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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE BÜTÇE HAKKI: 

TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALAR BAKIMINDAN BİR 

DEĞERLENDİRME 

Emine ÇALIŞKAN 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Maliye ve Mali Yönetim Anabilim Dalı 

Kamu gelirlerinin ve kamu harcamalarının miktar ve türünü belirleyerek yıllık 

olarak onaylama hakkına bütçe hakkı denilmektedir. Demokrasi ile paralel olarak 

gelişim gösteren bütçe hakkı, halkın temsilcisi olan yasama organları tarafından 

kullanılmaktadır. Çalışmada, bütçe hakkının yasama organı tarafından etkin 

kullanımı konusu ülkemizde değişen hükümet sistemi çerçevesinde ele alınmıştır.  

Çalışmada literatür taraması yapılarak çalışmalarda bütçe hakkının kullanımını 

etkileyen ortak faktörler belirlenmiştir. Vurgulanan faktörler; orta vadeli bütçe 

politikalarının yasama organınca görüşülüp onaylanması, bütçede değişiklik 

yapabilme yetkisi, bütçe müzakere süresi, komisyonların kapasitesi, geçici bütçe 

uygulaması, yürütme organına tanınan esneklikler, rol ve sorumluluk dağılımı, 

istenilen bilgilere ulaşabilme, bağımsız dış denetimin varlığı, kesin hesap kanunu, 

bütçenin kapsamlı olması, mali kuralların varlığı, yasama organının yapısı ve 

seçmenlerin tutumu olarak belirlenmiştir. İlgili faktörler temelinde; İngiltere, A.B.D., 

Güney Kore, Fransa ve Şili ülke uygulamaları ile ülkemizde değişen hükümet sistemi 

uygulaması karşılaştırılmıştır. İlgili faktörler çerçevesinde karşılaştırılan ülkelerde, 

aynı hükümet sistemlerinin dahi farklı bütçe hakkı kullanım etkinliğine sahip olduğu 

saptanmıştır. Hükümet sistemlerinden ziyade ülkelere özgü siyasi ve kültürel etkiler, 

uygulanan yasal prosedürler bütçe hakkının kullanımını etkilediği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Bütçe, Bütçe Hakkı, Parlamenter Sistem, 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Başkanlık Sistemi  
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ABSTRACT 

                                             Master Thesis 

The Power of The Purse In The Presidential Government System: 

An Assessment In Turkey Implementatıons 

Emine ÇALIŞKAN 

İzmir Kâtip Çelebi University Graduate School of Social Sciences 

Department of Public Finance and Fiscal Management Program 

Power of the purse; the right to approve annually by determining the amount 

and type of public revenues and public expenditures. The power of the purse, which 

develops in parallel with democracy, is used by the legislature, which is the 

representative of the people. In the study, the issue of the effective use of the budget 

right by the legislature is discussed within the framework of the changing 

government system in our country. 

 In the study, the common factors affecting the use of the power of purse were 

determined by scanning the literature. Factors that are frequently emphasized in 

studies related to the subject; Legislative scrutiny of medium term budgetary 

frameworks, amendment powers, time available for legislative debate Legislatures, 

the role of committes, reversionary budgets, access to information, flexibility in 

budget execution, distribution of roles and responsibilities, independent external 

audit, comprehensiveness of budget, fiscal rules, the structure of the legislature and 

the attitude of the voters. On the basis of related factors; The practices of the United 

Kingdom, U.S.A., South Korea, France and Chile have been compared with the 

practice of the changing government system in our country. As a result, within the 

framework of relevant factors, different use of power of the purse in the same 

government systems has been determined. For this reason, it can be said that the 

political and cultural influences specific to the countries and the legal procedures 

applied instead of the government systems affect the exercise of the power of purse. 

Keywords: Budget, Power of the purse, Parliamentary System, Presidential 

Government System, Presidential System  
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GİRİŞ 

 

Bütçe, bir yıl içerisinde kamu kesiminin kaynak- harcama dengesini barındıran 

ve yasama organı tarafından bütçe hakkı temelinde, yürütme organına verilen 

harcama yapma ve gelir toplama yetkisini gösteren belgedir. Magna Carta ile 

başlayan bütçe hakkının tarihsel gelişimi; vergileme hakkının elde edilmesi, 

harcamaları onaylama hakkı ve nihayetinde yıllık onaylama hakkı olmak üzere üç 

safhadan oluşmaktadır. Tarihin çeşitli sahnelerinde, bu hakkı elde edebilmek 

amacıyla zorlu mücadeleler gerçekleşmiş ve sonunda demokrasi rejimiyle birlikte 

halkın egemenliği söz konusu olmuştur. Temsili demokrasi ile halkı temsil eden 

parlamentolar oluşturulmuş ve halk adına, yürütme organına kamu geliri toplama ve 

harcama yapma izni vermek, bunları onaylamak gibi yetkisine sahip olmuştur. 

Kısaca bütçe hakkını yasama organı kullanmaya başlamıştır.  

Bütçe hakkı perspektifinde yasama organları, yürütmenin yapmak istediği 

harcama ve gelir toplama işlemlerini öncelikle görüşür ve onaylar. Onay sonrasında, 

bütçe uygulama aşamasında geçilir. Yasama organı bütçe uygulama aşamasında, 

yürütme organının bütçede izin verilen ölçüde gelir toplama harcama yapma 

sınırlarına uyup uymadığı izler. Son olarak yasama organı, yürütmenin bütçede yer 

alan sınırları aşıp aşmadığı ve kamu kaynağının israf edilmeden kullanıp 

kullanmadığını halk adına denetler. Tüm bu süreçte, halkın iradesini yansıtan yasama 

organı aktif rol oynayarak, kamu kaynağını kullanma yetkisi verilenlerin, bu 

kaynakları ve yetkileri kötüye kullanmaması için halk adına kontrol ve denetim 

mekanizması görevini üstlenir. Bu adımların etkin şekilde gerçekleşmesi için her 

yasama organında aynı yetkiler bulunmamaktadır. Bu yetki değişiklikleri ya da 

yasama organına tanınan kısıtlar ya da serbestlikler, yasama organlarının bütçe 

hakkını etkin kullanabilme düzeyini etkilemektedir.  

Çalışmada, yasama organının bütçe hakkını etkin kullanabilmesini sağlayan 

faktörler literatür araştırması yapılarak tespit edilecektir.  İlgili faktörler tespit 
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edildikten sonra seçilmiş ülkelerdeki uygulamalar incelenecektir. Ülkemizde 

uygulanmaya başlayan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin işleyişi bakımından 

yasama organının bütçe hakkı kullanım düzeyi değerlendirilecektir. 

Çalışmanın birinci bölümünde bütçe hakkının kavramsal ve tarihsel gelişimi 

incelenecektir. Literatür taraması yapılarak bütçe hakkı kullanımına etki eden 

faktörler tespit edilecektir. İkinci bölümde ise; bütçe hakkının sıfır noktası olan 

İngiltere, başkanlık sisteminin ve bütçe hakkının etkin şekilde kullanıldığı Amerika 

Birleşik Devletleri, yakın tarihte başkanlık sistemini benimseyen ve tek meclisli olma 

açısından ülkemizle benzerlik gösteren Güney Kore, Yarı- Başkanlık sistemi ile 

yönetilen ve ülkemizin de örnek aldığı Fransa ve başkanlık sistemi uygulanan tek 

meclis yapısının bulunduğu Şili ülke uygulamalarına yer verilecek ve birinci 

bölümde ye verilen faktörler bakımından değerlendirilecektir. Üçüncü bölümde; 

Türkiye’de bütçe hakkının tarihsel gelişimi, hükümet sistemi değişikliği ile birlikte 

meydana gelen yenilikler yer alacaktır. Devamında yeni sistem olan 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi temelinde ülkemizdeki bütçe hakkı kullanım 

düzeyi ikinci bölümdeki ülkelerle, tespit edilen faktörler bakımından 

değerlendirilecektir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM: BÜTÇE HAKKI: KAVRAMSAL VE 

TARİHSEL GELİŞİMİ 

 

Devletin ileriye yönelik planlarını, gelir ve harcama kompozisyonlarını 

barındıran bütçeler, yasama organının izni ile uygulanabilmektedir. Kamu gelirlerini 

toplayabilme, harcama yapabilme ve bunlara yıllık olarak izin verme süreci ise bütçe 

hakkı ile mümkün olmaktadır. Egemenlik kavramını da içinde barındıran bütçe 

hakkı, temsili demokrasinin gelişimiyle paralel olarak gelişim göstermiştir. 

Egemenliğin -özellikle mali egemenliğin- iktidar tarafından keyfi kullanılması halkın 

tepkisiyle karşılaşmış ve halk egemenliğini temel alan temsili demokrasiler 

oluşmuştur.  

Temsili demokrasilerde halkı temsilen oluşturulan yasama organı, yürütme 

organının ilk olarak vergileme hakkını kısıtlamıştır. İkinci olarak kamu harcamaları 

da yasama organının iznine tabi tutulmuş ve üçüncü aşama olarak yıllık onaylama 

hakkı yasama organına verilerek bütçe hakkı oluşturulmuştur. Gelişim süreci bu üç 

aşamadan meydana gelen bütçe hakkı, demokrasi ile yönetilen ülkelerde yasama ve 

yürütme arasındaki kontrol ve denge mekanizması haline getirilmiştir. Bütçe 

hakkının yasama organı tarafından kullanımına etki eden faktörler yazılı literatürde 

yer edinmiştir. Çeşitli çalışmalarda, yasama organının bütçe hakkı kullanımına etki 

eden faktörler saptanmış ve hatta endeks oluşturularak analiz edilmiştir.  

 Bu bölümde; öncelikle bütçe hakkının kavramsal ve tarihsel gelişimine yer 

verilmiştir. Akabinde; farklı hükümet sistemleri temelinde bütçe hakkına yer 

verilmiştir. Son olarak literatür taraması yapılarak yasama organı tarafından bütçe 

hakkının etkin kullanımını etkileyen faktörler belirlenmiştir. 
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1.1. BÜTÇE VE BÜTÇE HAKKI KAVRAMI 

“Ülkenin finansmanı nihayetinde ülkenin özgürlükleriyle ilişkilendirilir... 

Eğer Avam Kamarası herhangi bir olasılıkla, kamu parasının hibe kontrolünün 

gücünü kaybederse, ona bağlı olarak, sizin kendi özgürlüğünüzün kıymeti çok az olacaktır. 

 Bu güçlü kaldıraç, genellikle bütçe hakkı olarak bilinen şeydir - Avam Kamarası'nın 

kamu harcamaları üzerindeki kontrolü.” 

William Ewart Gladstone, 1891 

(Wehner,2008:7). 

Devletin gelirlerine ve harcamalarına yönelik tahminleri içeren bütçe ve demokrasinin 

gelişimi ile paralellik arz eden bütçe hakkının kavramsal ve tarihsel gelişimi önem arz 

etmektedir.  

1.1.1. Bütçe Kavramı 

İngilizcede “Budget” olarak kullanılan bütçe kavramı, köken olarak çanta ya da 

cüzdan anlamına gelen Galyaca kökenli Latince “Bulga”1 kelimesinden türetilmiştir 

(Balfour ve Artillery, 1866: 325). Yiyecekleri taşımak için kullanılan deri çanta ya da 

sırt çantası anlamında da kullanılan Bulga kelimesi, İngiltere’de meydana gelen bazı 

uygulamalar sonucu, ‘çanta’ anlamının ötesine geçerek bütçe anlamını karşılar 

olmuştur (Theiss, 1937:44). 

Bütçe kelimesinin çanta anlamında kullanılmasının şu şekilde geliştiği 

bilinmektedir; İngiltere’de maliye bakanı, ülkenin istek ve ihtiyaçlarının yazılı 

bulunduğu belgeleri bir deri çanta içinde parlamentoya getirir ve bu çantanın 

açılmasıyla (Opening The Budget) birlikte bütçe görüşmelerine başlanırmış. 

Çantanın açılışı olarak adlandırılan bu olay, halen daha İngiltere parlamentosunda 

Maliye Bakanının bütçe sunuş konuşmasını tanımlamak için kullanılmaktadır 

(Mutluer, Öner, ve Kesik, 2018:7).  

                                                           
1 Bulga kelimesi, eski Fransızca’da ‘boge’ veya ‘bouge’ şeklinde türemiştir. Modern Fransızca’da ise 

küçük çanta anlamına gelen ‘bougette’ kelimesine dönüştürülmüştür. Orta Çağ İngilizcesinde 

‘bogett’ veya ‘bougett’ kelimeleri kullanılmış ve ilerleyen zamanlarda ‘budget’ kelimesine 

dönüşmüştür. 
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Günümüzde bütçe kelimesinin anlamının çıkış noktası aynı olsa da farklı odak 

noktası bulunan tanımlamalar da mevcuttur. Fransız maliyeci Edgar Allix (1931)2 

bütçeyi “ Devletin belli bir süre içindeki gelir ve harcamalarını tahmini olarak 

belirleyen, gelirlerin toplanmasına ve giderlerin yapılmasına izin veren bir 

kanundur.” şeklinde tanımlamıştır (Allix, 1931; akt. Tüğen, 2019:2).  

Stourm (1917)3 ise; “Kamu gelir ve giderlerinin önceden verilmiş iznini içeren 

bir belgedir.” şeklinde bütçeyi tanımlamıştır (Stourm, 1917; akt. Dikmen, 2018:18). 

Yabancı yazındaki tanımlamaları bu şekilde örneklendirildikten sonra Türk 

yazınındaki tanımlamalara aşağıda yer verilmiştir  

Coşkun (2000)4; “Bütçe, en geniş ulusal amaçlara hizmet etmek gayesiyle 

kaynakların kamu ve özel sektörlere dağılımını yapar; ulusal ekonominin gelişmesi, 

tam çalışma, fiyat istikrarı ve ödemeler dengesinin olumluya gidebilmesi için 

devletin harcamalarını ve gelirlerini aksettiren ekonomik bir belgedir; mevcut veya 

yeni hizmet programlarına ödenek sağlaması ve gelirlerdeki (vergiler) hukuki 

değişiklikleri için yürütmenin yasama organından taleplerini teşkil eder; Hükümetin 

geçmiş yıllarda yaptığı harcamalarının yasama organı ve kamuoyunda hesabını 

veren bir rapordur.” şeklinde kapsamlı bir bütçe tanımı yapmıştır (Coşkun, 2000; 

akt. Dülger, 2012:4-5). 

Batırel (1981:1); “Kamu kesiminin gelecek bir dönem için kaynak harcama 

dengesini yansıtan ve parlamenter demokrasilerde yasama organının, yürütme 

organına kamu harcaması yapma ve kamu gelirlerini toplama konusunda verdiği 

yetkiyi gösteren belgeye kamusal yönden bütçe denir.” şeklinde kamu bütçesi 

tanımlaması yapmıştır. 

Yukarıda yer alan tanımlardaki ortak nokta; bütçenin yasama organı tarafından 

yürütme organına verilen “harcama yapma ve gelir toplama için bir izin belgesi” 

niteliği taşımasıdır. Gelir ve harcamaların miktarı için belirtilen sınırları içinde 

barındıran ve yürütmenin yasama organına karşı temel sorumluluk mekanizması olan 

bütçe için yukarıda yapılan tanımlamalara ek olarak, farklı açılardan da bütçe 

                                                           
2 Allix, E. (1931). Traite Elementaire De Science Financiere, 6. Baskı, Paris. 
3 Stourm, R. (1917). The budget. (W. Flavius McCaleb, Ed., T. Plazinski, Çev.) (seventh ed). Paris: D. 

Appleton and Company. 
4 Coşkun, Gülay: Devlet Bütçesi Türk Bütçe Sistemi, Turhan Kitabevi Yayınları, 6.Baskı, Ankara, 

2000. 
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kavramının tanımı yapılabilmektedir. Şöyle ki; Batırel (1981) kamu bütçesi 

tanımının hukuki ve ekonomik olmak üzere iki yönlü olduğunu ifade etmiştir. 

Ekonomik yönü ile bütçe, kamu kaynak-harcama dengesinin gelecek bir 

dönemdeki durumunu göstermektedir. Yani bütçe bir nev’i ekonomik plan niteliğine 

haizdir. Bütçe hukuki yönden ele alınırsa; özellikle parlamenter demokrasilerde, 

kamu harcaması yapma ve gelir toplama izninin yürütme organı ya da yerel 

idarelerce yapılabilmesi için, milletin temsilcisi konumunda olan yasama organından 

izin (onay) alınmalıdır (Batırel, 1981:1-2). Böylece bütçe, meclis tarafından 

görüşülüp onaylanarak kanun niteliği kazanmakta ve de meclisin yürütme organının 

denetlemesine olanak tanımaktadır.  

1.1.2. Bütçe Hakkı Kavramı 

Bir önceki başlık altında yer alan tanımlarda, bütçe kavramının farklı şekillerde 

ifade edilmesine rağmen tanımlardaki ortak nokta 4T ilkesini işaret etmektedir. 

Teoride 4T Prensibi olarak adlandırılan bütçenin temel nitelikleri şunlardır (Sönmez, 

1994:7-8); 

 Gelecek yıl içinde toplanacak gelir ve yapılacak gider tahminlerini içerir 

(Tahmin). 

 Bütçe, belirli bir dönemi kapsar ve o dönem için hazırlanır, uygulanır. Bu 

döneme ‘mali yıl’ ya da ‘ bütçe yılı’ denir (Tahdit – sınırlı olma-). 

 Bütçede yer alan gelir – gider rakamlarının denk olması gerekir (Tevzin – 

denklik-). 

 Gelirlerin toplanması ve giderlerin yapılabilmesi için bütçenin yasama organı 

tarafından onaylanması gerekir yani yürütmeye yasama tarafından verilen gelir 

toplama ve harcama yapma iznidir (Tasdik). Bütçenin temel ilkelerini de içinde 

barındıran bütçe hakkının tarihsel gelişim süreci bu başlık altında anlatılacaktır.  

Bütçe hakkını konu alan ilk yazılı belge 1215 Magna Carta olmasına karşın 

bütçe hakkının (The Power over the purse) tanımı ilk olarak 1788 yılında kaleme 
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alınan Federalist Yazılar5’ın (The Federalist Papers) 58 numaralı makalesinde (The 

Federalist Papers,58) James Madison tarafından yapılmıştır (Tarschys, 2008:249). 

Madison’a göre bütçe hakkı ile toplumun talep ettiği her hizmeti yerine 

getirtebilmek ve toplum adına adil ve yararlı olan her türlü tedbiri yürürlüğe 

koyabilmek için halkın, temsilcilerini silahlandırabileceği en etkili silah olarak 

yorumlanabileceğine vurgu yapmıştır (Madison, 1788:303). Buradan da anlaşılacağı 

üzere, finansmanı halkın gelirlerinden oluşan kamu gelirleri, halkın ihtiyaç duyduğu- 

talep ettiği alanlara yeteri kadar aktarılmalıdır. Kaynakların etkin tahsisi ve verimli 

kullanımını sağlamak ve bunları kontrol etmek ise; halkın temsilcisi olan yasama 

organları aracılığıyla mümkün olmaktadır. Tüm bu süreç ise; bütçe hakkı kavramı 

perspektifinde sağlanmaktadır.  

Feyzioğlu (1983:27-28), bütçe hakkının millet egemenliğinin temeli olduğunu 

belirmiş ve bütçe hakkı kullanımında iki önemli aşamanın olduğunu ifade etmiştir. 

Bunlardan ilki bütçenin onaylanması aşamasıdır. Diğeri ise; onayladığı bütçenin 

uygulama sonuçlarını içeren hesapların kontrolüdür. Feyzioğlu, yasama organının bu 

iki aşama ile bütçe hakkını kullanılmış olduğunu vurgular. Özellikle onay 

aşamasında, bütçenin yasama organı tarafından reddi, hükümetin düşmesine 

(istifasına) sebep oluyor ise yasama organının bütçe hakkına tam olarak sahip olduğu 

anlamına gelmektedir. 

Feyzioğlu (1967:16)’na göre; bütçe hakkının tarihi seyri; yasama organının 

kamu gelirleri ve kamu harcamaları üzerindeki yetkilerinin tanımlanması ile 

başlamıştır. Bu yetkilerin tanımlanmasıyla başlayan bütçe hakkının doğuşu ve 

gelişimi tarihsel sırasıyla; 

- Vergilerin ve diğer gelir kaynaklarının yasama organınca onaylanması, 

- Giderlerin yasama organı tarafından onaylanması, 

- Gelir ve gider tasdikinin her yıl yeniden yasama organı tarafından 

yenilenmesi şeklinde üç evrede incelenebilir. Bütçe hakkının gelişim aşamaları şu 

şekilde gösterilebilir;  

 

                                                           
5 Federalist Yazılar (The Federalist) isimli eser; 1787 ve 1788 yılları arasında ABD Anayasasının 

onaylanmasını destekleyen Alexander Hamilton, John Jay ve James Madison tarafından birçok 

makalenin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur (Tarschys, 2008:249).  
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Şekil 1: Bütçe Hakkının Ortaya Çıkış Aşamaları 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Şekil 1’de bütçe hakkının tarihsel süreçte hangi aşamalardan meydana geldiği 

yer almaktadır. Yasama organının oluşmasına ve bütçe hakkının ortaya çıkmasına 

yönelik atılan ilk adım vergileri ve diğer gelirleri onaylama hakkının elde 

edilmesidir. Vergileri ve diğer gelirleri onaylama hakkı diğer bir ifadeyle vergi(leme) 

hakkının temelinde egemenlik hakkı bulunmaktadır. Millet egemenliğine dayalı bir 

sistemde vergi hakkı millete ait olacaktır. Demokrasinin gelişimine yönelik ilk adım 

olan vergi(leme) hakkı, milletin rızası olmaksızın vergi veya diğer gelirlerin 

alınamaması anlamına gelmektedir. Yasama organı aracılığı ile kullanılan vergileme 

hakkı, yasama organının onayı olmaksızın vergi alınamayacağını ifade eder. Bu 

uygulama ile “Temsilsiz vergi olmaz” kuralı benimsenmiş ve demokrasinin temel 

ilkesi oluşturulmuştur (Çağan, 1980:131; Feyzioğlu, 1967:16). Vergilerin yasama 

organı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi kamusal faaliyetlerin düzenli 

ilerlemesi için tek başına yeterli olmamaktadır. Çünkü bu kaynağın hangi alanlara 

aktarılacağı, hangi hizmetlerin gerçekleştirileceği hususu da önem arz etmektedir ve 

yine milletin temsilcileri vasıtasıyla uygun bulunan alanlarda kullanılmalıdır. Bu 

sebeple ikinci aşama olan, harcamaları onaylama hakkı yasama organı verilmiştir. 

Kamu harcamalarını onaylama hakkı; kamu gelirlerinin hangi kamu hizmetlerine 

aktarılacağı konusundaki tahsis yetkisinin yasama organının onayına bırakılmasını 

ifade eder (Sayar, 1974:21). Bütçe hakkının tam anlamıyla oluşmasındaki son adım 

ise kamu gelirlerinin ve harcamalarının, yıllık olarak yasama organı tarafından 

onaylanmasıdır. Yıllık olarak onaylama hakkı; her yıl gerçekleşen kamu geliri 

toplama ve harcama yapma yetkilerine dair yapılan tahminlerin isabetli olması, 

VERGİLERİ VE 
DİĞER GELİRLERİ 

ONAYLAMA HAKKI

HARCAMALARI 
ONAYLAMA HAKKI

VERGİ VE 
HARCAMALARI 

YILLIK ONAYLAMA 
HAKKI
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bütçenin değişen koşullara göre tasarlanmasını sağlamak açısından önem arz eder 

(Gürsoy, 1980:123).  

1.2. BÜTÇE HAKKININ TARİHSEL TEMELLERİ 

Bütçe hakkı, tanımlamak gerekirse; halkın temsilcilerinden oluşan yasama 

organının, yürütme organına bütçede yer alan sınırlar içinde, vergi toplama ve 

harcama yapmasına yıllık olarak izin vermesi denilebilir (Yılmaz ve Biçer, 

2010:203). 

Bütçe hakkının meydana gelmesinin üç aşamadan oluştuğunu daha önce de 

belirtilmişti. Bu aşamalardan ilki, vergileme hakkının elde edilmesidir yani halkın 

rızası olmadan vergi alınamaması sağlanmıştır. İkinci aşama giderlerin tasdiki ile 

gerçekleşmiştir. Son aşama olarak, hem gelir hem de giderlerin yıllık olarak yasama 

organı tarafından onaylanması sağlanarak bütçe hakkı kavramının gelişimi 

tamamlanmıştır (Güneş,1998:177). Bütçe hakkının tarihsel gelişimi bütçe hakkının 

ortaya çıkma aşama başlıkları altında incelenecektir. 

1.2.1. Vergileme Hakkı 

Siyasal iktidar ile halk arasında vergileme temelli mücadeleler 10. ve 11. 

Yüzyıllara dayanmaktadır (Tüğen, 2019: 5). Özellikle Ortaçağ İngiltere’sindeki 

mücadelelerin zaferi olarak nitelendirilebilecek 1215 Magna Carta Libertatum6 

(Büyük Özgürlük Sözleşmesi) vergilendirme yetkisinin keyfilikten kurtulmasını 

sağlayarak, bütçe hakkının var olmasına ön ayak olmuştur.  

Magna Carta’yı anlamak için ortaya çıkmasına neden olan sebepleri 

değerlendirmek gereklidir. Buna göre; 

İngiltere’de 5. Yy’da Cermen asıllı kabilelerin Britanya’ya yerleşen kısmını 

oluşturan Anglosaksonlar, kendi örf ve adetlerini de beraberlerinde getirmişlerdir. 

                                                           
6 Vergileme hakkı ve hukukun üstünlüğü gibi konularda temel belge olan Magna Carta, ilk yazılı 

anayasal belge olma niteliğini taşımaktadır. Aynı zamanda Magna Carta, insan hakları ve birey 

özgürlüğü gibi kavramların, soyut olarak kalan ve harf karmaşası gibi duruşundan kurtararak 

günlük hayatla özdeşleştirmiştir. Bu belge ile sadece bir sınıfın hak ve özgürlüğü değil tüm 

bireylerin hak ve özgürlükleri tanımlanmıştır. Diğer yandan; kralı da belgede yazan hak ve 

özgürlüklere tabi tutarak “Hukukun Üstünlüğü” ilkesinin de kaynağı konumuna gelmiştir (Aktan, 

Dileyici, ve Saraç, 2002: 252).  
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Anglosaksonların hâkimiyet anlayışında, kral mutlak güç olarak görülmemekteydi, 

bu yüzden halk ile kral arasında karşılıklı sorumluluk (yükümlülük-mükellefiyet) 

anlayışı bulunmaktaydı. Yani, kralın uymak zorunda olduğu bir takım kurallar 

bulunmaktaydı (İlal, 1968:212). 1066 yılındaki Norman İstilasıyla; Orta Çağ 

İngiltere’sinde, Avrupa’nın en güçlü feodal beyliklerinden olan Normanlar 

İngiltere’ye hâkim oldu ve o dönemin yaygın yönetim şekli olan Feodal düzen 

siyasal yapı olarak yerleşmiş oldu (Dikmen, 2018:23). Ancak Normanlar, 

Anglosaksonlardan kalan karşılıklı sorumluluk anlayışına dayalı örf ve adet 

uygulamalarını değiştirmediler. Bu sayede, II. Henry dönemine kadar, ülkede en 

güçlü kesimler; kilise ve feodal aristokrasiden oluşmuştur. II. Henry, güçlü ve uzun 

süre hâkimiyet sürmüş ve kralın kısıtlanmasına yönelik olan engelleri kaldırmış, 

güçlü merkezi teşkilat kurarak kilisenin ve feodal aristokrasi sınıfının gücünü 

kırmıştır (İlal, 1968: 228). 

1189 yılında, II. Henry’den sonra yönetime geçen, I. Richard tahtta kaldığı 

sürenin çoğunda haçlı seferlerinde yer almıştır ve ülkesinin idaresini yardımcıları 

vasıtasıyla sağlamıştır. Denizaşırı seferlere yoğunlaşan I. Richard, artan askeri 

harcamalar sebebiyle savunma hizmeti üzerinden alınan vergileri artırmak istemiş ve 

bu yüzden baronların yönetime karşı antipati beslemesine yol açmıştır. I. Richard’ın 

sonrasında, 1199 yılında Kral John yönetime geçmiştir (Aktan vd., 2002: 253). Kral 

John; mutlak hâkimiyet sağlayarak istibdat yönetimi kurmak istemişlerdir. Özellikle; 

Kral John’un; kiliseye karşı negatif tutumları, yeni vergiler koyması- özellikle feodal 

düzeni zayıflatan tahripkâr vergiler koyması-, hukuka aykırılık teşkil eden 

davranışları ve zalimliği sebebiyle tekrar güçlenmek ve feodal düzeni yeniden 

canlandırmak isteyen baronların ve diğer yandan da halkın kendisinden nefret 

etmesine sebep olmuştur. Hatta bu nefret sebebiyle, Fransız Kralı Auguste ile 

yapacağı savaş için katılma çağrısı ve yeni vergiler talep eden Kral John’a karşı 

baronlar tepki göstermişler ve I. Henry dönemindeki hak ve hürriyetlerini 

onaylamasını istemişlerdir (İlal, 1968). Mücadelelerin bu denli şiddetlenmesinin 

sebepleri 12. Yüzyılın sonlarında meydana gelen; fiyatların hızla yükselmesi, 

Üçüncü Haçlı Seferi ve haksız, yeni ve ağır vergilerin koyulması şeklinde 

sıralanabilir (Uracin, 2017). Uzun süre Kral John ile feodalite yanlısı baronlar ve 

kilisenin arasında geçen mücadele devam etmiştir. Nihayetinde Kral John, 15 
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Haziran 1215 yılında Thames ırmağı üstündeki Runnymede kasabasında Magna 

Carta'yı kabul etmiştir (İlal, 1968). 

Toplam 63 maddeden oluşan Magna Carta Libertatum’da Kralın vergileme 

yetkisinin kısıtlarını belirleyen 12, 14 ve 15. Maddeler yer almaktadır (Aktan vd., 

2002:254). Söz konusu maddelere Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1: Magna Carta Sözleşmesi’nde Yer Alan Vergileme Yetkisini Kısıtlayan Maddeler 

Madde 12. “Krallığımızda, ülkemizin Genel Meclisinin izni olmadıkça zorla, askerlik hizmeti 

karşılığı olarak vergi ya da yardım parası alınamaz. Fiziksel varlığımızın diyet verilerek esaretten 

kurtarılması, en yaşlı oğlumuzun şövalyeliğe kabul töreni veya en büyük kızımızın ilk evliliği durumları 

bunun dışındadır. Bu üç amaç için makul bir yardım talep edilebilir. Londra kentinin yardım paraları da 

benzer bir biçimde ayarlanacaktır.“. 

Madde 14. “Eğer yukarıda bahsedilen o üç durumun dışında yardım parasının ya da askerlik 

yapmama karşılığında alınacak verginin miktarını belirlemek söz konusu olursa, Krallığımızın Genel 

Meclisinin toplanması amacıyla, en az 40 gün önceden olması koşuluyla, belirli bir gün ve yerde 

toplanabilmeleri için, tüm başpiskoposları, piskoposları, manastır başrahiplerini, kontları ve büyük 

baronları mühürlü mektuplarla çağıracağız. Ayrıca, en yüksek mevkideki tüm kişileri şerifler ve görevli 

memurlarımız vasıtasıyla toplantı için çağıracağız. Tüm çağrı mektuplarında toplantının gerekçesini de 

açıklayacağız. Ve böylece başarıyla yerine getirilen bir çağrıdan sonra, söz konusu olan iş, çağrılanların 

tümü gelmemiş olsa bile, sadece katılanlardan oluşan meclis tarafından kararlaştırılan günde yerine 

getirilecektir.“. 

Madde 15: “Gelecekte kimsenin, kendi hür adımlarından, kendi kurtuluş akçesi, büyük oğlunun 

şövalye olması ve büyük kızının bir kere evlendirme masrafları dışında bir sebeple yardım toplamasına 

müsaade etmeyeceğiz. Bu sebeple de ancak makul bir yardım toplanabilir.“. 

Kaynak: (Aktan vd., 2002: 255; Uracin, 2017: s.y.). 

Tablo 1‘de yer alan Magna Carta Sözleşmesinin 12. maddesiyle, vergileme 

yetkisi konusunda kral üç durum (Kölelerin belirli bir bedel ödenerek kölelikten 

kurtarılması, en yaşlı oğlunun şövalyeliğe kabul töreni, en büyük kızının ilk evliliği) 

dışında, genel meclisin onayı olmadan vergi alamayacaktır. Kralın özellikle vergi 

alanında iktidar gücünü baskın şekilde kullanması bu maddenin doğumuna sebep 

olmuştur. Vergi alınabilecek durumların sınırları çizilmiş ve Kralın tek başına karar 

vermesini engelleyecek bir güç olan genel meclis devreye sokulmuştur. Bu sayede, 

Kralın keyfi vergi koymasının önüne geçilmiştir (Aktan vd., 2002: 255).  

Tablo 1’de yer alan Magna Carta Sözleşmesi’nin 14. maddesinde, vergileme 

konusunda yapılacak genel oylama hususuna yer verilmiş ve genel meclisin bu 

konuda toplanma esasları yer almıştır (İlal, 1968:228). Daha sonraki zamanlarda 

baronlar, kralın Magna Carta sözleşmesi maddelerine uyup uymadığını denetlemek 

ve belgedeki hükümlere aykırılık teşkil eden davranış şikayetlerini denetlemek üzere 

komisyonlar kurmuşlardır (Aktan vd., 2002: 255). 17. ve 19. Yy. İngiliz hukukçuları; 

özellikle bahsi geçen bu iki maddenin (12. ve 14. Maddeler); “temsilsiz vergi olmaz” 

ilkesinin doğuşu olarak nitelendirmektedirler (İlal, 1968: 229).  
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Tablo 1’deki bir diğer madde olan 15. Madde ile yerel vergileme yetkisine 

sahip olan baronlar, (Aktan vd., 2002: 255) tıpkı 12. Maddede kral için 

tanımladıkları vergileme yetkisini, kendileri için de tanımlamışlardır.  

“Hukukun üstünlüğü” ve “Temsilsiz Vergi Olmaz” ilkelerinin doğduğu belge 

olan Magna Carta’nın ortaya çıkış sebebi, baronların üstünlüklerini geri kazanmak 

için feodal düzeni getirmek istemeleri olsa da, bu belge çoğu siyaset bilimcisi 

tarafından demokrasinin ilk adımı olarak kabul edilmektedir (Eğilmez, 2012: s.y. ).  

Ancak Magna Carta ile elde edilen vergileme hakkı, sorunsuz bir şekilde 

uygulanmaya devam edememiştir. Sonrasında da parlamento ile kral arasındaki 

mücadeleler meydana gelmiştir. Kralın vergileme konusundaki bu güç paylaşımında 

kıskançlık yapması şiddetli mücadelelere kaynaklık etmiştir (Feyzioğlu, 1967: 18). 

Bu olaylardan ilki; Kral John’dan sonra başa geçen, I. Charles’ın yeni vergiler 

koymaya ve halkı zorunlu borçlanmaya itmesiyle gerçekleşmiştir. Özellikle, 1625-

1629 yılları arasında kendisinin istediği yeni vergiler parlamento tarafından 

onaylanmaması sebebiyle 1629 yılında parlamentoyu dağıtması halkın elde ettiği 

hakka saldırı olarak görülmüştür. Halk Magna Carta ile elde ettiği hakkın 

zedelenmeye başladığını anlayarak, kral tarafından konulan yeni vergiler ve zorunlu 

borçlanmalara itibar etmemiştir (Sayar, 1974:19). Bu durumun ardından kral 

bardağın taşma noktası olan, donanma vergisi (Ship Money) koymuş ve yine Magna 

Carta’da belirtilen konular dışına çıkarak vergilemede mutlak güçmüş gibi hareket 

etmiştir. Meclis tarafından onaylanmayan bu vergi, temsilsiz vergi niteliğinde olduğu 

için halkın tepkisini perçinlemiştir. Halkın buna da direnmesiyle mücadele şiddetle 

devam etmiş ve nihayetinde 1949 yılında, Kralın idamı ile son bularak vergileme 

hakkı yeniden parlamentoya verilmiştir (Gürsoy, 1980:59). 

1.2.2. Harcamaların Onaylanması Hakkı 

Magna Carta ile kralın tekelinden alınan vergileme hakkı, sadece yeni vergi 

koyma konusunda belirli konularla sınırlandırılmış, harcamalar üzerinde herhangi bir 

kontrol sağlamaya yaramamıştır. Harcama kontrolü daha sonra yaşanan gelişmelerle 

ortaya çıkmıştır. Bu gelişme ise 1689 yılında ortaya çıkan İnsan Hakları Bildirgesi 

(Bill of Rights) ile gerçekleşmiştir. 
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1.2.2.1. İnsan Hakları Bildirgesi (Bill Of Rights) 

II. Charles’ın ölümü ile 1685 yılında tahta II. James geçmiştir. Ancak tamamen 

mutlak güç taraftarı olan II. James, tutumlarıyla parlamentonun gözünde tehlike 

olarak algılanmıştır. Bu olumsuz algı, II. James’in 20 Kasım 1685 yılında parlamento 

ile ilgili düzenlemeler yapması nedeniyle artmıştır (Maer ve Gay, 2009: 2). Yaşı 

oldukça ilerlemiş olan II. James’ten sonra yönetime geçecek olan kişiyi belirlemek 

maksadıyla parlamento üyeleri Hollanda Stathoder’i Guillaume Orange ile anlaşarak 

II. James’in büyük kızı Mary ile evlenmesine öncülük etmiştir. Guillaume ile II. 

James arasındaki bazı mücadeleler sonucunda II. James Fransa’ya kaçmıştır (Aktan 

vd., 2002:262). 1688 yılında yönetime, Prenses Mary ve eşi Orange Prensi William 

(William of Orange) geçmiştir. Yeni yönetimin sahibi olan William ile görüşen 

Parlamento, çeşitli görüşmeler sonucunda 1689 yılında Bill of Rights bildirgesini 

William’a sunmuş ve imzalanmasını sağlayarak yeni yönetimin nasıl işleyeceğini 

belirlemiştir (Gözler, 2009:371).  

İnsan Hakları Bildirgesi ile halkın harcamalar üzerindeki denetimi, önce savaş 

harcamalarının ve sonra kraliyet ailesinin harcamalarının parlamento tarafından 

onaylanmasını sağlamak suretiyle gerçekleşmiştir (Dikmen, 2018:24).  

1689 Haklar Bildirisi metni, Avam ve Lordlar kamarasının II. James' in 

hatalarını listeleyen açıklaması ile başlamakta ve Kraliyetin sınırlarını tanımlayan ve 

Parlamento ile birey haklarını teyit eden 13 maddeden oluşmaktadır (Maer ve Gay, 

2009:3). İnsan Hakları Bildirgesinde parlamentonun üstünlüğü ve harcamaların 

kontrolü ile ilgili olan bazı önemli maddeler Tablo 2’de yer almaktadır.  

Tablo 2: İnsan Hakları Bildirgesi’nde Yer Alan Parlamento’nun Üstünlüğü ve 

Harcamaların Kontrolü Hakkındaki Maddeler 

 

Madde 1. “Parlamentonun onayı olmadan, Kral’ın yetkisine dayanarak, yasaları ve bu 

yasaların icrasını iptal etmek gücü sözde kalır ve yasa dışıdır.“ 

Madde 2. “Son zamanlarda alışkanlık haline getirmek küstahlığını gösterdikleri gibi, Kral’ın 

yetkisine dayanarak, kendini yasalardan ve bu yasaların icrasından muaf tutmak gücü de sözde kalır 

ve yasa dışıdır.“ 

Madde 4. “Veto hakkı bahanesiyle, Parlamento’nun onayı olmadan, uzun bir süre için, kabul 

edildiğinden ya da edileceğinden başka bir biçimde tahtın yararına para toplamak yasa dışıdır.“ 

Madde 6. “Parlamentonun yetkisi olmaksızın barış zamanında hiçbir ordu yetiştirilmemeli ve 

vergi alınmamalıdır.“ 

 Kaynak: (Aktan, 2020: s.y. ; Maer ve Gay, 2009: 4). 
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Tablo 2’de yer alan İnsan Hakları Bildirgesi madde 1 ile parlamentonun 

üstünlüğü kabul edilmiş ve Kral’ın yasaları askıya alması ya da uygulamasını 

engellemeye yönelik hiçbir gücünün bulunmadığı vurgulanmıştır. Madde 2 ile 

Kral’ın keyfi hareket edemeyeceğini ve yasalar çerçevesinde uygulamalar 

yapabileceği vurgulanmıştır.  

Madde 4 ile Kral herhangi bir nedenle parlamentonun onaylamadığı vergiyi 

veto edemez, ola ki veto eder ve vergi toplarsa bu kesinlikle geçersizdir. Burada 

vergileme hakkının tamamen parlamentoya ait olduğu kesinleşerek bir yasa 

hükmüyle sabitlenmiştir.  

1. 2. ve 4. Maddelerde, parlamentonun üstün konumda olduğu vurgulanmış, 

yasa ile yapılması gereken konular belirlenmiş ve parlamentonun görev alanı 

çizilmiştir. Ayrıca; bu alanlarda Kral’a müdahale fırsatı verilmemiştir. Kralın sahip 

olduğu, vergileme ve yasa yapma gücü elinden alınmış ve parlamento bu konularda 

faal konuma getirilmiştir. Bir nevi, önceleri mutlak güç konumunda olan kral ile 

parlamento arasında güç paylaşımı yapılarak yasama ve vergileme gücü 

parlamentoya, bunları yürütmek ve istemek Kral’a verilmiştir (Aktan vd., 2002: 

264).  

1689 İnsan Hakları Bildirgesi ile ayrıca giderlere ilişkin parlamento onayı 

alınması gerekliliği konusu düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme tablo 2’de yer 

alan 6. Madde hükmünde yer almaktadır. Bu hükümle, halk ve Kral arasında oldukça 

önemli mali egemenlik mücadelelerine sebep olan savaş harcamalarının 

onaylanmasına yönelik yetki parlamentoya verilmiştir (Sakal ve Karadeniz, 2019: 

12). Parlamentonun kuvvetlenmesinin eşik noktası olan bu bildirgede, parlamento 

“kendi onayladığı vergileri sadece kendisi tarafından tayin edilen alanda 

kullanılabileceği” hususunu da vurgulamıştır (Feyzioğlu, 1967: 19).  

Bütçe hakkının gelişiminde önemli kilometre taşlarından biri olan İnsan 

Hakları Bildirgesi ile birlikte, parlamentonun onayı olmaksızın vergi 

konulamayacağı, parlamentonun üstünlüğü ve parlamentonun onayı olmaksızın 

harcama yapılamayacağı hususu netleşmiştir (Pehlivan, 2018: 32). 
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1.2.2.2. Kraliyet Bütçesi ( Civil List) 

Daha önce de belirtildiği gibi parlamentonun harcamalar üzerindeki onaylama 

yetkisi öncelikle savaş harcamaları daha sonra da Kraliyet ailesinin harcamaları 

üzerinde gerçekleşmiştir.  

Bir nevi dolaylı denetim olan harcama onaylama hakkı, devamında kraliyet 

ailesinin masraflarının karşılanması için parlamento tarafından onaylanan 

meblağların liste halinde yer aldığı Kraliyet Bütçesi (Civil List) uygulaması şeklinde 

devam etmiştir. Gelenek ilk olarak 1689 yılında, Mary ve William yönetimine özel 

harcamalarında kullanmak üzere yasama organının belirli miktarı tahsis etmesiyle 

başlar (Encyclopaedia Britannica, 2017: s.y.). Kraliyet Bütçesi uygulaması ile 

birlikte Parlamento, Hükümet ve kraliyetin yönetim maliyetlerini karşılamak için 

Kraliyete yılda 700.000 sterlinlik gelir sağlamıştır ve böylece Kraliyet, günlük 

işleyişi için Parlamentonun gelir kontrolüne bağımlı hale gelmiştir (UK Parliament, 

2020: s.y.).  

1760 yılında yönetimde olan III. George, kendisine ve kraliyet ailesine bağlı 

olan tüm gelirleri devlete devretmiş ve parlamento tarafından kendisine bağlanan bir 

tahsisatı kabul etmiştir (Gürsoy, 1980:60). Bu gelişme ile birlikte; kraliyet ailesinin 

parlamento onayı ile kendisine tanınan meblağ kadar harcama yapma yetkisine haiz 

olmuştur, yani bütçenin kapsamı genişlemiş ve parlamentonun denetim yetkisinde 

gelişme yaşanmıştır (Pehlivan, 2018: 32). 

Parlamentonun onaylama rolünün kamu gelirlerine tamamen entegre edilmesi 

tam anlamıyla 1787 ‘Consolidated Fund Act’ isimli Fon Konsolide Yasası ile 

mümkün olabilmiştir. Şöyle ki; bu yasa ile birlikte bir hazine kurulmuş ve devletin 

tüm gelir ve giderleri hazinenin fon hesabında7 toplanmıştır (Bal, 2016; 

Karahanoğulları, 2014). Bu gelişme ile birlikte, bütçe, tüm gelir ve harcamaları 

kapsayan genişliğe ulaşmış ve bütçenin genellik ilkesi doğmuştur. Ayrıca, tutarı her 

yıl değişen harcamalar ile tutarı sabit olan (her yıl değişmeyen)  harcamalar da 

birbirinden ayrılmıştır (Gürsoy, 1980: 60-61).  

                                                           
7 Bu fon günümüzde; Hükümetin İngiltere Merkez Bankası'ndaki genel banka hesabıdır. Bu hesaptan 

yapılacak ödemeler, Avam Kamarası tarafından önceden onaylanmaktadır (UK Parliament, 2020: 

s.y.). 
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 1802 yılında ise; İngiltere’de bütçe kanununa ekli şekilde gelir- gider cetveli 

hazırlama uygulaması başlamış ve birlik ilkesine göre bütçe hazırlanmaya 

başlamıştır. 1706 tarihli 66 No’lu İçtüzük (Standing Order Kararı) ile parlamento, 

“bütçeyi kim hazırlayacak ve kim onaylayacak?” sorusunun cevabını; hazırlayıp 

teklif etme yetkisi hususunu “Kraliyet” (His Majesy’s Government) ifadesiyle 

karşılamıştır. Bu ifadeye göre, bütçeyi hazırlamak ve teklif etmek Kraliyete aittir. 

Onaylama yetkisi ise Parlamentoya bırakılmıştır. Özellikle bütçe sürecinde bütçe 

hakkının kullanımı konusunda önemli eksiklik bu şekilde tamamlanmıştır (Gürsoy, 

1980:61). 

Harcamaların onaylanma safhası, 1837 yılında Kraliçe Victoria’nın yönetime 

geçişiyle Kraliyet Bütçesi’nde idare ile bağıntılı olan son kalem emekli aylıklarının 

da bütçeye dahil edilmesiyle tamamlanmıştır (Feyzioğlu, 1967:20).  

1.2.3. Bütçeyi Yıllık Onaylama Hakkı 

Bütçe hakkının tam olarak elde edilebilmesi için son aşama olan gelir ve 

giderlerin her yıl yasama organı tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu hakkın 

elde edilmesi de 1689 İnsan Hakları Bildirgesi ile kullanılmaya başlanmıştır.  

Yasama organı yıllık onaylama hakkının öncelikle, sulh zamanında ordu 

bulundurabilmesi için krala sadece bir yıllık yetki vererek başlatılmıştır. Özellikle, 

1787 yılında çıkarılan Fon Konsolide Yasası’nda yıllık onaylama yetkisine dair 

gelişmeler oldukça detaylandırılmıştır (Gürsoy, 1980:59). 

Buna göre; Fon Konsolide adı verilen kısım, her yıl yeniden tekrar görüşülüp 

onaylanmamaktadır. Fon konsolide grubuna giren giderlerin içinde; kraliyet ailesi ile 

bazı etki altında kalmaması gereken önemli makamlarda çalışan kişilerin (hâkim, 

kontrolör ve meclis başkanları gibi) maaşlarına yer verilmekteydi. Bu tür giderler 

kanun değişmedikçe sabit miktarda işlemeye devam ederler bu yüzden değişim 

yaşanmamaktadır. Bu yüzden parlamentonun bu giderleri tekrar tekrar müzakere 

etmesine gerek görülmemiştir. Ancak bunların dışında kalan ve sürekli değişime tabi 

olan “ kaynak hizmetleri’ grubundaki harcamalar parlamentoda her yıl tekrar 

müzakere edilerek onaya tabi tutulmuştur. Vergiler de kendi arasında yine aynı 

usulde gruplandırılmıştır. Özellikle yasama organı tarafından onaylanması gereken 
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kısım; gelir vergisi, gümrük resimleri gibi devamlılık arz eden gelir kaynaklarından 

oluşmuştur (Feyzioğlu, 1967:20).  

Bütçe hakkının oluşumu ve kullanımı İngiltere’de başlamış ve daha sonraları 

Fransa, Almanya gibi Avrupa devletlerine yayılmıştır. Bütçe hakkının tam anlamıyla 

gelişimini tamamlayabilmesi 19. Yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu yüzyıldan itibaren, 

demokratik rejimi kabul eden ülkelerde, bütçe hakkı yasama organları tarafından 

kullanılmıştır (Sayar, 1974:28). Bununla birlikte parlamenter sistem dışında gelişen 

farklı yönetim sistemleri, devletin ve dolayısıyla hükümetlerin faaliyet alanındaki 

gelişmeler bütçe hakkı kavramının yasama- yürütme ilişkileri bağlamında gelişimini 

devam ettirmektedir. 

1.3. GÜNÜMÜZDE BÜTÇE HAKKI 

Halk egemenliği anlamına gelen demokrasinin ortaya çıkma sebebi tarihsel 

perspektiften bakıldığında da anlaşılacağı üzere vergileme hakkı özüne 

dayanmaktadır. Vergileme hakkını elinde tutan krala karşı halkın çeşitli şekilde karşı 

çıkması neticesinde oluşan demokrasiler, yönetimde halkın hâkimiyetini ifade eder. 

Fakat halkın tamamının doğrudan bireysel olarak yönetimde söz alması imkânsız 

olduğu için temsili demokrasi yöntemi fikri ortaya çıkmıştır. Böylece halk oy 

kullanarak kendi iradesini yönetime yansıtırak kendi ihtiyaçlarını yerine getirecek 

yönetimi bir nev’i kendisi şekillendirmektedir (Çağan, 1980:129-130). Ülkenin 

yönetiminde, toplumun büyük çoğunluğunun isteklerini yansıtan temsilcilerin yer 

aldığı temsili demokrasilerde, özellikle eşit ve adil vergileme yapılarak toplum 

ihtiyaçlarıyla uyumlu harcamalar yapılması sistemin özünde yer alır. İşte tüm bu 

işleyişi halkın istekleri doğrultusunda gerçekleştirmek, demokratik sistemlerde 

yasama organına bırakılmıştır.  

Demokratik yönetim şekline sahip ülkelerde, bütçe hakkı asıl irade sahibi olan 

halkın, oy kullanarak seçimle başa getirdiği yasama organları tarafından kullanılır. 

Yasama organı ise kamu kaynaklarının kullanımını bir yıl ile sınırlı kalmak üzere, 

yürütme organına bütçe kanunu ile devreder (Yılmaz ve Biçer, 2010a). 

Kamu kaynaklarının nasıl kullanılacağını gösteren bir plan olarak da 

adlandırabileceğimiz bütçe, parlamenter sistemlerde yürütme organınca hazırlanır. 
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Yasama organının görüşüp onayladığı bütçe yürütme organı tarafından uygulanır. 

Uygulama sonuçları ise, parlamento tarafından denetlenerek bir yıllık süreye bağlı 

olarak yürürlüğe konulan bütçenin süreci sonuçlanır (Siebrits, 2017:175).  

Bütçe hakkı, kamu gelirlerinin vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanlara 

yönlendirilmesi ve uygulama sonuçlarının yasama organı tarafından kontrol edildiği 

bir dizi süreç içerisinde kullanılmaktadır. Kamu mali karar alma sürecinde yer alan 

tüm aşamalarda (politika oluşturma, bütçenin hazırlanması, onaylanması ve 

uygulama sonuçlarının denetlenmesi) sistemin düzgün işleyebilmesi adına rol 

oynayan aktörler mevcuttur. Bütçeler hükümet politikalarının hayata geçirilebilmesi 

açısından önemli araçlar olduğu için denge mekanizmaları ve iş bölümü çerçevesinde 

uygulamalar gerçekleştirilmektedir.  

1.3.1. Parlamenter Sistemde Bütçe Hakkı 

Parlamenter Sistem, “yürütme iktidarının yasama iktidarından kaynaklandığı 

ve ona karşı sorumlu olduğu anayasal demokrasi tipi” olarak adlandırılan ve 

yumuşak kuvvetler ayrılığının bulunduğu hükümet sistemidir (Gözler, 2010: 589). 

Yumuşak kuvvetler ayrılığında ise yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında sert bir 

ayrılık bulunmamaktadır. Aksine yasama ve yürütme erklerinin organik ilişkisi 

bulunmaktadır. ‘Kuvvet Kaynaşması’ ya da ‘Kuvvetlerin işbirliği’ olarak da 

adlandırılabilecek bu durumda yürütme organı ve yasama organları iç içedir (Akçalı, 

2016: 84; Gözler, 2010: 587).  

Lijphart (2016)’a göre; parlamenter sistemin üç asli unsuru bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki; yürütme organının yasama organının içinden çıkmasıdır. İkincisi; 

yürütmenin yasamaya karşı sorumlu olması ve üçüncüsü de yürütme organının 

kolejyal yapıda olmasıdır. Parlamenter sistemde yürütme organı, yasama organı 

tarafından seçilir ve yasama organının güvenini alarak görevde kalır (Carey, 2005: 

91). Parlamenter sistemlerde, yürütme organı siyasi sorumluluğu bulunmayan ve 

yetkileri sembolik olan cumhurbaşkanı (devlet başkanı) ve parlamentoya karşı siyasi 

sorumluluğu bulunan başbakan ve bakanlardan oluşan Bakanlar Kurulu (Kabine) 

olarak ikili yapıdan oluşmaktadır. Devlet başkanı monarşik parlamenter sistemlerde 

veraset yoluyla belirlenirken, cumhuri parlamenter sistemlerde yasama organınca 

belirlenmektedir (Gözler, 2010: 593; Tunçkaşık, 2017: 5).  
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“Parlamenter sistemin türleri ile daha çok tarihi bir kategori haline gelmiş ve 

günümüzde örneği kalmamış olan “ikici parlamenter sistem”; günümüzde hâkim 

olan modeli ifade eden “tekçi parlamenter sistem” ve klasik parlamenter sistemin 

işleyişindeki tıkanıklıkları gidermek amacıyla oluşturulan “rasyonelleştirilmiş 

parlamenter sistem”den söz edilir.” Ayrıca, “seçimde kazanan çoğunluğun 

yönetmesini, azınlıkta kalanın ise muhalefette kalmasını öngören” “Çoğunlukçu 

parlamenter sistem” ve nispi temsil sisteminin uygulandığı, yasama ve yürütme 

arasında güç dengesinin bulunduğu “oydaşmacı parlamenter sistem” de parlamenter 

sistemin türlerindendir8 (Tunçkaşık, 2017: 7-13). 

 Yasama organı tarafından Kabineye karşı gerçekleştirilecek olan güvensizlik 

oyu ile hükümet istifasına yol açabilir. Buna paralel olarak yürütme organı da 

yasama organını feshedebilmektedir. Ancak bu fesih hakkı asli bir özellik değildir 

(Gözler, 2010: 594-595). Ancak tek parti iktidarının mevcut olduğu durumlarda 

‘Kabinenin dayanıklılığı’ sorunu ortaya çıkabilir. Bu durum; tek parti iktidarı 

durumunda, hükümetin yasama organından kaynaklanması neticesinde görev süresi 

boyunca ivme kaybetmeksizin görevini icra edebilmesi sonucunu doğurur (Akçalı, 

2016: 85). Aksi durumda yasama organı içerisinde hükümeti kurmak için gerekli 

çoğunluğu elde edemeyen partiler, diğer parti/ler ile birleşerek Koalisyon Hükümeti 

kurarak sorunu çözerler (Hague ve Harrop, 2004: 275-276). 

Tüm hükümet sistemlerinde olduğu gibi, yasama ve yürütme organı arasında 

etkileşim aracı olan ve yürütmenin gerçekleştirmek istediği politikaları hayata 

geçirebilmesi açısından gerekli olan kaynak bütçe ile mümkün olmaktadır. 

Parlamenter sistemde bütçe yürütme organı tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan 

bütçe yasama organı tarafından ret ya da kabul edilmektedir (Gözler, 2010: 596). 

Yasamanın yürütme içinden çıkması ve bunun tek parti iktidarının mevcut olduğu 

durumda yasama ile yürütmenin ilişkisinin daha sıkı olduğu durumlarda, bütçenin 

yasama organı tarafından değişiklik yapılmadan onaylanmasının mümkün olduğu 

söylenebilir (Akçalı, 2016: 85). Ayrıca parlamenter sistemde; bütçenin 

onaylanmaması, hükümete karşı güvensizlik oyu olarak kabul edilmektedir.  

                                                           
8 “Çoğunlukçu model; çoğunlukçu temsil sistemine dayanıp iki partinin egemen olduğu, tek partinin 

hükümet ettiği ve kabinenin yasama organı karşısında üstün olduğu modeli ifade ederken, 

oydaşmacı model nispi temsil sistemini, çok partililiği, koalisyonlu hükümetleri ve yasama-

yürütme dengesini öne çıkaran modele işaret eder.” (Tunçkaşık, 2017: 24-25). 
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Lienert (2005) yaptığı çalışmada, yasama organlarının siyasi yetkileri ile 

yasama ve yürütme organlarının ayrılma derecesi arasında güçlü bir bağlantı 

olduğunu ortaya koymuştur. Parlamenter sistemlerde, Kabine bakanlarının yasama 

organı üyesi olmak zorunda oldukları için yürütmenin yasama organını kontrol 

ettiğini vurgulamıştır. Bu sistemlerde yürütme organı kanun teklif etme hakkına 

sahip olduğu için kendi bütçe yetkilerini güçlendirmek için kanunlar 

hazırlamaktadırlar. Özellikle tek parti iktidarının bulunduğu durumda yürütmenin 

sahip olduğu siyasi yetkilere, güçlü bütçe yetkileri eşlik eder. Aynı zamanda, yasama 

komisyonları üzerindeki kontrolleri sayesinde, yasamanın yürütme tarafından 

önerilen yıllık bütçe taslağını değiştirme kapasitesine ilişkin sınırlamaları da meclis 

düzenlemelerine ekleme potansiyelleri de bulunmaktadır. Temelde bu nedenlerle, 

bütçe taslağını dikkate alacak güçlü meclis komisyonlarının geliştirilmesi 

engellenmiştir. 

Ancak parlamenter sistemlerde görülebilen Koalisyon hükümetleri durumunda 

ya da azınlık hükümetinin iktidar olması durumunda, bütçenin kabul edilebilmesi 

için yasama organının desteğini alabilmek oldukça güç olacaktır. Bu durumda, 

hükümet dışı siyasi partilerle diyalog, müzakere ve anlaşma yapılması 

gerekmektedir. Keza anayasalar ve yasalarla yasama organının bütçeyi 

değiştirebilme ve müzakere edebilme yetkisi kısıtlanabilir (Lienert, 2005: 9). 

Parlamenter sistem türlerinin çokluğu, yasama organının tek meclisli (örn. 

Danimarka) ya da çift meclisli (örn. İngiltere, Japonya, İtalya vb.) yapıda olması, çift 

meclisli ise meclislerin eşitliği (örn. İtalya) ya da birbiri üzerindeki üstünlüğü (örn. 

Japonya) gibi konular parlamenter sistemin farklı türlerinin yasama-yürütme güç 

dengesi konusunda çeşitli sonuçlar doğuracağı söylenebilir. Örneğin çift meclisli 

yapıya sahip olan İngiltere’de bütçe sürecinde Avam Kamarası önemli rol oynarken 

İtalya’da her iki meclise de eşit yetkiler tanınmıştır (OECD, 2019a: s.y.). Bu nedenle; 

parlamenter sistemlerde bütçe hakkı konusunda yasama organının sahip olduğu 

yetkilerin tüm ülkelerde aynı olmadığını, ülkeye özgü faktörler bakımından 

farklılaştığı söylenebilir. 
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1.3.2. Başkanlık Sisteminde Bütçe Hakkı 

Sert kuvvetler ayrılığı temeline dayanan başkanlık sisteminde yasama, yürütme 

ve yargı erkleri birbirinden keskin şekilde ayrılmaktadır. Gözler  (2010)’e göre 

başkanlık sisteminde “organlar karşılıklı olarak birbirinden, gerek kaynak 

bakımından, gerek varlıklarını sürdürme bakımından bağımsızdır. Yani yasama ve 

yürütme organları ayrı ayrı seçilir ve seçildikten sonra da birbirlerinin varlıklarına 

son veremezler.”. Başkanlık sisteminin asli özellikleri; yürütmenin tek başlı olması, 

doğrudan halk tarafından seçilen başkanın bulunması ve sabit bir süre için göreve 

gelen yürütme organının yasama organının güvenoyuna ihtiyacı duymaksızın 

görevde kalması olarak sayılabilir (Gözler, 2010: 571). Başkanlık sisteminin en 

önemli özelliklerinden biri de kuvvetlerin hem birbirinden kopmaması hem de 

birbirlerinin yetki alanına girmemeleri için fren- denge mekanizmalarını içermesidir. 

Başkanın ve yasama organının birbirlerini feshedemediği bu sistemde, kişiler yasama 

veya yürütme bünyesinden sadece birinde görev alabilmektedir (Tunç, 2019: 22-23). 

Başkanlık sisteminde bütçe fren-denge mekanizmalarından biri olarak kabul 

edilmektedir. Örneğin; başkanlık sisteminin başarılı şekilde uygulandığı ABD’de 

bütçe yasama organı tarafından onaylanır ve eğer reddedilirse sistem tıkanıklıklarına 

sebep olur. “ABD’de başkanın bütçenin hazırlanmasında herhangi bir yetkisi ve rolü 

bulunmamaktadır. Hazine bakanı devletin ihtiyaçlarına yönelik Kongreye bir rapor 

verir ancak bu bir bütçe teklifi olarak addedilemez. ABD’de bütçeyi Temsilciler 

Meclisi hazırlar ve Senatonun da onayı ile bütçe kabul edilmiş olur.” (Miş, Aslan, 

Ayvaz, ve Duran, 2016: 85). Ancak bu başkanlık sisteminin değişmez niteliği olarak 

yer almamaktadır. Örneğin Şili’de bütçe onaylama mercii yasama organı olmasına 

rağmen bütçeyi hazırlama görevi Başkana aittir. Ya da Şili’de bütçenin reddi söz 

konusu olduğunda, geçici süreli bütçe hazırlanarak uygulamaya koyulabilmektedir. 

Bu yüzden başkanlık sisteminde bütçe hakkına yönelik genel yorum yapılabilmesinin 

zor olduğu söylenebilir. 

1.3.3. Diğer Yönetim Sistemlerinde Bütçe Hakkı 

Diğer yönetim şekilleri kısmında başkanlık sistemi ve parlamenter sistemin 

karması olarak nitelendirilen Yarı başkanlık sistemi ele alınacaktır. İkili yürütme 
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yapısına sahip olan, devlet başkanının halk tarafından seçildiği, başbakanın ise 

genellikle yasama organından seçildiği, başkanın halka karşı siyasal sorumluluğu 

olduğu ve siyasi parti başkanı olarak görevine devam ettiği sistem olarak 

özetlenebilir (Akçalı, 2016: 95; Lienert, 2005: 5). Yarı başkanlık sisteminde, devlet 

başkanının parlamenter sisteme göre daha güçlü olduğu yani yetkilerinin sembolik 

olmadığı belirgindir. Devlet başkanının meclisi feshetme yetkisine karşın yasama 

organının da başkana soruşturma açma yetkisi bulunmaktadır (Özdemir, 2019: 189-

190). 

Yarı başkanlık sisteminde bütçe hakkı uygulaması bakımından bütçe yasama 

organının onayına tabi olmakla birlikte ülkelerdeki uygulamalar değişiklik 

göstermektedir. Örneğin Fransa’da yasama organının bütçede değişiklik yapabilme 

yetkisi yürütmenin önerdiği toplam içerisinde olması ile sınırlandırılmışken 

Finlandiya’da kısıtlama olmaksızın değişiklik yapılabilmektedir. Ya da; orta vadeli 

bütçe politikası Fransa’da yasama organı tarafından tartışılmaz ve onaylanmaz ancak 

Finlandiya’da hem tartışılır hem de onaylanır (OECD, 2019b: 84-88).  

Bu nedenle hükümet sistemlerine genel anlamda bütçe hakkı etkin kullanılır ya 

da kullanılmaz şeklinde yorum yapmamak doğru olacaktır. Çünkü ülkedeki 

uygulamalar; yasal düzenlemeler, gelenek, ülkeye özgü uygulamalardan dolayı 

farklılık arz etmektedir (Lienert, 2005: 18-19). 

1.4. BÜTÇE HAKKI BAKIMINDAN FREN-DENGE MEKANİZMASI 

VE ÖNEMİ 

Devletin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi açısından sahip olduğu güç ve 

yetkilerin tek bir erk ya da merci tarafından kullanılması, demokrasinin tam 

anlamıyla uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle ortaya konulan kuvvetler 

ayrılığı kavramı “yasama, yürütme ve yargı olarak tanımlanan kuvvetlerin değişik 

yollardan göreve gelen ve aralarında “fren ve denge mekanizması” bulunan farklı 

organlara verilmesi olarak tanımlanmıştır.” (Akgül, 2010: 81). Devlet faaliyetlerinin 

temelini oluşturan yasama, yürütme ve yargı görevlerinin farklı organlara tahsis 

edilmesiyle iktidar sınırlaması gerçekleştirilir. Farklı görevlere sahip olan ancak 

birbirinden tamamen kopmuş olmayan organlar ise birbirlerini fren- denge 

mekanizmaları ile sınırlandırmaktadırlar. Devlet yönetiminde güç payları azaltılan 
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organlar, fren ve denge mekanizmaları sayesinde iktidarın kötüye kullanılması 

önlemektedir. Bu durumun pozitif çıktısı olarak vatandaşlar da korunmaktadır 

(Doğan ve Geyik, 2020: 22-23; İnce, 2018: 11).  

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin varlığı ile ilintili olan fren- denge mekanizması 

Gülener (2016) tarafından şu şekilde tasvir edilmektedir; “İktidarın sınırlandırılması 

arayışlarındaki merkez kavramlardan biri olan “denge ve denetleme”, iktidarın 

kullanımının çerçevesini belirleyen hükümet sisteminin de karakterinde belirleyici 

bir role sahiptir. Bu şekilde yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarının tek bir elde 

toplanması veya birbirlerinin alanına girmesi engellenerek gücün tek bir organda 

merkezileşmesinin önüne geçilmesi amaçlanır.”. Fren- denge mekanizması 

araçlarının yasama, yürütme ve yargı organlarının yetki sınırlarını korumasına 

yardımcı olduğu söylenebilir. Ayrıca fren-denge mekanizmasının sadece başkanlık 

sistemine özgü yorumlamak doğru olmayacaktır. Parlamenter sistemde de fren-denge 

mekanizmaları bulunmaktadır. Sadece başkanlık sistemindeki fren- denge 

mekanizmalarının daha belirgin olduğu söylenebilir (Gülener, 2016: 12-13). Akçalı 

(2016), parlamenter sistemde yasama ve yürütme organı arasında organik ilişkinin 

bulunması nedeniyle fren-denge mekanizmasının tam olarak işleyemediğini ifade 

etmiştir.  

Klasik yasama yetkilerinden olan ve fren-denge mekanizmaları içerisinde yer 

alan “kanun yapma, milletlerarası antlaşmaları onaylama ve bütçeyi kabul etme” 

gibi yasama organına ait olan yetkiler, yürütme organının gücünü kısıtlayarak 

yürütmeyi yasamaya bağımlı hale getirmektedir. Başkanlık, yarı başkanlık ve 

parlamenter sistemde ortak olan bu denge denetim mekanizmaları, yasama organına 

aittir. Ancak farklı hükümet sistemlerinde farklı mekanizmalar işlerlik kazanmaktadır 

(Yavuz, 2015: 9). 

Klasik yasama organı yetkilerine ek olarak parlamenter sistemde yer alan fren 

denge mekanizmalarından biri güvenoyu uygulamasıdır. Güvenoyu; yasama organı 

içinden seçilen yürütme organının, yasama tarafından güvenoyuna bağlı olarak 

görevde kalabilmesi anlamına gelmektedir. Hükümetin yasama organının oylaması 

ile görevde kalabilmesi, parlamenter sistem içindeki fren-denge mekanizmalarından 

biridir (İnce, 2018: 32). Keza yasama organı, gensoru uygulaması ile başbakan ya da 

bakanlara karşı güvensizlik oyu verebilir (Kılınç, 2016: 456).  
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Soru, genel görüşme ve meclis araştırması gibi araçlarla, yasama organı 

hükümeti denetleyebilmektedir. Hükümette yer alan görevlilerin görevine yönelik 

olan suçlamalar yapılabilmesini sağlayan Meclis Soruşturması da yasama organının 

yürütme organı üzerinde sahip olduğu bir başka denge-denetim mekanizmasıdır. 

Meclis soruşturması başkanlık sistemindeki Suçlama (impeachment) uygulamasına 

benzemektedir (Yavuz, 2015: 9-10). Yürütme organının sahip olduğu yasama 

organını feshedebilme yetkisi ile erken seçim uygulamasına gidilebilmesi, kanunların 

cumhurbaşkanının onayı ile yürürlüğe girmesi gibi uygulamalar fren-denge 

mekanizmaları içerisinde yer almaktadır (İnce, 2018: 37). 

Başkanlık sisteminde yasama organının klasik yetkileri olan kanun yapma, 

milletlerarası antlaşmaları onaylama ve bütçeyi kabul etme yetkilerinin yanı sıra 

sahip olduğu fren- denge mekanizmaları; başkan tarafından yapılan atamaları 

onaylama özellikle “bakanlar dâhil önemli atamaların çoğu” yasama organına aittir 

(Tunçkaşık, 2017a: 4). Yürütme organının sahip olduğu fren-denge mekanizmaları 

ise; başkanın yasama tarafından onaylanan kanunları tamamını ya da bir kısmını 

edebilme veto yetkisi ve kararname çıkararak düzenleme yapabilme yetkisi olarak 

gösterilebilir (Köse, 2019: 13). Başkanlık sisteminde özellikle kanun yapma 

aşamasına yürütme organının katılımı oldukça kısıtlanması, yürütme organının ve 

yasama organının birbirini feshedememesi, yürütme organı içerisinde yer alan 

kişilerin yasama organında görev alamaması, meclis soruşturmasına benzeyen 

suçlama (Impeachment) yasama ve yürütme organı arasındaki fren- denge 

mekanizmalarına örnek olarak gösterilebilir (Gözler, 2010: 574-575; Köse, 2019: 

15). 

Yarı-başkanlık sisteminde yine kanun yapma yetkisinin, bütçeyi onaylama ve 

milletlerarası anlaşmaları onaylama yetkisinin yasama organına ait olması fren-denge 

mekanizmaları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca parlamenter sistemde yer alan 

güvenoyu, gensoru, meclis araştırması ve meclis soruşturması da fren denge 

mekanizmaları arasında sayılabilmektedir. Yürütmenin yasama organını 

feshedebilmesi de yürütme organı açısından fren-denge mekanizmaları içerisinde yer 

almaktadır (Kılınç, 2016: 465; Yavuz, 2015: 14). 
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1.5. BÜTÇE HAKKININ ETKİN KULLANIMINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

Bütçeler, uluslar için önceliklendirilmiş ihtiyaçlarının kapsamlı şeklide 

açıklanmasını sağlarken hükümetler için ise çok önemli bir ekonomik politika aracı 

olmayı üstlenmektedir. Bütçenin vatandaşların ihtiyaçlarını mevcut kaynaklarla en 

uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ise halkı temsil eden yasama 

organlarının asli görevlerindendir (Wehner ve Byanyima, 2004:9). Bütçe sürecinin 

her aşamasında yasama organın yetkilerini belirlemek ve gözetim ve kontrol gücünü 

artırmak, yasama organına verilen bütçe hakkının kullanım etkinliğini 

etkilemektedir. Bu başlıkta öncelikle etkin bütçe hakkı kavramı açıklanacak ve 

ardından; politika oluşturma,bütçe hazırlık ve onay aşaması, bütçe uygulama 

aşaması, bütçe denetim aşaması ve diğer faktörler başlıkları altında yasama organının 

bütçe hakkını etkin kullanabilme durumunu belirlemeye yardımcı olan faktörler ele 

alınacaktır. 

1.5.1. Etkin Bütçe Hakkı 

Bütçe hakkı bağlamında, gelir toplama ve gider yapabilmek için öncelikle izin 

alınması gereken mercii olan yasama organlarının bu hakkı tam anlamıyla 

kullanabilmesi için bütçeleme sürecinin her aşamasında aktif şekilde rol alması 

gerekmektedir. Etkin bütçe hakkı kavramıyla belirtilen bu durum; bütçe sürecinde 

yasama organının; bütçe politikasının oluşturulması, bütçenin onaylanması, bütçe 

uygulamalarının izlenmesi (gözetimi) ve sonuçların denetlenmesi aşamalarında daha 

aktif rol almasını sağlayarak bütçeden beklenen sonuçların istenilen şekilde 

gerçekleşmesini ifade eder (Şahin İpek, 2017: 73-74; Wehner, 2001: 57-59; Yılmaz 

ve Biçer, 2010: 212-213). Buna göre yasama organlarının etkinliğinin artırılması; 

bütçe onay sürecinde parlamentoya sunulacak olan bilgilerin nitelik ve nicelik 

bakımından artırılıp geliştirilmesi ve gözetim ile denetim aşamasındaki işlevlerinin 

kuvvetlendirilmesi neticesinde mümkün görülmektedir (Yılmaz ve Biçer, 2010: 215). 

Yasama organının bütçe sürecine etkin katılımı yani bütçe hakkını etkin şekilde 

kullanması;  şeffaf ve hesap verebilir bir hükümet yapısının oluşmasını ve kamu 

hizmetlerinin verimli bir şekilde sunulmasını sağlayarak çok önemli kontrol ve denge 
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mekanizması kurulmasına yardımcı olur (Wehner ve Byanyima, 2004: 9).  Bağlı 

(2014: 182)’ya göre; bütçe hakkını kapsamlı ve etkin şekilde kullanan yasama 

organının varlığında; siyasal sistem topluma açılır, toplumsal gerçeklikler ile siyasi 

gündem bütünleşir. Böylece toplumsal tercihler kamu politikalarına yansıyarak 

kamusal kararlara dönüşür. Sonuç olarak daha şeffaf ve hesap verebilir bir kamu 

yönetim sisteminin kurulması sağlanır. Yasama organının bütçe sürecini oluşturan 

her safhada gerekli ve yeterli şekilde aktif rol almasının bütçe hakkının etkin 

kullanımını sağlayacağını ifade edilirken bazı ekonomistler aksini iddia 

etmektedirler. 

Bazı ekonomistler ve kamu tercihi teorisyenleri; parlamentoları ‘bencil 

politikacıların kamu kaynaklarını kendi bireysel veya parti- politik menfaatlerini 

artırmak amacıyla kullandığı yer’ olarak ifade etme eğilimindedirler. Bu 

perspektiften bakıldığında madalyonun bir yüzü olan, mali açıkların artması – Oy 

Ticareti ya da oy değiş tokuşu (Logrolling)9 sebepli- şeklinde olumsuz yönünden 

bahsedilebilir. Fakat madalyonun diğer yüzü ise, yasama organlarının aktif rol 

oynamasıyla, hesap verebilirliğin artabileceğini ve aynı zamanda mali tedbirin 

(ihtiyatın) geliştirebileceğini - toplam mali disiplin, tahsis etkinliği ve operasyonel 

verimlilik- işaret etmektedir.  

2001 yılında J. Wehner, Alman Parlamentosunun bütçesel rolü ve etkisine 

ilişkin bir örnek olay çalışması yapmış ve çalışmanın sonucunda, Almanya özelinde 

parlamentonun bütçe sürecindeki aktif rol oynamasının, hesap verebilirliği artırdığı 

ve mali tedbirin uygun şekilde gerçekleştiği çıkarımında bulunmuştur. Hatta etkili 

yasama katılımını sağlamak isteyen ülkeler için Almanya’nın güzel bir örnek 

olduğunu ifade etmiştir. Almanya parlamentosunun şu özellikleri ön plana çıkarılmış 

ve diğer ülkeler için öneri olarak sıralanmıştır; komisyonlara verilen güçlü bir rol, 

onay ve denetim fonksiyonlarının entegrasyonunun sağlanması, yasama organının 

bütçe müzakeresi için yeterli zamana sahip olması, yasama organının yürütme ile 

sürekli etkileşim halinde olması, yasamanın ilgili tüm bilgilere erişim sağlayabilmesi 

                                                           
9 Oy ticareti (Logrolling); “farklı tercihlere sahip olan seçmenlerin, birbirlerinin tercihlerine oy 

vererek kendi faydalarını sağlayacak projelerin kabul edilmesini sağlamalarıdır.”. Oy ticareti; çok 

sayıda kamu projesinin kabulüne yol açtığı için kamu harcamalarının artmasına sebep olmaktadır 

(Kirmanoğlu, 2014:243). 
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ve bütçeye ilişkin yöneticilerden bağımsız tavsiyeler sunan destekleyici kaynaklar 

yer alır (Wehner, 2001: 73-75). 

Wehner (2004: 1)’ e göre; yasama organının bütçe sürecine etkili katılımı; 

sürecin temel kontrollerini ve dengelerini sağlar, bütçe sürecinin şeffaflığını 

geliştirir, bütçesel konuları ile ilgili müzakerelerin daha kolay gerçekleşmesini ve 

halk tarafından daha kolay algılanmasını sağlar. Ek olarak, bütçe seçenekleri 

hakkında fikir birliğini derinleştirmeye yardımcı olabilecek geniş tabanlı girdiler için 

uygun ortamın oluşmasını sağlar. Çalışmada yasama organının bütçe hakkını etkin 

kullanabilmesi, yasama organının bütçe sürecinde etkin rol alması olarak 

değerlendirilmiştir. Literatürde yasama organının bütçe hakkını etkin 

kullanabilmesinde hangi faktörlerin etkili olduğu konusunda çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda bütçe hakkının yasama organı tarafından etkin 

kullanılmasına etki eden faktörler belirlenerek endeksler üretilmiştir. 

1.5.2. Literatür Taraması 

Bütçe hakkının yasama organı tarafından etkin kullanımını belirleyen faktörler 

çeşitli akademik çalışmalarda konu alınmıştır. Bu başlık altında konu ile ilgili 

literatürde yer alan  çalışmalar incelenecektir. 

Wehner (2008), “Assessing the power of the purse: An index of legislative 

budget institutions” isimli çalışmasında 36 ülkenin yasama organlarının bütçe 

sürecindeki etkinliğini 2003 OECD anketinden alınan bilgiler eşiğinde incelemiş ve 

endeks oluşturmuştur. Endeksinde; Yasama organının, yürütme tarafından hazırlanan 

bütçe taslağında değişiklik yapabilmesi için verilen resmi yetkiler, Geçici / Ek bütçe, 

Bütçe uygulama aşamasında yürütmeye tanınan esneklikler, Bütçe müzakere süresi, 

Yasama organının komisyon kapasitesi ve Yasama organının bütçe ile ilişkili 

bilgilere erişebilmesi faktörlerini ele almıştır.  

Lienert (2005) “Who Controls the Budget: The Legislature or the Executive” 

isimli çalışmasında, 5 farklı hükümet sistemine sahip 28 ülkedeki yasama 

organlarının bütçe yetkilerinin kuvvetler ayrılığı derecesiyle bağlantılı olup 

olmadığını araştırma amacı gütmüştür. Bu amaçla bir endeks oluşturmuştur. Lienert, 

Yasama organının orta vadeli politika çerçevesini onaylaması, Yasama organının 
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bütçe taslağı üzerinde değişiklik yapabilme gücü, Yeterli bütçe müzakere süresi, 

Yasama organına teknik destek sağlayacak kurumsal kapasitenin mevcudiyeti, 

Yürütme organının bütçe uygulama aşamasında esnekliğe sahip olmaması 

faktörlerinden oluşan bir endeks oluşturmuştur. 

Posner & Park (2007) “Role of the Legislature in the Budget Process: Recent 

Trends an Innovations” isimli çalışmada yasama organının bütçeleme sürecindeki 

rollerini tarihsel ve kavramsal olarak irdelemişlerdir. Çalışmada bütçe hakkının etkin 

olarak kullanılabilmesinde etkili olan faktörleri; Yasama ile yürütme arasındaki 

anayasal sorumluluk dağılımı, Siyasi parti sistemi, Yasamanın kurumsal yapısı ve 

rolü, Bütçenin yapısı (kapsamı) ve Yasama organının uzmanlaşmış komisyon 

kapasitesi olarak sıralamışlardır.  

2002 yılında OECD tarafından hazırlanan anket, yasama organlarının bütçe 

sürecindeki etkinliklerini saptamak için yapılmıştır. OECD (2002b) “The OECD 

Budgeting Database” başlıklı çalışmada ülkelerin yasama organlarının bütçe hakkını 

etkin kullanımını 16 soru çerçevesinde analiz etmiştir. Çalışmada; - Yasama 

organının, hükümet tarafından önerilen bütçeyi değiştirme hakkı üzerinde herhangi 

bir kısıtlamanın varlığı, Varsa bu kısıtların kapsamı ( tamamını red ya da kabul 

edebilir, artırma ya da azaltma yapar/yapamaz, sadece onaylayabilir), Çift meclisli 

parlamentolarda işleyiş durumu (üstünlüğün hangi kanatta olduğu), bütçeyi onayının 

güvenoyu anlamına gelip gelmemesi, Uygulamada, yasama organının yürütme 

tarafından sunulan bütçeyi aynen onaylayıp onaylamaması, Yasama organının, 

hükümetin bütçe önerisi görüşmesinden önce genel bütçe politikasını resmi olarak 

tartışabilmesi,  Yasama organının, belirli ödenekleri oylamadan önce bütçedeki 

toplam gelir ve gider miktarını onaylaması, Yasama organının harcamaları kaç 

ödenek yasası ile onayladığı (tek/ayrı ayrı), bütçe komisyon yapısı ( tek bütçe 

komisyonu, sektör komisyonları ilişkisi), Bakanların, soru yanıtlamak üzere 

komisyona gelmesi, Yetkili memurların soru yanıtlamak üzere komisyona gelmesi, 

Sivil toplum kuruluşlarının komisyona davet edilmesi, komisyon görüşmelerinin 

halka açık yapılması, Bütçe komisyonlarındaki profesyonel personel sayısı (5,5-

10,10+), Bütçe analizlerini yapmak için yasama meclisine bağlı özel bir bütçe 

araştırma kuruluşunun varlığı, Kanuni yükümlülüklerin her yıl yasama organınca 

onaylanması gerekliliği şeklindeki faktörler yer almaktadır. 
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Alesina, Hausmann, Hommes, ve Stein (1999:11-15) “Budget Institutions and 

Fiscal Performance in Latin America” isimli çalışmada 10 soruluk endeks 

oluşturulmuş ve bu endekse göre ülkelerin yasama organlarının bütçe hakkı kullanım 

etkinliği ölçülmüştür. Endekste; Bütçe açığının anayasal kısıta tabi olması (denk 

bütçe kuralı gibi), Makroekonomik programın bütçe taslağından önce onaylanması, 

Hükümetin borçlanma otonomisine yönelik kısıtlamaların olması, Bütçe hazırlık 

aşamasında hiyerarşik açıdan maliye bakanlığının daha etkin olması, Yasamanın 

bütçe üzerinde değişiklik yapma gücü, Bütçenin reddedilmiş ya da onaylanmaması 

durumunda sürecin ne şekilde işleyeceğinin anayasal şekilde belirtilmiş olması, 

Bütçenin yasama tarafından onaylanmasının ardından değişiklik yapılamaması, 

Bütçenin onaylanmasının ardından yürütme organınca harcama kesintisi 

yapılamaması, Merkezi hükümetin, diğer kamu kurum/kuruluşlarının borçlarını 

üstlenme zaruretinde olmaması, KİT’lerin, eyalet ve yerel yönetimlerin borçlanma 

otonomisinin olmaması şeklindeki faktörler yer almaktadır. 

Cilavdaroǧlu ve Ekici (2013) “Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bütçe Hakkını 

Kullanabilme Kapasitesi” isimli çalışmada; Orta Vadeli Bütçe Hedeflerinin yasama 

organı tarafından belirlenmesi, Yasama organının yıllık bütçede değişiklik yapabilme 

gücü, Yasama organının bütçe müzakere süresi, Yasama organının bütçe inceleme 

kapasitesi, Bütçe uygulaması sırasındaki kısıtlamalar, Dış denetim ofislerince yapılan 

ardıl denetimler olarak sıralanan faktörler eşliğinde TBMM’nin bütçe hakkını etkin 

kullanabilme durumunu değerlendirmiştir. 

Bağlı (2014) tarafından yapılan “TBMM’nin Bütçe Hakkı Kullanım Durumu: 

5018 Sayılı Kanun Sonrası Bütçe Hakkı” isimli çalışmada, TBMM’nin bütçe hakkını 

etkin kullanabilme durumunu 57 sorudan oluşan anketle analiz edilmiştir. İlgili 

çalışmada bütçe hakkının yasama organınca etkin şekilde kullanılması hususu; 

bütçenin politika aracı olması, mali plan aracı olması, kurumların faaliyet rehberi 

olması, vatandaşlarla iletişim aracı olması, denetim kontrol ve hesap sorma aracı 

olması gibi başlıklar altında incelenmiştir. 

Campos ve Pradhan (1996: 51-56) tarafından yapılan “Budgetary Institutions 

and Expenditure Outcomes Binding Governments to Fiscal Performance” isimli 

çalışmada kurumsal düzenlemelerin, bütçenin makro mali disiplini sağlamak, kaynak 

tahsisi ve kaynak kullanımında etkinliği sağlama fonksiyonlarını nasıl etkilediğini 
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incelemiştir. Çalışmada aynı zamanda bütçe hakkının etkinliği bakımından da önemli 

olan faktörlerden oluşan etkinlik matrisine yer verilmiştir. 

Barraclough ve Dorontinsky (2008: 99-110) “ The Role of the Legislature in 

the Budget Drafting Process: A Comparative Review “ isimli çalışmalarında, yasama 

organının bütçe sürecine etkin olarak katılmasının kaynak tahsisi, şeffaflık ve hesap 

verilebilirlik gibi konulara da katkı sağladığını öne sürerek 9 faktör belirlemişlerdir. 

Çalışmadaki 9 faktör; Yürütme organı, ön bütçe beyanını zamanında yayımlaması, 

Ön bütçe beyanının, Hükümetin Makroekonomik ve Mali Çerçevesini açıklaması, 

Ön Bütçe Beyanının Hükümetin Gelecek Bütçe için Ayrıntılı Tahminlerin 

Geliştirilmesine Yönelik Gösterecek Politikalarını ve Önceliklerini içermesi, 

öncelikle toplam harcama kalemlerinin düzenlenmesi, yasama organının yürütme 

tarafından sunulan bütçede değişiklik yapabilmesi, yasamaya ait, bütçe analizi 

gerçekleştiren bağımsız araştırma biriminin varlığı, bütçe sürecindeki komisyonların 

yapısı ve süreçteki etkinliği, Komisyonlarda açık duruşma yapılması, yasama organı 

üyelerinin istedikleri konular hakkında, yürütme organının yeterli bilgilendirme 

sağlaması şeklinde sıralanmıştır. 

Wehner (2004) tarafından yapılan “Back from the Sidelines? Redefining the 

Contribution of Legislatures to the Budget Cycle” isimli çalışmada yasama organının 

bütçe sürecindeki etkinliği, ülkeler arasındaki farklılıklara da parmak basılarak çeşitli 

faktörler çerçevesinde incelenmiştir. Wehner çalışmasında bütçe hakkının etkin 

kullanımını sağlayan faktörleri; Başkanlık sistemi ile parlamenter sistem yapısı, 

yasamanın bütçeyi değiştirebilme konusundaki yetkilerinin düzenlenme şekli, Parti 

siyasi dinamikleri, Yasamanın bütçe inceleme kapasitesi, İlgili bilgilere erişi, yasama 

komisyonlarının mali inceleme konusundaki rolleri, bütçe takviminin ve inceleme 

süresinin yeterliliği ve diğer faktörler (fakir ülkelerdeki yasama organları, yüksek 

düzeydeki dış borçlar nedeniyle genellikle manevra alanlarının dar olması, 

Uluslararası ekonomik kuruluşlardan borçlanan ve bu kredilere uygulanan sıkı 

koşullar sebebiyle rolü zayıflayan yasama organları gibi) şeklinde sıralamıştır. 

Atiyas ve Sayın (1997) tarafından yapılan “Siyasi Sorumluluk, Yönetsel 

Sorumluluk ve Bütçe Sistemi: Bir Yeniden Yapılanma Önerisine Doğru” isimli 

çalışmada, bütçenin hesap verme aracı, denetim aracı, kontrol aracı olması gibi 

sonuçları meydana getirebilmesi için reform önerilerini sıralamışlardır. Bütçe 
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sistemine yönelik yapılan değerlendirmeler sonucunda, finansal sorumluluğun 

sağlanması, makro- ekonomik istikrarı sağlayabilmek için harcama kısıtı uygulamak 

gibi dar kapsamlı reformlar önermişlerdir. Geniş kapsamlı reform olarak kamu 

kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla performans 

sorumluluğu uygulamasını önermişlerdir.  

Şahin İpek (2017) “Bütçe Hakkının Kullanılması Bakımından TBMM’nin Bütçe 

Sürecindeki Rolünün Değerlendirilmesi” isimli çalışmasında TBMM’nin bütçe hakkı 

kullanabilme etkinliğini; bütçe hazırlık aşaması, bütçenin onay aşaması, bütçenin 

uygulanma aşaması,  bütçe sonuçlarının denetlenmesi ve bütçesel karar alma 

sürecinin doğru şekilde işlemesini sağlayan bütçe ve performans bilgilerinin 

kullanımı başlıkları altında incelemiştir.  
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Tablo 3: Bütçe Hakkının Etkinliğini Gösteren Faktörler 

 

Kaynak 

 

 

Bütçe Hakkının Etkinlik Faktörleri 

 

Açıklama 

Wehner (2008):  

 

“Assessing the power of 

the purse: An index of 

legislative budget 

institutions” 

- Yasama organının, yürütme tarafından hazırlanan bütçe taslağında 

değişiklik yapabilmesi için verilen resmi yetkiler 

 

-  Geçici / Ek bütçe 

 

- Bütçe uygulama aşamasında yürütmeye tanınan esneklikler 

 

- Bütçe müzakere süresi 

 

- Yasama organının komisyon kapasitesi 

 

- Yasama organının bütçe ile ilişkili bilgilere erişebilmesi 

 

Wehner 2008 yılında yaptığı çalışmada 36 ülkenin 

yasama organlarının bütçe sürecindeki etkinliğini 

2003 OECD anketinden alınan bilgiler eşiğinde 

incelemiş ve endeks oluşturmuştur. 

Lienert (2005): 

 

“Who Controls the 

Budget: The Legislature 

or the Executive” 

- Yasama organının orta vadeli politika çerçevesini onaylaması 

 

- Yasama organının bütçe taslağı üzerinde değişiklik yapabilme 

gücü 

 

- Yeterli bütçe müzakere süresi 

 

- Yasama organına teknik destek sağlayacak kurumsal kapasitenin 

mevcudiyeti 

 

- Yürütme organının bütçe uygulama aşamasında esnekliğe sahip 

olmaması 

 

 

 

 

 

 

Lienert, çalışmasında 5 farklı hükümet sistemine 

sahip 28 ülkedeki yasama organlarının bütçe 

yetkilerinin kuvvetler ayrılığı derecesiyle bağlantılı 

olup olmadığını araştırma amacı gütmüştür. Yazar 

çalışma sonucunda; ülkeye özgü faktörler, yasama 

organının bütçe yetkileri ile kuvvetler ayrılığı 

boyutu arasında güçlü bir doğrusal ilişkiyi 

engellediğini ortaya koymuştur. Seçim ve oy 

verme sistemleri, iki meclisli, anayasal ve yasal 

kısıtlamalar, siyasi partilerin gönüllü sözleşmeleri 

ve uzun süredir devam eden geleneklerin tümü, 

yöneticilerin ve yasama organlarının nispi bütçe 

yetkilerini etkileyen faktörler olarak belirtmiştir. 
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Posner & Park (2007): 

 

“Role of the Legislature 

in the Budget 

Process: Recent Trends 

an Innovations” 

- Yasama ile yürütme arasındaki anayasal sorumluluk dağılımı 

 

- Siyasi parti sistemi 

 

- Yasamanın kurumsal yapısı ve rolü 

 

- Bütçenin yapısı (kapsamı) 

 

- Yasama organının uzmanlaşmış komisyon kapasitesi 

Posner ve Park, yaptıkları çalışmada yasama 

organlarının bütçeleme sürecindeki rollerini 

tarihsel ve kavramsal açıdan irdelemiştir. Yandaki 

faktörlerin yasama organlarının bütçe hakkı 

kullanımına etki ettiğini ifade etmişler ve yasama 

organı ile yürütme organının birbirini beslemesini 

önermişlerdir. Yürütme organı gerekli 

bilgilendirmeye sahip bütçe formülasyonu, uzman 

uygulama kadrosu ve tutarlı politika tahminlemesi 

yapmalıdır. İdeal olan durum ile daha güçlü 

yasama katılımı saplanarak tüm süreç güçlendirilir. 

Bunun da hem yürütme hem de yasama organı için 

bir kazan-kazan durumu yaratabileceği kanısına 

varmışlardır. 

OECD (2002b): 

 

“The OECD Budgeting 

Database” 

- Yasama organının, hükümet tarafından önerilen bütçeyi değiştirme 

hakkı üzerinde herhangi bir kısıtlamanın varlığı 

- Varsa bu kısıtların kapsamı ( tamamını red ya da kabul edebilir, 

artırma ya da azaltma yapar/yapamaz, sadece onaylayabilir) 

- Çift meclisli parlamentolarda işleyiş durumu (üstünlüğün hangi 

kanatta olduğu) 

-bütçeyi onaylamanın güvenoyu anlamına gelip gelmemesi 

- Uygulamada, yasama organının yürütme tarafından sunulan 

bütçeyi aynen onaylayıp onaylamaması 

- Yasama organının, hükümetin bütçe önerisi görüşmesinden önce 

genel bütçe politikasını resmi olarak tartışabilmesi 

- Yasama organının, belirli ödenekleri oylamadan önce bütçedeki 

toplam gelir ve gider miktarını onaylaması 

- Yasama organının harcamaları kaç ödenek yasası ile onayladığı 

(tek/ayrı ayrı) 

- bütçe komisyon yapısı ( tek bütçe komisyonu, sektör komisyonları 

ilişkisi) 

- Bakanların, soru yanıtlamak üzere komisyona gelmesi 

- Yetkili memurların soru yanıtlamak üzere komisyona gelmesi  

- Sivil toplum kuruluşlarının komisyona davet edilmesi 

-Komisyon görüşmelerinin halka açık yapılması 

- Bütçe komisyonlarındaki profesyonel personel sayısı (5,5-10,10+) 

2002 yılında OECD tarafından hazırlanan anket, 

yasama organlarının bütçe sürecindeki 

etkinliklerini saptamak için yapılmıştır.  
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- Bütçe analizlerini yapmak için yasama meclisine bağlı özel bir 

bütçe araştırma kuruluşunun varlığı 

- Kanuni yükümlülüklerin her yıl yasama organınca onaylanması 

gerekliliği 

 

Alesina, Hausmann, 

Hommes, ve Stein 

(1999:11-15): 

 

“Budget Institutions 

and Fiscal Performance 

in Latin America” 

- Bütçe açığının anayasal kısıta tabi olması ( denk bütçe kuralı gibi) 

- Makroekonomik programın bütçe taslağından önce onaylanması 

- Hükümetin borçlanma otonomisine yönelik kısıtlamaların olması 

- Bütçe hazırlık aşamasında hiyerarşik açıdan maliye bakanlığının 

daha etkin olması 

- Yasamanın bütçe üzerinde değişiklik yapma gücü 

- Bütçenin reddedilmiş ya da onaylanmaması durumunda sürecin ne 

şekilde işleyeceğinin anayasal şekilde belirtilmiş olması 

- Bütçenin yasama tarafından onaylanmasının ardından değişiklik 

yapılamaması 

- Bütçenin onaylanmasının ardından yürütme organınca harcama 

kesintisi yapılamaması 

- Merkezi hükümetin, diğer kamu kurum/kuruluşlarının borçlarını 

üstlenme zaruretinde olmaması 

-  KİT’lerin, eyalet ve yerel yönetimlerin borçlanma otonomisinin 

olmaması 

 

 

 

Yazarlar yaptıkları çalışmada, parlamentoların 

bütçe konusundaki etkinliklerini ölçmek adına on 

soruluk endeks oluşturmuştur.  

Çalışmanın sonucunda, ilgili Latin Amerika 

ülkelerinde bütçe ile ilgili prosedürlerin genel mali 

disiplin üzerindeki etkisi olduğu ifade edilmiştir. 

Bütçe prosedürlerindeki farklılıklar, farklı siyasal 

rejim uygulamalarının sonucunda ortaya çıktığını 

da belirtilmiştir. 

 

Cilavdaroǧlu ve Ekici 

(2013): 

 

“Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin Bütçe 

Hakkını Kullanabilme 

Kapasitesi” 

-Orta Vadeli Bütçe Hedeflerinin yasama organı tarafından 

belirlenmesi 

-Yasama organının yıllık bütçede değişiklik yapabilme gücü 

- Yasama organının bütçe müzakere süresi 

- Yasama organının bütçe inceleme kapasitesi 

- Bütçe uygulaması sırasındaki kısıtlamalar 

- Dış denetim ofislerince yapılan ardıl denetimler 

Cilavdaroğlu ve Ekici, çalışmada yer alan faktörler 

üzerinden TBMM’nin etkinliğini 

değerlendirmiştir. Yasama organının bütçe hakkını 

kullanma kapasitesini düşüren en önemli 

nedenlerden biri olarak, halkın milletvekilleri ve 

siyasi partiler üzerinde yeterince baskı 

kuramamasını göstermiştir. Sıkı parti disiplini 

uygulamasından dolayı milletvekillerinin yeterince 

halkla temasa geçemeden parti merkezine 

odaklanması, halk ile milletvekili arasındaki 

ilişkinin zayıflama sebebi olarak belirtilmiştir. 
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Bağlı (2014: 208-210): 

“TBMM’nin Bütçe 

Hakkı Kullanım 

Durumu: 5018 Sayılı 

Kanun Sonrası Bütçe 

Hakkı” 

-Politika Aracı Olma Yönünden: 

( Bütçenin kapsamlı olması, orta vadeli politikanın varlığı ve 

parlamentoca onaylanması  vs.) 

-Mali Plan Olma Aracı: 

( plan ve programlarda yer verilmesi gereken unsurların 

mevcudiyeti, plan-bütçe ilişkisinin kurulup kurulmadığına yönelik sorular) 

-Faaliyet Rehberi Olması Yönünden:  

( görev-sorumluluk çerçevesinin belirlenmesi, performans 

hedeflerinin varlığı vs.) 

 -İletişim Aracı Olma Yönünden: 

( bütçe sürecini oluşturan her aşamanın halka açık olup olmadığı, 

bütçe formatı halkın anlayacağı şekilde mi vs.) 

- 5-Kontrol ve Denetim, Hesap Verme/Sorma Aracı Olma 

Yönünden: 

( yürütmenin bütçe üzerinde değişiklik yapabilmesi, müzakere 

süresi, bağımsız dış denetim biriminin varlığı vs.) 

Bağlı, TBMM’nin bütçe hakkı kullanım etkinliğini 

5018 sayılı kanun çerçevesinde değerlendirmek 

amacıyla 57 sorudan oluşan etkinlik gösterge seti 

oluşturmuş ve ampirik analiz yapmıştır. 

Çalışmada; TBMM’nin bütçe hakkını etkin olarak 

kullanamadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Campos ve Pradhan 

(1996: 51-56):  

“Budgetary Institutions 

and Expenditure 

Outcomes Binding 

Governments to Fiscal 

Performance” 

A. Mali Disiplin 

1- Makro çerçevenin varlığı 

 

2- Merkezi bakanlıkların baskın olması ve bu bakanlıklarla 

performans sözleşmesi yapılması  

 

3- Harcama ve borçlanma üzerindeki resmi kısıtlamaların 

varlığı 

4- İlgili bakanlıklar ve yerel yönetimler için katı bütçe 

kısıtlamalarının varlığı 

5- Bütçenin kapsamlı olması ( yerel yönetim harcamaları, 

bütçe dışı fonların toplam harcamalar içindeki yüzdesi) 

B. Kaynak Tahsisi 

1- Kaynak tahsisinin stratejik sonuçlarına göre 

önceliklendirmek ve bu amaçlara uygun tahsis etmek 

2- Danışma mekanizmalarının varlığı ( yasama organının 

yeterli teknik personelinin bulunması) 

3- Harcamacı kuruluşların esnekliği ( ilgili bakanlıkların katı 

bütçe kısıtının bulunması, bakanlıkların bütçelerinde değişiklik –yeni 

harcama ya da kesinti yapma-yapabilme durumu) 

Çalışmada kurumsal düzenlemelerin bütçe 

kaynaklarının büyüklüğünü, tahsisini ve 

kullanımını yöneten teşvikleri nasıl etkilediğini 

incelenmiştir.  

Mali disiplini sağlamak, harcama önceliklerini 

stratejik olarak belirlemek ve sınırlı kaynakları en 

iyi şekilde kullanmak açısından belirli sistemlerin 

göreceli güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak 

için tasarlanmış bir anket kullanarak Avustralya, 

Gana, Endonezya, Malavi, Yeni Zelanda, Tayland 

ve Uganda’dan oluşan 7 ülke üzerinden inceleme 

yapılmıştır. İlgili değişkenler doğrultusundan 

ülkeleri analiz etmiştir. 
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4- Öncelikli alanları belirlerken objektif kriterler barındıran 

ekonomik analizlerin yapılması 

C. Verimlilik 

1- İlgili kurumların özerklik durumu 

 

2- Hesap verebilirlik 

 

-mali denetimlerin yapılması 

-performans denetimlerinin yapılması 

-ilgili kurumlarının çıktılarının açıkça belirtilmesi 

 

3- Kamu görevlilerinin ve yöneticilerinin sorumluluklarının 

açıkça belirlenmesi, performans sözleşmesi yapılması, performansa dayalı 

terfi ve işe alım uygulaması 

 

Barraclough ve 

Dorontinsky (2008: 99-

110):  

 

“The Role of the 

Legislature in the 

Budget Drafting 

Process: A 

Comparative Review” 

 

-Yürütme organı, ön bütçe beyanını zamanında yayımlaması (en iyi 

ihtimal bütçe yılının başlamasından en az dört ay önce en geç 1 ay önce) 

-Ön bütçe beyanının, Hükümetin Makroekonomik ve Mali 

Çerçevesini açıklaması 

- Ön Bütçe Beyanının, Hükümetin Gelecek Bütçe için Ayrıntılı 

Tahminlerin Geliştirilmesine Yönelik Gösterecek Politikalarını ve 

Önceliklerini içermesi 

- Öncelikle toplam harcama kalemlerinin düzenlenmesi 

-Yasama organının yürütme tarafından sunulan bütçede değişiklik 

yapabilmesi 

-Yasamaya ait, bütçe analizi gerçekleştiren bağımsız araştırma 

biriminin varlığı 

-Bütçe sürecindeki komisyonların yapısı ve süreçteki etkinliği 

-Komisyonlarda açık duruşma yapılması 

-Yasama organı üyelerinin istedikleri konular hakkında, yürütme 

organının yeterli bilgilendirme sağlaması 

 

Belirlenen değişkenler, IBP ve OECD veri 

tabanlarından alınan veriler ışığında incelenmiştir. 

Belirlenen faktörlerin bütçe sürecine gelişmiş yasal 

katılımı sağladığını ve tüm ülkeleri ilgilendirdiğini 

belirtmişlerdir. Belirlenen faktörlerin uygulanma 

yüzdesini de belirleyen yazarlar,  

Yasama organları, kaynak tahsisi ve kamu 

finansındaki rollerini giderek daha fazla yerine 

getirdiklerini belirtmişlerdir. Ancak, ortak süreç 

yönetimini sağlamanın, rollerin daha iyi ve uygun 

şekilde tanımlanmasını gerçekleştirmenin 

bulunulan daha iyi düzeye yükselmeye yardımcı 

olacağını vurgulamışlardır. 

Kaynak: (Alesina, Hausmann, Hommes, ve Stein, 1996; Bağlı, 2014; Barraclough ve Dorontinsky, 2008; Campos ve Pradhan, 

1996; Cilavdaroǧlu ve Ekici, 2013; Lienert, 2005; OECD, 2002b; Posner ve Park, 2007; J. Wehner, 2008a).
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1.5.3. Bütçe Süreci Bakımından Bütçe Hakkının Kullanımını Etkileyen 

Faktörler 

Bu başlık altında ilgili literatür taramasında yer alan yasama organının bütçe 

hakkının etkin kullanımasına etki eden ortak faktörler belirlenerek bütçe sürecinin 

aşamaları olan; politika oluşturma aşaması, bütçe hazırlık ve onay aşaması, bütçenin 

uygulanma aşaması ve bütçe sonuçlarının denetim aşaması ve diğer faktörler 

başlıkları altından sınıflandırılarak incelenecektir10.  

1.5.3.1.  Politika Oluşturma Aşamasında Yasama Organının Rolü İle İlgili 

Faktörler 

Devlet bütçesi; maliye politikası amaçlarını gerçekleştirmek için hazırlanan bir 

eylem planı olarak nitelendirilir. Gelir ve giderler açısından bir çerçeve oluşturan 

bütçe, yürütme organının politika beyanını somuta dönüştüren bir belge 

niteliğindedir (Bulutoğlu ve Kurtuluş, 1981: 89). Bütçe sürecinde ilk aşamada yer 

alan politika oluşturulması ya da politika formülasyonu “ortaya konan politika 

talepleri arasından öncelikli politikaların tespit edilmesini, bunların oluşturulmasını; 

işlevsel şeklini oluşturan kanunların parlamentoda kabul edilerek yürürlüğe 

girmesini içeren bir süreçtir.” (Yılmaz ve Biçer, 2010: 24). Temsili demokrasilerde; 

kamu politikalarının oluşturulması sürecinde zincirleme asil- vekil ilişkisi mevcuttur. 

Asil vekil ilişkisi sürecinde yer alan aktörler; seçmen, yasama organı ve yürütme 

organından oluşmaktadır. Kamu politikalarının uygulanması aşamasında bu sürece 

parlamenter sistemde bürokrasi de dâhil olmaktadır. Başkanlık sisteminde ise 

yürütme ve yasama arasında devam etmektedir (Akman, 2019: 43). 

Temelinde mali disiplini barındıran planlama ve bütçeleme aşaması, kaynak ve 

harcama dengesini sağlayabilmek adına kamu politikalarına sınır çizmektedir 

(Yılmaz ve Biçer, 2010: 34). “Bu yaklaşım, Dünya Bankasının öncülüğünde, makro 

disiplinin sağlanmasını, stratejik önceliklere göre kamu kaynaklarının dağıtılmasını, 

                                                           
10 İncelenen faktörler; konuya ilişkin yapılan çalışmalarda yer alan ortak olarak kullanılan faktörler 

seçilmiştir. Ayrıca seçilen faktörler OECD, PEFA ve IBP tarafından yasama organının bütçe 

sürecindeki rolüne yönelik yapılan anketlerde de kullanılmaktadır. 
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bu kaynakların uygulamada etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek 

amacıyla birçok ülkede uygulanmaya başlamıştır.” (Biçer ve Yılmaz, 2009: 58).  

Çok yıllı perspektifle hazırlanan bu dokümanların yürütme tarafından 

üretilmesi ve yasama organına sunulması yasama organının bütçe hakkını etkin 

kullanımı açısından yüksek önem arz etmektedir (Bağlı, 2014: 100; Barraclough ve 

Dorontinsky, 2008: 100). 

1.5.3.1.1. Orta Vadeli Politika Çerçevesinin Onaylanması 

İlgili yıl için alınan bütçe kararları, yıllık bütçenin çok ötesine etki eden bütçe 

sonuçlarını içerir. Mevcut bütçe kararlarından, önümüzdeki 2-3 yıl içinde 

gerçekleşmesi beklenen mali olaylar için bugünden harekete geçme çağrısını 

yapabilmesi beklenmektedir. İdarenin bütçe ile istediği hedeflere ulaşabilmesi ise 

kamusal hedef ve amaçların sayısallaştırıldığı ‘plan dokümanları’ ile mümkün 

olmaktadır (Acar ve Şahin, 2009: 86-86). Bu beklenti sonucunda birçok ülke orta 

vadeli politika çerçevelerini uygulamaya başlamıştır (Harris, Hughes, Ljungman, ve 

Saterıale, 2013: 137; OECD, 2019: 83).  

Orta Vadeli Bütçe Politikası; çok yıllık bir perspektifte gelir ve harcamaların 

önceliklendirilmesi, sunulması ve yönetilmesi için bir dizi kurumsal düzenlemeyi 

içermektedir. Böyle bir çerçeve, hükümetlerin birkaç yıl boyunca mevcut ve önerilen 

politikaların etkisini göstermesine, gelecekteki bütçe önceliklerini 

belirtmesine/belirlemesine yönelik düzenlemelerin uygulamaya koyulmasını 

sağlamaktadır. Tüm bu düzenlemelerin gereği gibi yerine getirilmesi sayesinde kamu 

harcamalarının daha iyi kontrol edilmesine olanak sağlar. Ayrıca; plan dokümanları 

bütçe uygulama aşamasında yönetsel sorumluluk kavramını ön plana çıkararak 

sorumluluk bilincinin farkına varılmasını da sağlamaktadır (Acar ve Şahin, 2009: 87-

88). Toplam mali pozisyonun gelişimi üzerinde daha iyi kontrol sağlamak, sektörler 

ve öncelikler arasında daha etkili bir harcama tahsisini teşvik etmek veya bütçe 

yöneticileri tarafından kaynakların daha verimli kullanılmasını teşvik etmek gibi 

amaçlara ulaşabilmesi orta vadeli politika çerçevesi ile sağlanmaktadır (Harris vd., 

2013:137-139). 
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Çoğu OECD ülkesindeki hükümet Orta Vadeli bütçe stratejisi ve mali çerçeve 

hazırlar fakat bu politika belgelerinin güvenilirliğinin yasama organı tarafından 

onaylandığı takdirde arttığı ifade edilebilir (Lienert, 2005:7). Orta vadeli bütçe 

politikalarının onaylanması, bütçe hakkının yasama organı tarafından etkin şekilde 

kullanılabilmesi açısından önemli unsurlardan olduğu birçok yazar tarafından 

vurgulanmıştır (Alesina vd., 1996; Atiyas ve Sayın, 1997; Campos ve Pradhan, 1996; 

Devlet Planlama Teşkilatı- DPT, 2000; Lienert, 2005; OECD, 2004; Posner ve Park, 

2007; Schick, 2002; J. Wehner ve Byanyima, 2004). 

Orta vadeli bütçe politikasının yasama organı tarafından onaylanması 

sayesinde; yürütme organı, politikalarda yazılı olan sınırların farkına vararak hareket 

eder, bütçe onay aşamasında değişikliklere olan ihtiyacı azaltabilir. Böylece yasama 

organının, bütçe hazırlık aşamasında daha fazla rol almasını sağlayarak bütçe hakkını 

daha etkin kullanabilmesini destekler (OECD, 2019:83). 

Orta vadeli bütçe çerçevesinin (Medium Term Budgetary Frameworks -MTBF) 

yasal incelemesi, OECD ülkelerinde yaygın bir uygulamadır. 24 OECD ülkesinin 

yasama organı, orta vadeli politika çerçevesini tartıştıklarını ve bunlardan 12'si 11 

Orta vadeli politika çerçevesini resmi olarak onayladıklarını bildirmiştir (OECD, 

2019:83). 

Politika oluşturma aşamada orta vadeli politika çerçevelerinin yasama organı 

tarafından onaylanıp onaylanmaması ve onaylanıyorsa da kapsamı (toplam gelir-

harcama veya borç düzeyi) önem arz etmektedir (Lienert, 2005: 7).  

Bu politika çerçevelerinin yasama organına sunulması ve burada tartışılması; 

yasama organının, hükümetin mali politika niyetlerinden haberdar olmasına ve 

yürütme organına mali yıl içinde uyması gereken çok yıllı mali hedefler ve/veya 

harcama tavanları sağlamaya yöneliktir (Lienert, 2010: 3). Bu politika belgeleri bütçe 

görüşmelerinden önce ön bütçe görüşmesi yapılarak yasama organınca görüşülüp 

onaylanmalıdır. Ancak bu uygulama mevcut olsa da olmasa da ilgili politika 

dokümanları OECD ve IBP’ye göre bütçe teklifinin sunulmasından en geç bir ay 

önce yayımlanmalıdır (OECD, 2002a: 9).  

                                                           
11 Orta Vadeli Politika Çerçevesini tartışıp onaylayan yasama organına sahip olan 12 ülke; Avusturya, 

Canada, Finlandiya, Yunanistan, İzlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Slovenya, İspanya, İsveç, Birleşik 

Krallık’tır (OECD, 2019a: s.y.). 
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1.5.3.2. Bütçe Hazırlık ve Onay Sürecinde Yasama Organının Rolü İle 

İlgili Faktörler 

Bütçeler, hükümet programını uygulama aracı olarak nitelendirilebilir. 

Yürütme organı tarafından gerçekleştirilecek olan kamu politikaları yasama 

organının bütçede izin verdiği ölçüde gerçekleştirilebilir (Çağan, 2008:184). 

Onaylama öylesine önemli bir unsurdur ki, o milletin bütçe hakkına sahip olup 

olmadığının ölçütü olarak kullanılmaktadır (Feyzioğlu, 1967:215).  

Yürütme organının gerçekleştirmek istediği kamu politikalarının 

sayısallaştırılmış dokümanı olan bütçeleri, yasama organı çeşitli şekillerde etkileme 

gücüne sahiptir. Bu sebeple bütçe onaylama aşamasında yasama organlarının 

ülkelerde çeşitli rollerle aktif olduğu söylenebilir. Bütçenin hükümet politikası 

olduğunu da göz önüne alırsak, yasama organının bu hususta aktif rol oynaması 

gerektiği bütçe hakkı açısından oldukça önemlidir (The National Democratic 

Institute for International Affairs, 2003:5). 

Tablo 4: Yasama Organının Bütçe Onaylama Aşamasındaki Rolleri 

Yasama Organının 

Onay Aşamasındaki Rolü 

Özellik Uygulanan Ülke 

 

Bütçe Hazırlayan 

Bütçe teklifini değiştirme ve 

reddetme yetisine sahip olan, 

aynı zamanda bizzat kendisi 

bütçe oluşturma yetisine 

haizdir. 

A.B.D. 

 

Bütçeyi Etkileyen 

Bütçeyi değiştirme ve reddetme 

yetisine sahiptirler fakat 

kendine ait bütçe 

hazırlayamamaktadır. 

Almanya, Filipinler, 

Polonya, Macaristan, 

Hindistan. 

 

Bütçeyi Onaylayan 

Bütçeyi değiştirme ve reddetme 

yetisi yoktur. Ayrıca, kendisi 

bir bütçe de hazırlayamaz. 

Kendilerine sunulan tasarıyı 

kabul etmekle yetinirler. 

Güney Afrika, İsrail, 

Namibya, İngiltere, Kanada. 

Kaynak: (The National Democratic Institute for International Affairs, 2003:6 ; 

Wehner, 2004:5). 

Tablo 4’te de görüldüğü üzere, bütçenin onaylanma aşamasında yasamanın 

rolü ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Çünkü yasama ve yürütme arasında 

karşılıklı güç paylaşımı bulunmaktadır. Hükümet sistemlerinin (Başkanlık sistemi, 

Yarı başkanlık sistemi, Westminster sistem, Monarşi) temelini oluşturan kuvvetler 

ayrılığı unsuru burada devreye girmektedir. Şöyle ki; tüm temsili demokrasilerde 
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aynı şekilde işlemeyen bu durumun temelinde yer alan unsurların birinin de hükümet 

sistemleri olduğu fikri çeşitli araştırmalara konu olmuş ve bunlar arasında ilişkinin 

olduğuna ulaşılmıştır (Lienert, 2005; Wehner, 2020). Ayrıca, yasama organının 

yapısı da önemlidir. Tek meclisli yapıda olan parlamentolarda onama yetkisi 

tamamen o meclise ait iken, çift meclis yapısındaki parlamentolarda bu meclisler 

yasal düzenlemelerle belirlenen karşılıklı yetki paylaşımı çerçevesinde hareket 

ederler (Batırel, 1981: 92; Feyzioğlu, 1967:215). 

Onaylama aşamasında parlamento, sunulan bütçe tasarısında değişiklik yapıp 

yapamayacağı hususu ise en önemli konuların başında gelmektedir. Çünkü değişiklik 

yapabilme gücü yasama organının kısıtlı olup olmadığını belirler ve bütçe hakkının 

en önemli unsurlarından olan onaylama aşamasında yasama organının faal olup 

olmadığı hakkında yüksek belirleyicilik sağlar. Tabi olarak bu tek başına 

parlamentonun etkinlik göstergesi değildir. Bunun yanında çeşitli faktörler de bu 

konuda belirleyici unsudur (Lienert, 2005:7). 

Yasama organının bütçe onay aşamasındaki rolünü değerlendiren faktörler şu 

şekilde özetlenebilir (Şahin İpek, 2017:82). 

1. Yasama organının bütçe tasarısında değişiklik yapma yetkisinin tanımlanmış 

olması: Bu hakkın anayasalarda yasal olarak düzenlenmiş olması gerekir. 

2. Yeterli bir müzakere süresinin bulunması: Dünya genelinde çeşitli 

uygulamalar olmakla beraber ideal olan süre, mali yılbaşından en az 3 ay önce 

meclise sunulmuş olmasıdır. 

3. Gelişmiş bir komisyon yapısı: Yasama organları tek başına bütçe hakkında 

detaylı değerlendirme ve inceleme yapmakta güçlük çeker. Bu yüzden yardımcı 

olacak komisyonlarının varlığı birer zaruret niteliğinde olduğu söylenebilir. 

Komisyonlar, uzmanlık alanlarına göre bütçeyi detaylı olarak incelerler ve meclise 

yardımcı olurlar. Bu sebeple komisyonların kapasitesi de onay aşamasında yasama 

organının yardımcısı konumunda olduğu için oldukça önem arz eder. Bu doğrultuda 

komisyonların da; yasama organına değişiklik önerisi sunabilmesi, toplam müzakere 

süresi içinde komisyona ayrılan sürenin yeterli olması, bütçe tasarısının müzakere 

sürecinde bulunan komisyonun ve alt-komisyonun etkili iletişim kurabilmesi, 

komisyonun bağımsız araştırmalara engel olmaksızın kolayca erişebilmesi ve 
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komisyonun bakanlıklarla çeşitli konuları görüşebilmesi için etkileşim kurabilmesi 

oldukça önemlidir. 

1.5.3.2.1. Yasama Organının Değişiklik Yapma Yetkisi 

Bütçe hakkının kullanılabilmesi açısından önemli bir faktör olarak gösterilen 

‘değişiklik yapabilme gücü’ yasama organının sahip olduğu- sahip olması gereken- 

önemli yetkilerdendir (Cilavdaroğlu ve Ekici, 2013:63). Bir bütçenin masaya 

yatırılmasının ardından yasama organının bütçe politikasını şekillendirme kapsamı, 

yürütmenin bütçe teklifini değiştirebilme yetkisi ile belirlenir (Wehner, 2010:20).  

Birçok yazar tarafından yapılan çalışmalarda değişiklik yapma gücü bütçe 

hakkının yasama organı tarafından etkin kullanılabilme unsurlarından olarak ifade 

edilmiştir (Alesina, Hausmann, Hommes, ve Stein, 1996; Barraclough ve 

Dorontinsky, 2008; Lienert, 2005; OECD, 2004; Wehner, 2008). Yasama 

organlarının bu gücü kullanabilmesi ülkeler açısından farklılık göstermektedir. Şöyle 

ki; kimi ülkelerde yasama organına tam olarak değişiklik yapma gücü (sınırsız 

değişiklik yapma gücü) sağlanırken kimi ülkelerde hiçbir değişiklik yapmadan  

‘onay’ ya da ‘red ‘ hakkı verilmektedir. Değişiklik kısıtlamaları çeşitli şekillerde 

olabilir, fakat en yaygın olan değişiklik kısıtlamaları; bütçe açığı, toplam harcama ve 

bireysel harcama kalemlerine ilişkin olan kısıtlamalardır (Wehner, 2010:21). Tablo 

4’te, bütçeyi etkileyebilme açısından yasama organları 3 gruba ayrılmaktadır12.  

Sınırsız değişiklik yapma yetkisi olan yasama organları (Bütçe Yapıcı yasama 

organları) deyim yerindeyse bütçeyi yeniden yazabilme potansiyeline sahiptirler 

(Posner ve Park, 2007: 10). Başka bir deyişle, teorik olarak, yasa koyucuların, onay 

süreci sırasında bütçeyi artırma veya azaltma veya fonları hareket ettirme derecesine 

ilişkin sayısal sınırlar yoktur (Wehner, 2010: 21). OECD tarafından 2019 yılında 

yayımlanan rapora göre; OECD ülkelerinin yarısından fazlasında yasama organları, 

sınırsız değişiklik yapabilme gücüne sahiptir (OECD, 2019: 88). Ancak uygulamada 

bu yetkiler sınırsız şekilde kullanılamayabilir. Mesela; hükümetin yasama organı 

içerisinde büyük çoğunluğa sahip olduğu ülkelerde bütçenin önemli ölçüde 

değişmesi pek olası değildir. Mali kurallar ve zorunlu harcamalar da yasama 

                                                           
12 Yasama organları bütçeyi onaylayan, bütçeyi hazırlayan ve bütçeyi etkileyen olmak üzere üç gruba 

ayrılır. 
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organının önemli değişiklikler yapma yeteneğini kısıtlayabilmektedir (OECD, 2019: 

89). 

Diğer bir değişiklik yapabilme gücü ise; yasama organının bütçeyi yürütmenin 

toplamları dahilinde değiştirebilmesidir. Bu tür yasama organları ise, Bütçeyi 

Etkileyen Yasama organları olarak nitelendirilir (Posner ve Park, 2007:10). Fransa, 

İtalya, Polonya gibi ülkeler buna örnek verilebilir. Değişiklik yetkilerine getirilen 

kısıtlamalar, yasama organının önerilen bütçe dengesini (fazla veya açık) artırmasını 

önlemeyi amaçlayabilir (Lienert, 2010: 12). Mesela Şili, yasama organının 

harcamaları yalnızca azaltabileceğini bildiren tek ülkedir (OECD, 2019: 88).  

Bazı yasama organları ise, hiçbir şekilde değişiklik yapma gücüne sahip 

olmayıp sadece ‘onaylama’ ya da ‘red’ şeklindeki iki seçenekten birini 

kullanabilmektedir. Bunlara bütçe rolü çok az olan ya da hiç olmayan yasama 

organları denilmektedir (Posner ve Park, 2007: 10). Kanada ve İrlanda bu duruma 

örnek olarak gösterilebilir (OECD, 2019: 88). 

Literatürde, yasama organının bütçe sürecinde aktif rol alarak bütçe teklifi/ 

tasarısı üzerinde değişiklik yapabilme gücünün etkileri ile ilgili farklı görüşler 

bulunmaktadır. Nitekim değişiklik yapma gücünü mali sonuçlar ile ilişkilendiren bir 

grup akademisyenin de oldukça iddialı argümanları bulunmaktadır (Anderson, 

2008:34). Jörgen von Hagen tarafından 1992 yılında yapılan çalışmaya göre; 

‘yasama organının değişiklik gücünü sınırlayan ve dönem boyunca bütçede 

değişikliklere çok az yer bırakan bir bütçe sürecinde, yürütme süreci nispeten daha 

küçük açık ve kamu borcu oluşacağı için mali disipline son derece elverişlidir 

sonucuna ulaşmıştır. Ve hipotezini güçlü ampirik verilerle desteklemiştir (Von 

Hagen, 1992:53-55). Keza Lienert ve Wehner tarafından da belirtildiği üzere; 

seçilmiş temsilciler, sürdürülebilir bir mali konum elde edip bunu sürdürerek ulusal 

çıkarlara hizmet etmek yerine öncelikli olarak belirli harcamaları artırarak kendi 

seçim bölgelerine hizmet ederlerse, yasama organının değişiklik yetkilerine resmi 

kısıtlamalar getirilmesinin haklılık payı da mevcuttur. Bu durum özellikle koalisyon 

şeklinde yönetim var ise daha da belirgin hale gelmektedir (Lienert, 2010: 11; 

Wehner, 2010).  

Santiso (2004)’e göre bütçenin incelenmesi ve kabul edilmesinde yasama 

organının bütçe hakkını kullanma etkinliği bakımından rolü değerlendirilirken 
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dikkate alınması gereken ikinci husus bütçeyi gözden geçirmek için yasama organına 

ayrılan süredir. Posner ve Park (2007)’ye göre; yasama organının değişiklik 

yapabilme gücünü kullanabilmesi açısından, yasama organının güçlü komisyon 

kapasitesine sahip olması gerekmektedir.  

1.5.3.2.2. Yasama Organına Tanınan Bütçe Müzakere Süresi 

Bütçe müzakere süresinin yeterli olması; bütçe bilgilerinin yasama organı 

tarafından kapsamlı ve detaylı incelenebilmesi ve sunulan bütçe taslağı üzerine 

gerekli olan tüm görüşmelerin yapılabilmesi açısından önem arz eder. Bu sayede 

yasamanın bütçe tartışmalarına daha anlamlı katılması sağlanır (Barraclough ve 

Dorontinsky, 2008.101). Ve birçok yazar bütçe müzakere süresinin yeterli olmasının 

bütçe hakkının yasama organı tarafından etkin şekilde kullanılabilmesi için çok 

önemli kriter olduğunu ifade etmiştir (Lienert, 2005; OECD, 2004; Posner ve Park, 

2007; J. Wehner, 2008a).  

Ülkeden ülkeye farklılık arz eden bu süre kıstası, ABD’de 8 ay iken çoğu ülke 

uygulamalarında 3 ay olarak genel norm uygulamasından bahsedilebilir. Yasama 

organlarının yoğun gündemini de göz önünde bulundurursak bu sürelerin büyük 

öneme sahip olduğu söylenebilir (Cilavdaroǧlu ve Ekici, 2013: 68; Şahin İpek, 2017: 

84).  

OECD’nin (2002) “Bütçe Şeffaflığı İçin İyi Uygulamalar” ilkelerine göre; 

hükümetin bütçe taslağını mali yılbaşından en az 3 ay önce yasama organına sunması 

gerekmektedir. Ve yasama organının yıllık bütçe yasasını mali yılın başlangıcından 

önce onaylamasını tavsiye etmektedir. (OECD, 2002:8). 2019 yılında OECD 

tarafından yayınlanan rapor doğrultusunda; OECD ülkelerinin yaklaşık % 60'ı 

bütçeyi mali yılbaşından en az 3 ay önce yasama organına sunulmaktadır. Ayrıca 

büyük çoğunluğu bütçeyi mali yılbaşından önce onaylanma tavsiyesini 

karşılamaktadır. Bu tavsiyeler dışında kalan ülkeleri ise; mali yılbaşından sonra 

onaylama eğiliminde hareket eden Westminster tarzı parlamentolara sahip olan; 

Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda ve İngiltere gibi ülkeler oluşturmaktadır. OECD 

ülkeleri içinde taslağı yasama organına en önce sunan Macaristan, 2015'ten bu yana 

bütçe taslağını Nisan ayı sonunda yasama organına sunmaktadır. Yasama organının 

bütçeyi onaylamak için Aralık ayı sonuna kadar yasal olarak süresi varken, pratikte 



45 
 

bütçeyi yaz tatilinden önce Temmuz ayı başlarında onaylamaktadır (OECD, 2019: 

86).  

1.5.3.2.3. Komisyonların Kapasitesi 

Yasama organının gerçekleştirdiği bütçe tartışmaları, bütçenin genel tesirleri 

üzerine odaklanarak yapılır ve bu süreç; hükümetin politika tanıtımı (reklamı), 

muhalefetin ise; eksik kısımlara yönelik eleştiri ve alternatif önerileri yapma 

durumundan oluştuğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle, meclis düzeyindeki bütçe 

inceleme/ görüşmeleri ‘tanıtım’ fonksiyonuna sahip bir tartışma sürecidir. Kaldı ki 

çoğu zaman mecliste tartışılan konular bütçe odağından sapmaktadır. Bütçenin 

teknik olarak, bütçe rakamları perspektifinde; detaylı şekilde tartışılması genellikle 

komisyon düzeyinde inceleme aşamasında mümkün olmaktadır. Kısaca, 

komisyonlardaki bütçe incelemesi, meclisteki tartışmalardan farklı olarak; daha 

mikro formda, detaylı ve politik tartışmalardan uzak daha çok teknik şekilde 

inceleme gerçekleşmektedir (Wehner, 2020: 41). 

Birçok yazar tarafından bütçe hakkının etkin şekilde kullanılabilmesi açısından 

bütçe onay aşamasında komisyonların etkin şekilde rol üstlenerek gerekli 

incelemeleri yapmasının çok önemli olduğu ifade edilmiştir. Literatürde 

komisyonlar, deyim yerinde ise, yasama organının eli kolu olarak 

nitelendirilmektedir (Barraclough ve Dorontinsky, 2008; Krafchik ve Wehner, 1999: 

6; OECD, 2019b: 90; Posner ve Park, 2007; Schick, 2002; J. Wehner, 2004: 13, 

2008a). 

Komisyonların bütçe sürecinde etkili olabilmesi için bir takım özelliklere sahip 

olması gerekir ve bu özellikler ülkeden ülkeye farklılık gösterirler. Özellikler; 

komisyonların bütçe taslağında değişiklik yapabilme yetkisi, inceleme süresi, 

komisyon yapısı, komisyonların bağımsız araştırma kapasitesinin varlığı, 

komisyonun bakanlıklarla ilişkisi ve komisyondaki üye dağılımı şekilde 

özetlenebilir. 
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1.5.3.2.3.1. Komisyonların Bütçe Tasarısında Değişiklik Yapabilme Yetkisi 

Bazı ülkelerde komisyonların tasarı üzerinde sınırsız değişiklik yapabilme 

yetkisi bulunmaktadır. Değişiklik önerme konusunda asli sorumluluğu bulunan 

komisyonlar meclis tartışmasında odak nokta olarak müzakereyi şekillendirir. G. 

Jeze, Fransa komisyonları için yaptığı bir yorumda; komisyonların Maliye 

Bakanlığı’na rakip olarak, kendi görüşleri doğrultusunda gelir- gider programları 

yaratmalarından dolayı komisyonlar için ‘ siyasi entrika ocağı’ benzetmesi yapmıştır. 

Ancak bazı ülkelerde ise; komisyonlara verilen rol, değişiklik önermeksizin sadece 

Meclise yorum yapmakla sınırlıdır. Meclise sunulan raporların içeriğini, bütçe 

bakımından endişe verici konular oluşturmaktadır (Feyzioğlu, 1967:231; Krafchik ve 

Wehner, 1999:9). 

1.5.3.2.3.2.  Komisyon İncelemesine Ayrılan Süre 

Komisyonlar, bütçe tasarısını detaylı şekilde incelerler ve bu doğrultuda 

yapması gereken işlemler var ise (değişiklik vs.) yaparlar ve meclise sunmadan önce 

rapor hazırlarlar. Tüm işlemleri etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek için 

komisyonların yeterli süreye ihtiyacı vardır. Uluslararası Bütçe Ortaklığı 

(International Budget Partnership- IBP) tarafından yapılan Açık Bütçe Anketinde 

(Open Budget Survey- OBS) yer alan 112. Sorudan yola çıkarak, komisyonların 

gerekli konuları inceleyip raporlayabilmesi için makul sürenin en az 1 ay olması 

gerektiği söylenebilir (International Budget Partnership -IBP, 2019:124). 

1.5.3.2.3.3.  Komisyon Yapısı 

Komisyonlar, bütçeyle ilgili oldukları konular bakımından yapısal farklılıklar 

içerirler. Bu bakımdan uygulanan üç farklı modelden bahsedilebilir. Birincisi, 

sorumluluğu tam olarak bir bütçe komisyonuna atanmış olduğu modeldir. Bu model; 

mali disiplini sağlayarak koordinasyon görevini kolaylaştırır ve yasal bütçe 

işlemlerinde tutarlı olmayı sağlar. İkincisi modelde ise; yetki alanı sektörel 

komisyonlar arasında paylaştırılmaktadır. Bu model, bütçeye etki eden sektörel 

alanlar için geniş kapsamlı inceleme olanağı sağlar ve belirli politika alanlarına 

oldukça yüksek katkı sağlarlar. Ancak bu yapıda kurumsal disiplini sağlamak 
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oldukça zorlaşmış olacaktır. Dengeli bir şekilde komite yapısı oluşturulur ise yasama 

organı bu süreçten daha sağlıklı çıktılarla süreci devam ettirir. Üçüncü model olarak 

numaralandırılabilecek olan; finans/bütçe komisyonu genel politika sorumluluğunu 

devam ettirmekte olup, sektörel komisyonları ise bütçenin ilgili bulundukları 

kısımlarını inceleme ve bütçe komisyonu tarafından oluşturulan genel mali çerçeve 

dahilinde parlamentoya öneriler sunma yetkisi bulunmaktadır (Schick, 2002:29).  

OECD tarafından yapılan ankette daha çok bu komisyonların ilişkisi baz 

alınmıştır. İlgili çalışmada ulaşılan sonuçlara göre; OECD yasama meclislerinin üçte 

ikisinde tek bir bütçe komisyonu bulunur ve bu komisyon, genel bütçe 

incelemesinden ve sektörel komisyonlardan gelen farklı düzeylerdeki girdileri 

koordine etmekten sorumludur. Geriye kalan ülkelerdeki komisyon inceleme süreci 

ise şu şekilde işler;  bütçe komisyonu bütçe toplamlarını dikkate alır, sektörel 

komisyonlar ise sektöre özel tahsisatları değerlendirir (OECD, 2019:90). Bu oranlara 

bakarak, bütçe komisyonunun yarattığı güçlü koordinasyon mekanizması ile sektörel 

komisyonların ilgili alandaki uzmanlaşmış bilgi birikimi entegre edildiğinde etkin ve 

güçlü komisyon yapısının oluştuğunu ve parlamentonun değişiklik yapma yetkisini 

daha etkin kullanabileceği çıkarımı yapılabilir (Krafchik ve Wehner, 1999:10-11). 

OECD tarafından hazırlanan kamu mali yönetiminde açıklığı, bütünlüğü ve 

hesap verebilirliği desteklemek için önerilerin yer aldığı çalışmada; belirli alanlara 

ilişkin yapılacak olan ayrıntılı inceleme için sektör bazlı komitelerin dahil 

edilmesinin ve hükümetin bütçe teklifini değerlendirmek için bir bütçe komisyonu 

oluşturmak gerektiğini belirtmiştir (OECD, 2017:62). 

1.5.3.2.3.4.  Komisyonların Bağımsız Araştırma Kapasitesi 

Komisyonların kendi alanlarında uzmanlaşmış olmaları kısa vadede kendi 

aralarında bilgi paylaşımı yapmalarını mümkün kılmaktadır. Ancak uzun vadeli 

perspektiften baktığımızda, bütçenin boyutu ve teknik yapısı nedeniyle uzman 

personellerden oluşan etkili bir araştırma hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır (Krafchik 

ve Wehner, 1999:13). Mesela dünya çapında komisyon yapısının gelişmiş 

örneklerinden olan Alman Federal Meclisi’nin 10 departmandan oluşan ve 

parlamento üyeleri ile komisyonlar adına araştırmalar yapıp analizler gerçekleştiren 

Bilim Servisi (Wissenschaftlicher Dienst) bulunmaktadır. Teknik ve uzmanlık 
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bilgisini, politik ve sosyal bağlamda ortaya koyarak konuları kapsamlı olarak ele alıp 

ayrıntılı şekilde inceleyen bu servis, elde ettiği sonuçları dokümantasyon veya kısa 

bilgi şeklinde hazırlayıp sunmaktadır (Deutscher Bundestag, 2020b: s.y.). 

1.5.3.2.3.5. Komisyonların Bakanlıklarla İlişkisi 

Komisyonlar, yasama organına ilgili bütçe taslağı üzerindeki değişiklik 

yapılması hususunda yardımcı olabilmek adına, cari yıl bütçe uygulaması ve etkisi 

ile birlikte takip eden yıl bütçesinin iyileştirilmesi ile ilgili bilgilere sahip olmak ister. 

Bu amaçla komisyonların, bütçe taslağını incelerken bu taslağı hazırlayan ve 

hükümetin birer parçası olan bakanlıklara ya da kurumlara danışıp bilgi alabilmesi, 

yıllık bütçe hakkına bilinçli biçimde hesap verebilirlik diyaloğu sürdürmeleri oldukça 

önemli bir fonksiyonudur. Bu bakımdan, bütçe sunumu sırasında bakan ya da 

yöneticinin verdiği bilgilerin geniş kapsamlı ve ayrıntılı olması komisyonların bütçe 

hakkında yeterli bilgi düzeyine erişebilmesine olanak sağlar. Komisyonun çıktıları, 

parlamentoların onay aşamasındaki değişiklik yapma hakkını şekillendiren girdi 

niteliğine sahip olduğu için, komisyona verilen bilgilerin güvenilirliği ve güncelliği 

oldukça mühimdir. Komisyonların bütçe taslağını incelemesi sırasında bütçeyi 

hazırlayan bakanlıkla etkili iletişim kurabilmesi, komisyonların bağımsız araştırma 

kapasitesine sahip olması, komisyonların yeterli inceleme süresine sahip olması ve 

bütçe taslağı üzerinde yapılan incelemeler sırasında değişiklik yapabilme yetkisine 

sahip olması güçlü komisyon yapısını oluşturarak parlamentoların güçlendiği, 

literatürde hemfikir olunan konulardandır (Şahin İpek, 2017:86; Krafchik ve Wehner, 

1999:14; OECD, 2017:62). 

1.5.3.2.3.6.  Komisyon Üye Dağılımı 

Komisyonlar, özellikle yasama organının değişiklik yapma yetkisinin 

kısıtlandığı durumlarda, bütçe sürecinde yasama – yürütme güç dengesini 

sağlayabilmek adına daha fazla öneme sahip olurlar (Cilavdaroǧlu ve Ekici, 

2013:65). Bu sebeple komisyon üye dağılımı öyle dengeli olmalı ki parlamentodaki 

dağılımı temsil etmeli ve yürütme organının bütçe sürecindeki her aşamada ön plana 

çıkmasını bir nebze olsun dengeleyebilmelidir. Bu konuyla ilgili, İngiliz Milletler 
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Topluluğu Parlamentolar Birliği (Commonwealth Parliamentary Association- CPA) 

tarafından 2018 yılında demokratik meclislerin oluşmasına yönelik bir takım kriterler 

yayımlamış ve burada komisyonlara ilişkin şu kriterden bahsedilmiştir; “Yasama 

meclisinin komisyon üyelerinin her bir komisyona atanması hem çoğunluk hem de 

azınlık parti üyelerini içerecek ve yasama meclisinin siyasi yapısını yansıtacaktır.” 

(Commonwealth Parliamentary Association (CPA), 2018:8). Bu bakımdan komisyon 

yapısına meclis yapısının temsili olarak aktarılması daha demokratik ve dengeli güç 

paylaşımını sağlayarak bütçe hakkının yasama organı tarafından etkin kullanılmasını 

sağlayacaktır.  

Bazı ülke uygulamalarında da görüleceği üzere, komisyon başkanlığının en 

büyük muhalefet partisi temsilcisine bırakılması da bu süreçteki demokratik dengeyi 

sağlamak adına önemli bir girişim olabilir (SIGMA, 2010:30). Özellikle dünyadaki 

en iyi komisyon yapısına sahip olan Almanya’da komisyon başkanı en büyük 

muhalefet partisi üyesidir (Deutscher Bundestag, 2020a: s.y.).  Ayrıca bu konuda 

OECD tarafından yapılan parlamento uygulamaları anketinin 7. Sorusu, komisyon 

başkanlığının kim tarafından yapıldığına yöneliktir (OECD, 2018b: s.y.). 

1.5.3.2.4. Yasama Organına Ait Yeterli ve Bağımsız Araştırma Kapasitesi 

Bütçe formülasyon sürecinde yürütme organın başrolde olmasından dolayı 

yürütme organı, bütçe hakkındaki bilgilere sahip olmada tekel niteliğindedir. Yasama 

organının onay sürecinde bütçenin içeriği hakkındaki bilgilere yürütme kadar hakim 

olmaması bu iki organ arasında bilgi asimetrisi yaratmaktadır. Bu da yasama 

organının bütçeyi onaylama aşamasında, isabetli kararlar alınmasında negatif etki 

yaratmaktadır. Yasama ve yürütme organını bu konuda eşit zemine oturtabilmek ve 

yasama organının bütçe sürecine yapıcı şekilde katılabilmesi için güvenilir ve 

tarafsız bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek araştırma kapasitesine sahip olması 

gerekmektedir. Bütçe ile ilgili tüm konularda; bağımsız şekilde istenilen bütçesel 

bilgilere ulaşabilen ve gerekli analizleri yapabilen, karmaşık halde bulunan bütçeyi 

yasama organı, halk, medya vs. gibi gruplar tarafından anlaşılır hale getirebilen bir 

bütçe araştırma biriminin varlığı sürece olumlu katkıda bulunacaktır (Anderson, 

2005:1-2; Kesik, 2008:295).  Yasama organının yeterli teknik kapasiteye sahip 

olması birçok açıdan yasama organına destek olduğu için yasama organının bütçe 
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hakkını etkin şekilde kullanmasını tetikleyen önemli unsur olarak ifade edilebilir ki 

birçok yazar tarafından çeşitli çalışmalarda etkinliği etkileyen faktör olarak yer 

almıştır (Campos ve Pradhan, 1996; Schick, 2002; Wehner, 2008a;  Wehner ve 

Byanyima, 2004). 

OECD (2018) anketinde yer alan 14. Soru şu şekildedir;  “Bütçeyle ilgili 

konularda özel bilgi veya tavsiye için parlamentoya ne tür destekler mevcuttur?”. Bu 

soru ile çıkarım yapılacak konu şüphesiz ki yasama organının yeterli ve eksiksiz 

bilgiye ulaşabilmesi açısından gerekli kapasiteye sahip olup olmadığını ölçmektir 

(OECD, 2018b: s.y.). 

Bütçe konusunda daha fazla aktif şekilde rol almak isteyen yasama organları 

kendi uzman ve bağımsız bütçe araştırma kapasitesini oluşturmaya yönelik 

uygulamalar gerçekleştirmiştir. Özellikle bu konu başlığı altında dünya genelinde 

giderek sayısı artan ‘bağımsız araştırma birimi’ oluşumu göze çarpmaktadır. 

Parlamento bütçe ofisi, konsey gibi isimler alan bu bağımsız birimler ilk olarak 

Hollanda’da ‘Merkezi Planlama Ofisi’ ismiyle kurulmuştur (Anderson, 2008:43). 

Dünya genelindeki uygulamalara bakıldığında bu konudaki en iyi uygulamaya 

ABD’deki Kongre Bütçe Ofisi (Congressional Budget Office -CBO-) örnek 

verilebilir (Anderson, 2008:60).  Dokuz bölüm halinde organize edilen CBO, çoğu 

uzman iktisatçı ve ileri düzey politikacılardan oluşan ve içerisinde ofisin ihtiyaç 

duyduğu diğer alanlarda uzman (avukat, bilgi teknolojisi uzmanları vb.) olan 

kişilerin de bulunduğu toplamda 260 personelden oluşmaktadır (Congressional 

Budget Office (CBO), 2020: s.y.). 

 Yeterli analitik desteğin sağlanması konusu sadece bağımsız araştırma 

ofislerinin varlığı ile ölçülmemektedir. Ülkelerin sahip olduğu uzman araştırma 

birimlerine kurum içi veya kurum dışından da ulaşabilme imkânlarının bulunması 

gibi opsiyonlar da önem teşkil etmektedir. OECD’nin yukarıda yer alan anket 

sorusunun seçeneklerinde yer alan maddelere göre ülkeler yasama organını 

destekleyen çeşitli birimlere sahip olabilmektedir. Buna göre ülkeler; İngiltere 

Parlamentosu İnceleme Birimi, Polonya Parlamentosu Sosyal ve Ekonomik 

Araştırma Departmanı gibi kurum içi uzman araştırma birimine sahip olabilir. OECD 

yasama meclislerinin üçte birinden fazlası, araştırma hizmetlerinde bütçe analizi için 

özel bir birim olduğunu bildirmişlerdir. Genel olarak bu birimlerin yaklaşık 10 
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personeli vardır, fakat İspanya 2 personel bildirmekteyken Türkiye 40 personele 

sahip olduğunu bildirmiştir. Bazı yasama organlarının özel bir birimi yoktur, ancak 

araştırma hizmetlerinde az sayıda (5-7 personel) uzman kadroya sahip olduklarını 

bildirmektedir örnek olarak; Kanada, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya ve Norveç 

verilebilir (OECD, 2019:92).  

Kapasitesi büyük ya da küçük hiç fark etmez, yasama organına yardımcı olan 

bir analitik destek ekibinin varlığı bütçe hakkının kullanımına olumlu yönde etki 

edecektir (Wehner, 2004:11). 

1.5.3.2.5. Bütçenin Reddi Durumunda Ortaya Çıkan Sonuç 

Bütçe taslağının yasama organı tarafından incelenip onaylanmasıyla, hükümet 

harcama yapma ve gelir yapma yetkisine sahip olmaktadır. Ancak tam tersi bir 

senaryoda yani bütçe teklifinin yasama organınca onaylanmaması durumunda ne gibi 

durumlar ortaya çıkacaktır? Hükümet bütçesinin onaylanmaması, harcama 

yapamama ve gelir toplayamama yani hükümet politikalarının uygulanamaması 

anlamına gelir (The National Democratic Institute for International Affairs (NDI), 

2003:16). 

 Böylesi bir durumda devlet faaliyetlerinin askıya alınmaması amacıyla ‘Geçici 

Bütçe’ uygulaması mevcuttur (Cox, 2012: 8-9). Parlamenter sistemlerde bütçenin 

reddi ile yasama organının, bütçe hakkı kullanımı konusunda nihai karar mercii 

olduğu vurgulanmaktadır (Feyzioğlu, 1967:272). 

Yasama organı tarafından bütçe taslağı üzerinde başarılı şekilde yapılan 

herhangi bir değişiklik özellikle parlamenter sistem uygulanan ülkelerde hükümete 

karşı güvensizlik oyu anlamına gelerek hükümetin istifasına sebep olabilmektedir 

(Wehner, 2004:7 ;  Wehner ve Byanyima, 2004:38). 

Feyzioğlu (1983: 27-28)’ na göre; teoride pek tavsiye edilmeyen bütçe reddinin 

güvensizlik oyu sayılarak hükümetin düşmesine sebebiyet vermesini, bütçe hakkının 

varlığına işaret eden en önemli unsur olarak ifade eder. Feyzioğlu, millet 

hâkimiyetinin en bariz unsuru olan bütçe hakkı, milletin iradesini ve iznini 

yansıtması ile uygulanmaktadır. Milletin iradesini yansıtan bütçeyi onaylamak ya da 

iradesini yansıtmayan bütçeyi reddetmek bütçe hakkına sahip olunduğunun açık 
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göstergesi olarak ifade edilmiştir. Bütçenin reddi ile hükümetin düşmesi 

sağlanabiliyorsa o ülkede demokrasinin tam anlamıyla uygulandığı anlamına 

geldiğini ve parlamentoların bütçe reddi ile hükümeti düşürebilmesi, parlamentonun 

bütçe hakkını tam olarak kullanıldığına işaret ettiğini de vurgulamaktadır. 

OECD tarafından yapılan anketteki soru (soru 40) ile de bu durum irdelenmiş 

ve yayınlanan raporda; 34 ülkenin 18’inde bütçe için kullanılan oyların güvenoyu 

olarak kabul edildiği belirtilmiştir (OECD, 2019:89).  

Ancak parlamenter sistemin uygulandığı ülkelerde güvenoyu uygulaması 

görülmemektedir. Bütçenin reddi hususunda kamu faaliyetlerinin durmasını ya da 

tıkanmasını önlemek amacıyla geçici bütçe uygulaması çözüm yolu olarak 

gösterilmektedir. Wehner (2008) yaptığı çalışmada bütçe hakkının yasama organı 

tarafından etkin kullanımını sağlayan uygulama için bütçe reddinin sonucu olarak 

harcama yapılamaması en iyi uygulama olarak göstermiştir. Bütçenin reddi 

durumundan yürütmenin hazırladığı taslağın uygulamaya konulmasını ise en kötü 

uygulama olarak ifade etmiştir. Ancak yasama organının bütçe hakkı kullanımını 

zedelememek adına geçici bütçe uygulamasının bir temele dayandırılması 

gerekmektedir. Mesela; yasama organı 'n' yılı sonunda n+1 yılı için bütçeyi kabul 

etmediğinde, yürütme bir önceki yılın bütçe harcamalarını aylık bazda (1/12) oranında 

uygulamaya başlamalıdır. Yeni bütçe yürürlüğe girdiğinde nasıl bir yöntem 

izlenmesi gerektiği ise açıkça belirtilmeli, uygulanacak yöntemde zımni kalan 

noktalar olmamalıdır (Lienert, 2010: 5).  

1.5.3.3. Bütçe Uygulama Aşamasında Yasama Organının Rolü İle İlgili 

Faktörler 

Bütçenin uygulanma safhası; “bütçe ile öngörülen giderlerin yapılması, 

gelirlerin toplanması ve hazine işlemleri ile de nakit giriş çıkışlarının yer ve zaman 

olarak dengelenmesi” olarak tanımlanmaktadır (Tüğen, 2019:261). Yasama organı 

tarafından izin verilen bu yetkilerin kullanım aşamasında yürütme organı aktif rol 

oynar. Ancak bu yetkiyi devretmek onu gözetlememek, tamamen başıboş bırakmak 

anlamına gelmemektedir. Yasama organının titizlikle çalıştığı ‘bütçenin görüşülmesi 

ve onaylanması’ aşamasında sarf edilen tüm çabalar; bütçe hakkını etkin şekilde 

kullanarak yürütmenin keyfi uygulamalarının önüne geçilmesine, kamunun 



53 
 

kaynaklarını israf edilmeden gerekli olan alanlara verimli şekilde kanalize edilmesine 

yöneliktir. Bu açıdan yürütmenin bütçeyi uygulama aşamasında yasama organına 

düşen görev, bütçenin uygulanma aşamasını izlemesi gerekmektedir. Bütçe sürecinde 

yasama organının gözetim işlevi; yasama organı tarafından yürütme organın karar ve 

eylemlerinin gözetlenip izlenmesi anlamına gelmektedir (Dikmen, 2018: 187). 13 

Bütçenin uygulanması aşamasında her şey bütçe kanunundaki onaylandığı 

şekilde gitmeyebilir. Örneğin; olağanüstü haller, tahmin hataları ya da o an için 

planlanmış olan ancak gerçekleştirilemeyecek hale gelen kamu hizmetleri gibi 

durumlarda bütçe kanunundaki tahminler yetersiz kalabilir. Bu gibi gelişmeler 

nedeniyle bütçe uygulaması sırasında yasamanın bir gözetmen olarak yer alması, 

yürütme organının bu şekilde hareket etmesi bütçe hakkının bir diğer aşaması olan 

denetim aşamasına katkı sağlarken, bütçe hakkının kullanımı açısından da olumlu 

etkide bulunur. Bütçenin uygulama aşamasının, yasama organı tarafından 

gözetilmesi bütçe hakkının etkin kullanımını sağlamak için şu nedenlerle gereklidir 

(Emil, 2010); 

 Hükümetin sunduğu yasa tasarılarının mali boyutunun yasama organının 

bütçe hakkı ile nasıl ilişkilendirileceği yani onay aşamasında verilen harcama 

yetkisinin uygulamada hükümetler tarafından yasama organına sunulan yasalarla 

aşılıp aşılmadığı, 

 Bütçe uygulama sonuçlarının başta verilen harcama yetkisinin aşılıp 

aşılmadığı konusunda yeterli bilgi verip vermediği – Bütçe dışı işlemler ve mali 

saydamlık sorunu 

 Bütçede ödeneklerin yıl içinde yetersiz kaldığı durumlarda ek bütçe için 

yasama organından yetki alınıp alınmadığı  

 Kaynakların yerinde kullanılıp kullanılmadığı konusunda performansın 

gidişatının gözlemlenmesi gibi durumların kontrol edilmesi açısından yasama organı 

bütçe gözetimi yapmalıdır. 

                                                           
13 Uygulama sırasında yürütme organının izlenmesinin ne derece önemli olduğunu şu örnekle 

anlatılabilir. Nixon yönetimi döneminde ortaya çıkan büyük federal siyasi skandal olan Watergate 

skandalı13 hakkında araştırma yapan muhabirlere, bir muhbir tarafından şu öneri verilmişti; “yanlış 

işleyen durumu sonuçlandırabilmek adına paranın işleyişi takip edilmeli ’. Bu öneriyi dikkate 

alarak araştırmalarına devam eden muhabirler titiz araştırmaları sonucunda olayı açığa 

kavuşturmuşlardır. Ek olarak bazı uzmanlar da uygulamayı izlemenin her zaman en uygun yol 

olduğunu savunmuşlardır (Nakamura, 2008:3).  
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Bütçe sürecinin uygulama aşamasındaki aktif olan organ yürütmedir. 

Yasamanın bu aşamada bir adım geride kalması kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği 

önemlidir. Ancak bütçenin uygulanma aşamasında yasama organının, doğrudan 

müdahale etmeden izlemesi (gözetlemesi) gerekliliği bütçe hakkı açısından oldukça 

kritik roldür. Uygulama aşamasında yürütme organına çeşitli esneklikler 

tanınabilmektedir. Misal,  bütçe kanununun altında yatan makroekonomik 

çerçevedeki büyük sapmalar da dahil olmak üzere, öngörülemeyen acil durumlarda 

yürütme organına, onaylanan bütçeyi değiştirme yetkisi verilebilir. Yürütme organı, 

bu konudaki herhangi bir eylemini gerçekleştirebilmek için ek bir bütçeye ihtiyaç 

duyabilir. Dahası, yürütmeye, harcamaların bileşimini değiştirme yetkileri de dahil 

olmak üzere, onaylanan bütçeyi değiştirme veya ekonomik koşullar gerektirdiğinde 

fiili harcamaları onaylanan seviyenin altında kontrol etme yetkileri de dahil olmak 

üzere başka yetkiler de verilebilir (Lienert ve Jung, 2004:26). Bu gibi nedenlerle 

yürütme organının bütçe kanunuyla verilen harcama yapma ve gelir toplama 

yetkilerini ne şekilde kullandığını izlemek parlamentoların en doğal hakkıdır (Bağlı, 

2012:66-67).  

Bütçe süreci, asil- vekil teorisini içinde barındırdığı için, bilgi asimetrisi ortaya 

çıkarmaktadır. Asillere hesap verme sorumluluğu bulunan ve sorumluluk 

mekanizmasının kilit rol oynadığı bu ilişkide, işleyişin nasıl ilerlediğini izlemek bir 

nebze olsun bilgi asimetrisini zayıflatacaktır bu yüzden yasama organının gözetim 

rolü, yasama için bir kamu malı niteliğindedir ve tüm toplum için fayda sağlar. 

Çünkü bu aşamada izleme gerçekleşmezse, yürütme tarafından raporlanan her şeyin 

doğruluğuna kolayca inanmak mümkün olacaktır. Ayrıca, bütçenin şeffaflığı da yine 

yasama organının gözetim konusundaki başarısına bağlı olarak gelişir (Ríos, Bastida, 

ve Benito, 2014:3). 

1.5.3.3.1. Uygulama Esnasında Yürütme Organının Esnekliği 

Yıllık bütçe kanunu ile birlikte yürütme organına, yapılacak olan harcamalara 

ilişkin üst sınırlar tanımlanır ve ihtiyari harcamalar için bu sınırlar dahilinde hareket 

etme yetkisi verilir. Bir diğer ifadeyle, yasama organının bütçeyi onaylamasından 

sonra, yürütmenin uygulama sırasında harcama tercihlerini değiştirebilme yetisine, 

yürütmeye tanınan esneklikler denilebilir (Wehner, 2006a:82). Birçok yazar 
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tarafından; bütçe uygulaması sırasında yürütmeye tanınan esneklikler bütçe hakkının 

etkin kullanımı konusunda etki eden faktörlerden biri olarak ifade edilmiştir. 

Özellikle onaylanan bütçe uygulama sırasında kolayca revize edilebildiğinde, tüm 

bütçe sürecinin daha az anlamlı hale geldiğini ve yasama organının bütçe hakkını 

etkin kullanımını zedelediğini vurgulanmıştır (Alesina vd., 1996; Lienert, 2005; 

OECD, 2004; Posner ve Park, 2007; J. Wehner, 2008a). 

Bütçe, uygulama sırasında yasama tarafından onaylanan bütçe, yürütme 

tarafından ödenek aktarmaları, ödenek kesinti ya da iptali ile veya ödenek artışı ile 

değiştirilebilmektedir;  

1.5.3.3.1.1.  Ödenek Aktarmaları (Virement) 

Ödenek aktarmaları, yasama organı tarafından onaylanmış fonların bütçe 

kategorileri arasında aktarılması veya yeniden tahsis edilmesi durumunu ifade eder. 

Bazı ülkelerde transferler sıkı şekilde kontrol edilmektedir (Wehner,2010:31-32). 

Ödenek aktarmaları çeşitli kurallar bazında yapılabilmektedir. Şöyle ki; harcama 

birimi yöneticileri tarafından serbestçe yapılabilecek ödenek aktarmaları, görevi icra 

eden bakanlık genel merkezinin onayını gerektiren ödenek aktarmaları, maliye 

bakanlığının onayına sunulan ödenek aktarmaları ve bütçe kanununda tanımlanması 

gereken yasal yetki gerektiren ödenek aktarmaları şeklinde serbestlik derecesi çeşitli 

şekillerde olabilmektedir (Tommasi, 2007:297). Ayrıca bazı ülkelerde (Almanya, 

Fransa, Yeni Zelanda vb.), onaylanan yıllık bütçe ayrıntılı olarak işlenmez. Yani, 

bütçe yasası, genel bir yetkilendirme sağlayarak tahsis edilen ödeneğin amaçlanan 

hedefleri gerçekleştirecek şekilde kullanılmasını ister. Ancak, bazı ülkeler (ABD, 

Japonya, Güney Kore vb.) ödenek aktarması uygulamasını sıkı şekilde takip 

etmektedir, ayrıntılı şekilde ödenek tahsisatı bölüşüm prosedürleri uygulamaktadır. 

Örneğin; ödenek hesapları arasındaki ödenek aktarmaları ABD’de yasal onay 

gerektirmektedir (OECD, 2004:109). Yeniden tahsis konusunda bazı ülkeler sınırsız 

yetki verirken bazı ülkelerde (Yeni Zelanda, Türkiye gibi) bu durum sayısal sınırlar 

konularak yasal kontrol ve yürütmenin takdir yetkisi (esnekliği) arasında bir denge 

kurmaya çalışmıştır. Bu türden ödenek aktarmaları konusunda; yasama organı, yedek 

ödenek payının toplam harcamaların %1-3'üne denk gelecek şekilde sınırlandırılması 
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ve hesap verilebilirlik açısından, düzenli aralıklarla harcamaların miktarı ve amacı 

hakkında yasama organının bilgilendirilmesi oldukça önemlidir (Lienert, 2010:11). 

1.5.3.3.1.2.  Ödenek Kesintileri 

Esneklik sağlayan mekanizmalardan bir diğeri ise bütçenin boyutunu 

değiştirmeye imkân veren kesintilerdir. Kesintiler, ödenek iptali ya da ödenek 

ertelemesi uygulaması olarak incelenebilir (Wehner, 2010:35). Yasama organı 

tarafından onaylanmış bütçe ödenekleri çeşitli şartlar altında yürütme organı 

tarafından iptal edilebilir ya da ertelenebilir. Zorunlu harcamalar bu işleme tabi 

olmamakla beraber isteğe bağlı harcamalar için mümkündür (OECD, 2004:109; 

Tommasi, 2007:300; Wehner, 2006a:82). Bu uygulama; sadece bütçenin toplam 

boyutunu etkilemekle kalmaz, aynı zamanda tüm kalemler için aynı oranda 

kesilmedikçe göreceli öncelikleri de ayarlar. Bu yüzden yasamanın izni olmadan 

gerçekleşen el koyma ya da askıya alma işlemleri, bütçe siyasetinin en tartışmalı 

konularından birini oluşturmaktadır. Hatta öyle ki, 1970 yılında ABD’de bu duruma 

ilişkin yasa çıkarılarak iptal ve erteleme işlemleri kongre onayına tabi tutulmuştur 

(Wehner, 2010:34-35).  

1.5.3.3.1.3. Ödenek Artışları 

Bir diğer mekanizma ise onaylanmış bütçede artış yapabilme imkânı sağlayan 

ek bütçelerdir. Değişen koşullar, yeni politikalar, acil durum ve doğal afetlerin 

meydana gelmesi gibi çeşitli koşullar sebebiyle fiili gelirler veya harcamalar 

onaylanmış bütçedekilerden önemli ölçüde sapar ve ek bütçeye ihtiyaç duyulur. Bazı 

ülkeler her yıl birkaç tane ek bütçe kabul etmektedir. Ek bütçenin yılda 2’den fazla 

kabul edilmesi durumu ise; yetersiz bütçe hazırlama prosedürünün varlığına,  politika 

maliyetlerinin yanlış tahmini veya hükümetin açıkladığı bütçe politikasına tam olarak 

uymaması gibi sebeplerin varlığına işaret edebilmektedir (Lienert, 2010:5-6; Potter 

ve Diamond, 1999). Ek bütçeler, onaylanan bütçe üzerinde değişikliklerle 

gerçekleştiği için bütçe hakkının yasama organınca etkin kullanımını baltalamakta ve 

yürütmeye fazlaca esneklik tanımaktadır. Bu sorun ancak ek bütçelerin yasama 

tarafından onaylanması ile çözülebilir. Bu sebeple OECD ülkelerinin %75’inden 
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fazlası ek bütçeleri yasama onayına tabi tutmuştur (OECD, 2019: 90). Ek olarak; ek 

bütçe uygulamasının verimli ve etkin şekilde yürütülebilmesi için şu uygulamalar 

hayata geçirilebilir (Lienert, 2010:11); 

İlki; ek bütçe için gerekli koşulların açıkça belirtilmesidir. Mesela Japonya’da 

meclise ek bütçe tasarısının sunulabilmesi için şu iki sebebin var olması 

gerekmektedir; 1) ilk bütçede öngörülmeyen yasal sözleşmeye dayalı hükümet 

yükümlülüklerini karşılamak için gerekli fonları desteklemek ve (2) Bütçe Meclis 

tarafından onaylandıktan sonra ortaya çıkan ek harcama ihtiyaçlarını karşılamak için 

bütçeyi değiştirmek.  

Diğer bir önlem ise; parlamento periyodik şekilde kapsamlı harcama 

incelemeleri yaparak, büyük politika değişiklikleri öngörme imkânına sahip olur ve 

bu sayede çok fazla ek bütçe kabul edilmesine gerek kalmayacaktır.  

Nitekim yürütme organına verilen esneklik araçları; ortaya çıkan yeni mali 

gelişmeleri veya fırsatları karşılayabilmeleri/değerlendirebilmeleri için uygun 

hareket alanı sağlamaktadır. Bu sebeple hükümetlere verilen yeterli esneklik 

kabiliyeti olumlu alanlarda kullanıldığı sürece fayda sağlamaktadır. Toplam ödenek 

konusunda yasama ve yürütme hemfikir olsa bile kompozisyon konusunda aynı 

fikirde değilse, yürütme ideal bütçesini uygulamak için ödenek aktarması pratiğini 

kullanabilir. Fakat yürütmeye verilen esneklik yetisi bütçe hakkı açısından 

değerlendirildiğinde; çok fazla harcama değişikliği yapmak; gerekli tahminlerin kötü 

yapıldığını göstererek, yasamanın gücünü zayıflatır ve bütçe hakkının etkin 

kullanımını aşındırır böylece, bütçe yönetiminin kalitesini olumsuz yönde 

etkilemektedir (Cox, 2012; Şahin İpek, 2017; Santiso, 2004; J. Wehner, 2010). Ya da 

kararname çıkararak ödenekleri yeniden tahsis etme yoluna çok fazla başvurulursa, 

bu durum yalnızca yasama denetimini zayıflatmakla kalmaz, aynı zamanda 

ekonomik yönetişim ve stratejik planlama aracı olarak bütçenin bütünlüğünü 

zayıflatır (Santiso, 2004:60-61).  

1.5.3.3.2. Rol ve Sorumluluk Dağılımı 

Rol ve sorumlulukların belirgin olması özetle “Kamu sektörünün açıkça 

tanımlanması, kamu sektörünün ekonominin geri kalan kısmından kesin bir şekilde 
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ayrılması, kamu sektörü içinde politika ve yönetim rollerinin açıkça tanımlanması ve 

de mali yönetim için açıkça tanımlanmış yasal ve yönetsel çerçeve olması 

gerektiğini” ifade etmektedir (Devlet Planlama Teşkilatı- DPT, 2000: 84). Bu 

konunun bütçe süreci ile bağıntısı şu şekildedir. Bütçe süreci içerisindeki her bir 

aktörün; rolünün nerede başlayıp nerede bittiğini ayrıntılı olarak bilmesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde,  roller tam olarak belirtilmezse ‘rol belirsizliği ve rol 

çatışması’ gibi sorunlar yaşanır ve sistemin isleyişinde aksaklıklar meydana gelir 

(Gökçe ve Şahin, 2012:45).  

Nitekim IMF tarafından yayımlan tüzükte de kamuda görevlilerin rol ve 

sorumluluk tanımlarının açıkça belirtilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (IMF, 2007). 

Bu sebeple rol ve sorumlulukların açıkça belirlenmesi oldukça önemlidir. Mali 

saydamlık ile oldukça ilişkili olan hesap verme sorumluluğu da rol ve 

sorumlulukların açıkça tanımlanması hususu doğrusal ilişkiye sahiptir.  

Bu kavramın temelinde yetki kullanımı unsuru bulunmaktadır. Yetki verilen 

görevlilerin, bu rolün sınırları içerisinde gerekli eylemleri gerçekleştirerek istenen 

sonuca ulaştırma gayesi içinde hareket etmesi sağlanmalıdır. Çünkü üstlenilen rolün 

belirlenmiş bir sorumluluğu vardır ve görevlinin bu konuda cevap verme 

yükümlülüğü mevcuttur. İlgili işlem ve sonuçların, hesap verme ve mali saydamlık 

ilkeleri çerçevesinde üst mercilere raporlanması gerekecektir. Yani yasama organın 

gözetim yapma fonksiyonunu, sorumluluğu bulunan mercilerden aldıkları raporlar 

aracılığıyla daha rahat uygulayabilecektir. Yani burada yasama organının 

hükümetleri, politikalar, programlar ve faaliyetler konusunda sorumlu tutma yetisine 

sahip olması önem arz etmektedir (Sahgal, 2008:154-155).  

OECD, siyasi sorumluların yasama organına karşı anayasada yer alacak şekilde 

sorumluluklarının tanımlanması gerektiğini belirtmiştir. Özellikle; bütçe tasarısının 

belirlenecek sorumlu tarafından ilgili tarihe kadar meclise sunması, sorumlunun 

bütçe ile ilgili konularda meclisin istediği anda sözlü veya yazılı şekilde savunmaya 

gelmesi, sorumlu kişi bütçe uygulamasının denetlenmiş sonucunu belirli bir tarihe 

kadar yasama meclisine sunma ve ilgili raporları yasama organına sunmak gibi 

hususlardaki sorumluluk hali özellikle anayasada belirtilmelidir (OECD, 2004:142-

143). 
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Siyasi hesap verme mekanizmalarının yanı sıra yönetsel, mali ve yasal hesap 

verebilirlik mekanizmaları, rollerin ve sorumlulukların açıkça ve mantıklı şekilde 

dizayn edilmesiyle; aktörlerin birbirine karşı sorumlu olarak keyfi hareket 

edememesini, kaynakları etkin şekilde kullanarak toplumsal faydayı artırmaya 

yönelik eylemlerin gerçekleştirilmesini, rol belirsizliği ya da çatışması gibi etkinlik 

ve performans düşüklüğü meydana getiren durumların ortandan kalkmasını, 

kaynakların etkin kullanımını, makro mali disiplinin bu sayede sağlanmasını, kimin 

hangi olaydan sorumlu olduğu ve raporlaması gerekliliğinden dolayı kişisel çıkarlara 

yönelik hareket etmesini ortadan kaldırmaya olanak sağlar (Atiyas ve Sayın, 1997; 

Bakkal ve Kasımoğlu, 2015; Çağan, 1980, 2008; Emil ve Yilmaz, 2004; Gökçe ve 

Şahin, 2012; Sahgal, 2008; Yılmaz ve Tosun, 2010).  

1.5.3.3.3. İstenilen Bilgilere Ulaşabilme 

Bilgi asimetrisi dolayısıyla yürütme organı hazırlama ve uygulama 

aşamalarında yasama organından daha fazla bilgiye sahiptir. Hazırlanan bütçe için 

alınan ek bilgi bütçe konuşması sırasında ifade edilen bilgilerdir. Ancak bu yasama 

organının politikayı yeterli şekilde anlaması ve değerlendirebilmesi için yeterli 

olmamaktadır. Keza bütçe uygulama aşamasında tahminler neticesinde hazırlanan 

bütçe metninin içeriği ile uygulamadaki durumlar farklılaşabilmektedir. Yani tahmini 

durum ve fiili durum arasında bir boşluk/sapma oluşabilmektedir. Bu durumun 

yasama organı tarafından gözetlenmesi oldukça önem arz eder. Yasama organının 

yürütme organına verdiği yetkilerin kullanımı hakkında karar verebilmesi; yıl içinde 

yapılacak olan başarılı raporlama ve denetim organlarının yasama ile olan iletişimin 

niteliğine bağlıdır. Bunun için yürütme organı; yasama organının ihtiyacı olan 

bilgileri zamanında, eksiksiz, açık ve doğru şekilde raporlaması gerekmektedir 

(OECD, 2017:45-46; Wehner, 2020:101).  

Bu bakımdan IBP ve PEFA tarafından önerilen “Yıl İçi Bütçe Uygulama 

Raporları”, OECD tarafından önerilen “Yıl Ortası Raporu”, “Uzun Vadeli 

Sürdürülebilirlik Raporu” ve “Mali Risk Raporu” faydalı olabilir. Bu raporların ortak 
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özelliği, bütçenin yasama organı tarafından izlenebilmesi için politika ve uygulama 

ilişkisine yönelik bilgileri barındırıyor olmasıdır.14 

1.5.3.4. Bütçe Uygulama Sonuçlarının Denetiminde Yasama Organının 

Rolü İle İlgili Faktörler 

Edizdoğan, Çetinkaya ve Gümüş (2017)’e göre “Bütçe denetimi, yasama 

organı tarafından yürütme organına verilen gelir toplama, harcama yapma 

yetkisinin bütçe kanununun içeriğine uygun kullanılıp kullanılmadığının 

araştırılmasıdır. Aslında bütçe denetimi ile ele alınan asıl kısım harcama yetkisidir.”. 

Çünkü daha önce de belirtildiği gibi, yürütme uygulama aşamasında çeşitli 

esnekliklere sahiptir. Yürütme organının hazırladığı bütçede yer alan faaliyetleri 

gerçekleştirirken ödenekleri ne derece etkin kullandığını ve ödeneklerin kullanılması 

sırasında mevzuata ne ölçüde uyuduğu bütçe denetimi ile gerçekleştirilir. Aslında iki 

tür denetimi içermektedir; İlki, mevzuata uygunluğun denetlenmesi olan ‘yasal 

denetim’, ikincisi ise ödeneklerin etkin kullanımının denetimi “performans 

denetimi”dir (Batırel, 1981:124-125). Bu denetimler kamu mali yönetiminin 

geçirdiği değişim ile daha da önemli hale gelmiştir. Değişimle birlikte, “hesap 

verebilirlik ve mali saydamlık ilkelerinin güçlendirilmesi, kamu kaynaklarının etkili, 

ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yönetsel-mali sistem ve süreçlerin 

oluşturulması” amaçlanmıştır (Narter, 2012:44).  

                                                           
14 Yıl İçi Bütçe Uygulama Raporları, bütçe uygulama aşamasında belirlenmiş dönemin (3 aylık ya da 

aylık uygulamaları mevcuttur) anlık görüntüsünü verir. İdeal uygulama aylık bazda raporlama 

olarak belirtilir. Uygulamada, gerçekleşen tutarlar ile tahminler arasındaki farklar var ise belirtilir 

ve açıklamalar yapılır (OECD, 2017:51). İlgili rapor PEFA PI-28, IBP Q 68-75’te de yer 

almaktadır (International Budget Partnership (IBP), 2019; PEFA, 2016:75). 

Yıl Ortası Raporu, bütçe yılının yarısında ortaya konulan bu rapor, bütçe yılı için bütçe sonuçlarının 

güncellenmiş bir tahminini içerir. Bütçedeki ekonomik varsayımlar ve değişiklikler gözden 

geçirilerek bütçe üzerindeki etkileri ortaya konulur. Rapor, yıl ortası dönem sonundan itibaren 

yaklaşık 6 hafta içinde sunulmalıdır (OECD, 2002:10, OECD,2017:52). 

Uzun vadeli mali sürdürülebilirlik raporu, kamu maliyesinin ve hükümet politikalarının uzun vadeli 

sürdürülebilirliğini değerlendiren rapor 3 veya 5 yılda bir yahut gelir veya harcama programlarında 

büyük değişiklikler yapıldığında hazırlanmalıdır (OECD, 2002:11; OECD, 2017:54). 

Mali Risk Raporu, kamu maliyesindeki uygulamaların çizilen rotadan sapmasına neden olabilecek 

faktörler gösterilir. Yıllık ekonomik ve mali belgelerle entegre edildiği takdirde kamu maliyesinin 

sağlamlığı ve esnekliği hakkında önemli bilgiler edinilebilir (OECD, 2017:55). 
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Yürütme organı tarafından uygulanan bütçenin sonuçları yasama organı 

tarafından denetlenir. Denetimdeki amaç, verilen yetkinin belirlenen ya da izin 

verilen çerçevede kullanılıp kullanılmadığını tespit etmektir. Özellikle bütçe 

hakkının uygum şekilde kullanılmasını sağlamak adına; kamuya ait olan kaynağın 

nasıl kullanıldığı konusunda sorumluluklarla donatılan yürütme organının etkin 

şekilde denetlenmesi en kritik aşamalardandır (Çakar, 2008: s.y. ; Narter, 2012:39).  

Denetim aşamasının yokluğunda, bütçe sürecinde yer alan aktörler bütçe 

kurallarına uymak için itina göstermeyebilir ve yasama organının direktiflerine uyum 

sağlanamayarak bütçe hakkının zedelenmesine neden olabilir (Wehner ve Byanyima, 

2004:47). Bu bölümde yasama organının bütçe hakkını etkin kullanabilmesi için 

denetim aşamasında etkili olan bağımsız dış denetim ve kesin hesap kanunu 

faktörleri incelenecektir.  

1.5.3.4.1. Bağımsız Dış Denetim 

Bütçe merkezli olarak yapılacak dış denetim ya da yüksek denetim tanımı 15 ise 

şu şekildedir. Dış denetim; “kaynağını Anayasadan alan, meslek mensuplarının 

Anayasal ve yasal teminatlara sahip bulunduğu ve çoğu ülkede yargısal yetkilerle de 

teçhiz edilmiş bulunan bağımsız kuruluşlarca Parlamento adına yürütülen, yasama, 

yürütme ve yargı şeklindeki klasik erkler sınıflandırmasına sokulamayan, "sui 

generis" bir devlet faaliyeti olarak” tanımlanabilir (Köse, 2007: ii). 

Bağımsız şekilde kurulan dış denetim ofisi; bütçenin çıktılarını ve hükümetin 

yıllık mali tablolarını yasama organına rapor eder. Bütçe uygulaması sonrasında 

bütçe sonuçlarının denetimi ile bütçe prosedürlerini optimize etmeye yönelik bir 

işlem niteliğindedir (Lienert, 2005:7-8). Dış denetim ile mali denetim, uygunluk 

denetimi ve performans denetimi yapılarak çok yönlü bakış açısıyla bütçe uygulama 

sonuçları değerlendirilir (Stapenhurst, 2008:57). 

Bağımsız dış denetim ile idarenin iç kontrol sistemi ile çizilen kurallara uyulup 

uyulmadığı konusunda yasama organına bilgi aktarılır. Özellikle hesap 

verilebilirliğin etkin şekilde sağlanması bakımından dış denetim biçilmiş kaftandır. 

                                                           
15 “Avrupa birliği mevzuatı dış denetimi yüksek denetimin karşılığı olarak kullanmaktadır.” (Mutluer 

vd., 2018:297). 
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Kamu kaynaklarının uygulama aşamasında belirtilen politikalar doğrultusunda 

kullanılıp kullanılmadığı yasama organına raporlanarak saydamlık ve verimliliğin 

artırılması konusunda da bağımsız dış denetim olumlu etkilerde bulunur (Mutluer 

vd., 2018:297-298). 

Dış denetimin sahip olması gereken normlar ise şu şekilde sıralanabilir 

(INTOSAI, 1977; OECD, 2004:148); 

 - Bağımsızlık; denetlenen kurumdan bağımsız olmaları gerekir. Devlet 

yapısının bir parçası oldukları için mutlak bağımsızlığa sahip olmasalar bile en 

azından gereken işlevsel ve örgütsel bağımsızlığa sahip olmalılardır. En önemlisi 

bağımsızlık derecesi anayasalarda yer almalıdır. Kurumun bağımsızlığı üyelerinin 

bağımsızlığı ile doğrudan ilişkilidir bu yüzden üyelerinin de bağımsızlığı anayasa ile 

güvence altına alınmalıdır. 

- Soruşturma yapma yetkisi: Bağımsız dış denetim yapacak olan yüksek 

denetim kurumları; mali yönetimle ilgili tüm kayıtlara ve belgelere erişim hakkına 

sahip olmalı ve gerekli gördüğü konularda yazılı veya sözlü herhangi bir bilgiye 

ulaşması mümkün hale getirilmelidir. 

- Görevler ve Denetim Türleri: Muhasebe kayıtlarının yasallık ve düzenlilik 

denetimi yapar. En önemlisi ise verimlilik, ekonomiklik ve etkinlik ilkeleri odağında 

yapılan performans denetimini gerçekleştirirler. 

- Yasama ve Yürütme ile Olan İlişkisi: bu organlar ile ilişkileri yasal olarak 

düzenlenir. Parlamentonun isteği doğrultusunda denetim yapsalar dahi bağımsız 

olma özelliklerini asla kaybetmezler.  

- Raporlama Yükümlülüğü: yüksek denetim kurumları, görev alanına giren 

konularda ya da parlamentonun istediği konularda yaptığı denetim sonuçlarını 

raporlayarak ilgili yerlere sunmalıdır.  

- Rapordaki Önerilere Uymak: raporlarda yer yüksek denetim kurumu 

tarafından verilen önerilere uyulmalıdır. Ve gereği yapılmalıdır (Lienert, 2010:8). 

Yüksek denetim kurumları tarafından hazırlanan dış denetim raporu, bütçe 

uygulamasının ve mali tabloların yılsonunda bağımsız ve etkin şekilde rapor 

edilmesini sağlar. Aslında bu uygulama ile, hükümet tarafından hazırlanan raporların 

doğruluğunu, güvenilirliğini ve yasalara ne ölçüde uygun olduğunu gösterir. Dış 
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denetim raporu aynı zamanda; yönetimin durumu hakkında da önemli gösterge 

olabilir (OECD, 2017:73). 

OECD tarafından yapılan ankette yüksek denetim kurumları hakkında sorular 

ver almaktadır. Ve yüksek denetim kurumlarının yasal dayağı ile yılsonu mali 

raporlama konusundaki sorumluluklarını irdelenmiştir (OECD, 2018a:42-43). 

IBP anketinde 120 ve 124. Sorularda arasındaki kısımda yüksek denetim 

kurumları incelenmiştir. İlgili anket; üyelerin bağımsızlığı, kurumun bütçesinin kim 

tarafından belirlendiği, yapmak istediği denetimler için yasal takdir yetkisine sahip 

olup olmadığı, yüksek denetim kurumunun yaptığı denetim süreçlerinin farklı bir 

kuruluş tarafından incelenip incelenmediği, kurumun başkanı ya da yetkili kılınan 

üyesi meclisin komisyonlarındaki duruşmalara katılıp katılmadığı incelenmiştir 

(International Budget Partnership (IBP), 2019:131-134). 

1.5.3.4.2. Kesin Hesap Kanunu 

Yasama organı tarafından yürütmenin bütçeyi nasıl uyguladığı yani bütçe ile 

verilen gelir toplama harcama yapma yetkisinin nasıl kullanıldığı konusundaki 

değerlendirme; hükümet tarafından sunulan kesin hesap kanun tasarısı ile denetlenir 

(Atiyas ve Sayın, 1997:14). 

Narter (2012) özellikle kesin hesap kanunu ile bütçe kanunu görüşmelerinin bir 

araya getirilmemesi gerektiğinin altını çizmektedir. Çünkü bu müzakere takvimini 

sıkıştırır ve bütçe hakkının kullanımı açısından çok önemi olan denetim unsurunu 

önemsiz hale getirerek bütçe hakkı kullanımını güçsüzleştirebilir. Ne var ki prensip 

olarak asıl bir yıl önceki verilen yetkilerin ne şekilde kullanıldığını tartışmak gerekir. 

Sadece gelecek dönem bütçesini konuşmak ve kesin hesabı araya sıkıştırıp yüzeysel 

geçmek, bütçe hakkının asıl sahibi olan vatandaşlara karşı hesap verebilme 

konusunda parlamentoyu zayıflatır yani ayrıntılı şekilde bir önceki yılda kullanılan 

yetkinin ne derece başarılı ya da uygun olup olmadığı konusunda vatandaşlar yetersiz 

şekilde bilgilendirilir. Ayrı bir kesin hesap komisyonunun varlığında ise bu husustaki 

yük yasama üzerinde baskı yaratmayabilir (Narter, 2012:46). Fakat takvimin 

sıkışmaması büyük önem arz eder. Bu denetim raporu ayrıntılı şekilde tartışıldığı 
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takdirde, idareler ve hükümet sorumluluk bilincine ulaşabilir ve daha dikkatli 

kullanım için çaba sarf edebilirler. 

Cari yıl bütçesi görüşmelerinden önce gerçekleşecek olan kesin hesap kanun 

tasarısı görüşmeleri, bütçe hakkı kullanımında daha etkin şekilde kullanılmasına 

olanak sağlar çünkü geçmiş dönemde yapılan harcamalar ve toplanan gelirler 

bütçeye ne derece uyum sağlamış ya da verimli ve etkin mi? gibi soruların cevabı 

kesin hesap kanununda yer almaktadır. Hükümetin, ekonomik, sosyal ve idari 

yönden denetiminin yapıldığı ve sonuçlarının yasamaya bildirildiği bu kadar önem 

arz eden ve bütçe hakkının tamamlayıcı unsuru olan kesin hesap görüşmesinin bütçe 

görüşmelerinden önce yapılması gerekir (Akbey ve Gök, 2020.289). 

1.5.4. Bütçe Hakkının Kullanımını Etkileyen Diğer Faktörler 

Bütçe sürecinin aşamaları başlıkları altında incelenemeyen ancak bütçe 

hakkının kullanım düzeyini etkileyen bazı faktörler de mevcuttur. Bu başlık altında 

ise bütçenin kapsamlı olması, mali kurallar, yasama organının idari ve siyasi yapısı 

ve seçmenlerin tutumu faktörleri yer almaktadır. 

1.5.4.1.  Bütçenin Kapsamlı Olması 

Kapsamlı bir bütçe, tüm devlet gelirlerini ve harcamalarını kapsar ve 

performans verilerini ve orta vadeli tahminleri içerir (Wehner, 2020: 102). Yasama 

organı tarafından onaylanan bu kanun ile birlikte yürütme organı harcama yapma ve 

gelir toplama iznini alarak politikalarını gerçekleştirmeye başlar. Bu kanun içerisinde 

yer alan izinler dışında yürütme organının geniş yetki kullanarak harcama yapması 

ya da gelir toplaması bütçe hakkı kullanımını zedeler ve yasama organının gücünü 

azaltır. İşte, bütçe hakkı için yasal dayanak niteliğinde olan bu belgenin kapsamı, 

yasamanın kontrol edeceği kamu kaynağının alanını belirlediği için oldukça önem 

arz etmektedir. 

Bütçe; olağan şekildeki bir yıl içerisinde gerçekleşecek olan tüm faaliyetleri 

kapsamalıdır. Aksi takdirde bütçenin dışında bırakılan kısımlar dolayısıyla, 

gerçekleştirilmek istenen hedeflere ulaşılamaz, bütçe dışındaki kısımlardan dolayı 
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hiç kimse sorumluluk üstlenmediği için hesap verme mekanizması devre dışı kalır ve 

şeffaflık ilkesi zedelenir (Atiyas ve Sayın, 1997:21-23).  

Birçok yazar, çalışmalarında; kapsamlı bir bütçenin parlamentonun etkinliğini 

artırarak bütçe hakkının kullanımını pekiştirdiğini ifade etmiştir (Bağlı, 2014:153; 

Campos ve Pradhan, 1996:4-11; Devlet Planlama Teşkilatı- DPT, 2000; Konukman, 

2015: 39; OECD, 2004: 87; Posner ve Park, 2007: 5; Potter ve Diamond, 1999a: s.y. 

; Schick, 2007: 21).  

IMF, bütçenin sağlamlığının ölçülebilmesi için göz önüne alınacak unsurlardan 

biri olarak bütçenin kapsamlılığını belirtmiştir. Özellikle bütçe sürecinin, bütçenin 

genellik ve birlik ilkeleri çerçevesinde yürütülebilmesi de bütçenin kapsamlı olması 

ile doğrusal ilişki içerisindedir. Aksi takdirde bütçe dışında gerçekleştirilen işlemler 

yasama organının bütçe üzerindeki kontrol gücünü zayıflatmaktadır (Potter ve 

Diamond, 1999a: s.y.). Bütçenin kapsamlı olmaması durumunda ise;  kıt kaynakların 

tahsisinin zorlaşmasına neden olarak yasal kontrol ve kamu hesap verebilirliği 

gerektiği gibi uygulanmamasına sebep olmaktadır (Schiavo-Campo ve Tommasi, 

1999:5). T.CÇ Sayıştay Başkanlığı (2000: 7) kapsamı dar olan bütçenin yapısal 

sınırlılığa sebep olarak parçalanmış mali yapıya sebep olacağını ifade etmiştir. 

Bütçe dışında yer alan bu harcama alanları yazarlar tarafından çeşitli şekillerde 

belirtilmiştir. Schick (2007:10) bütçe dışı harcamaları; vergi harcamaları, garantili 

krediler, bütçe dışında tutulan kamu işletmeleri ve özel düzenlemelerle bireylerden 

alınan ücretler şeklinde sıralamıştır. 

OECD tarafından 2018 yılında yapılan anketin 50. Sorusunda; bütçe 

dokümanının kapsamını ölçebilmek adına belirli harcama grupları özellikle 

belirtilmiş ve bütçede yer alıp almadığı ve bütçede yer alıyorsa büyüklüğünün ne 

kadar olduğu konusunda incelenmiştir (OECD, 2018a: 28). Burada, OECD anketinde 

yer alan ve bütçenin kapsamını ölçmek adına özellikle belirtilen kalemler 

belirtilecektir. 

a. Sosyal Güvenlik Fonları; Sosyal sigortanın zorunlu doğası ve sosyal 

ve ekonomik sonuçlar doğurması nedeniyle bu fonların bütçeye dahil edilmesini 

gerektirir. Devlet harcamalarının önemli boyutta karşılayabileceği de hesaba 

katıldığında bütçeye entegre edilmese bile en azından mali raporda konsolide 

edilmelidir (Schiavo-Campo ve Tommasi, 1999:22-23).  
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b. Halk Sağlığı Fonları; sektör düzeyinde yönetilen özel harcama 

amaçlı özel fonlar arasında yer alan sağlık fonlarıdır (Schiavo-Campo ve Tommasi, 

1999:22). 

c. Acil Durum Yedek Fonu; öngörülemeyen ve kaçınılmaz 

gereksinimleri karşılamak için ayrılan fonlardır (OECD, 2018c: 3).  

d. Döngüsel istikrar fonu; petrol istikrar fonları gibi, değişken gelirin 

hükümet ve ekonomi üzerindeki etkisini azaltmak için kurulan fonlar olarak 

tanımlanmıştır (Allen ve Radev, 2010: 4). 

e. Devletin Sahip Olduğu İşletmeler: En geniş anlamıyla tüm 

endüstriyel ve ticari firmalar, madenler, kamu hizmetleri, nakliye şirketleri ve bir 

dereceye kadar devlet tarafından kontrol edilen finansal aracılar devletin sahip 

olduğu işletmeler olarak ifade edilmektedir. Teoride, bir devlet teşebbüsü, yasal 

yapısı dolayısıyla kamudan ayrı olduğu için kamu tarafından doğrudan kontrolü daha 

az gerçekleşmektedir ancak özel firmalar ile kıyaslandığında daha fazla devlet 

kontrolü altındadır (Shirley, 1983: 2). 

f. Bağışçı fonları ve / veya ülke dışı hibeler / transferler: Gelişmekte olan 

ülkelerde, yardımla finanse edilen tüm harcamalar bütçelere dahil edilmelidir. 

Yardım fonları tüm harcamaların yarısı kadar olduğunda, kamu harcamalarının 

sadece bir kısmı yıllık bütçelere yansıtılırsa bütçe önceliklerinin belirlenemeyeceği 

açıktır (Wehner, 2020: 43). 

g. Maliye Bakanlığı veya Hazine Bakanlığı Tarafından Yönetilen 

Özel Hesaplar; bu gibi özel hesaplar, merkezi bütçe kanunu sürecinin 

kısıtlamalarından ve uygulanan harcama kontrollerinden kaçmak amacıyla 

oluşturulabilmektedir (Allen ve Radev, 2010: 5). 

Yine Allen ve Radev (2010), yukarıda belirli kısmı sayılan faaliyetlerin veya 

fonların çoğunun, bütçe içi fonlar olarak görülebileceğini yani bütçenin bir parçası 

olacaklarını belirtmiştir fakat bu gibi uygulamalarda da özel politikalar ve amaçlar 

için ayrılabileceklerini vurgulamıştır (Allen ve Radev, 2010: 5). 

1.5.4.2. Mali Kurallar ve Yasal Dayanakları 

Yasama organının, hükümete bazı alanlarda geniş yetki tanıması bütçe hakkına 

zarar verebilmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda, yasama organının bütçe süreci ile 
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ilgili yasal temellere dayandırması gerekli olan konular (bütçe dengesi, borçlanma 

vb.) yer almış ve ülkeler bazındaki vaka çalışmalarında irdelenen maddeler içerisinde 

de yer almıştır (OECD, 2004). Ayrıca bazı çalışmalarda yine borçlanma limiti, bütçe 

açığı ve harcama kısıtı gibi unsurlar yasama organının bütçe hakkı kullanımındaki 

etkinlik ölçütü olarak ele alınmıştır (Alesina vd., 1996:11-15; Atiyas ve Sayın, 

1997:49; Lienert, 2005:11-12). 

Mali kural çeşitleri; bütçe dengesi kuralları, borç kuralları, harcama kuralları ve 

gelir kuralları olarak sıralanmaktadır (Kopits ve Symansky, 1998:2; OECD, 

2019:49).16 

Bu gibi mali kurallar yasama organı tarafından resmi olarak bir kanuna dahil 

edilerek veya gayri resmi olarak gözden geçirilerek onaylanabilir (Lienert, 2010:6). 

Belirtilen kısıtlamalar, her zaman her yerde aynı şekilde etkinlik 

sağlayamayabilmektedir. Bunun için gerekli siyasi disiplinin yerleşmesi, bütçe 

kapsamının genişliği, muhasebe sisteminin uygunluğu gibi unsurlara yönelik 

yapılacak olan reformlarla sistem desteklenmelidir (Atiyas ve Sayın, 1997:49).  

Yasama organının bütçe üzerindeki yetkilerini güçlendirmek amacıyla yaptığı 

bazı sınırlamalar; anayasalar, kanunlar, anlaşma hükümleri (koalisyon ya da 

uluslararası anlaşmalar) veya politika hükümleri gibi yasal dayanaklara sahip 

olabilmektedir (Kopits ve Symansky, 1998:22; OECD, 2018a:12). Kopits ve 

Symansky (1998); mali kuralların sayılan yasal dayanakların herhangi biriyle 

düzenlenmesini eşit derecede etkili olacağı savunmaktayken; Alesina vd. (1999); 

mali kuralların anayasada düzenlenmesi gerekliliğini vurgulamıştır. Atiyas ve Saygın 

(1997), parlamenter sistemlerde anayasa haricindeki yasal düzenlemelerin değişen 

hükümetle birlikte kolayca değiştirileceğinden hareketle anayasada düzenlenmesi 

                                                           
16 Bütçe dengesi (açık/fazla) kuralları: doğrudan bütçe dengesini hedefleyen kurallardır. Örneğin; 

tanımlanmış bir açık limitini aşmamak veya asgari olarak tanımlanmış bir fazlalığa ulaşma 

gerekliliği kural edilir.  

Borç kuralları: sayısal olarak; Borç / GSYİH oranı veya Borç / GSYİH oranında açık bir azalma 

olarak ifade edilebilen devlet borcu miktarını kuralının koyulmasıdır. 

Harcama kuralları: Devlet harcamalarının miktarını veya hükümet harcamalarındaki artış oranını 

nominal şekilde sınırlayan ya da harcamaların GSYİH'ye oranı olarak sınırlanması şeklinde 

belirtilen kurallardır. 

Gelir kuralları: Vergi / GSYİH oranı olarak belirlenecek sınırlamalar veya öngörülen miktarların 

üzerinde toplanan kamu gelirlerine kısıtlamalar getiren kurallardır. 

Bütçe dengesi, borç ve harcama hedefleri ve kuralları yaygın olarak kullanılırken, gelir hedefleri ve 

kuralları OECD ülkelerinde görece daha az kullanılmaktadır (OECD, 2019:49). 



68 
 

gerektiği savunmuştur (Alesina vd., 1996:11; Atiyas ve Sayın, 1997:49; Kopits ve 

Symansky, 1998:22). OECD (2019) tarafından yayımlanan raporda ise; mali 

kuralların çoğu ulusal mevzuata dayandığı belirtilmiştir (OECD, 2019: 50). 

Çağan’a (2008) göre; bütçe açıkları bütçe üzerindeki yasama organının kontrol 

gücünün azalmasına neden olabilmektedir (Çağan, 2008: 188). Alesina vd. (1999) 

tarafından yapılan çalışmada, bütçe açığının anayasalarda belirtilmesi gerektiğini 

vurgulamıştır. Bu özelliğe sahip olmasa bile açığın finansmanının açıkça belirtilmesi 

gerektiği konusunun altını çizmektedir (Alesina vd., 1996: 11).  

Borçlanma konusu ise; bütçe hakkı açısından üzerinde durulması gereken 

önemli kalemlerdendir. Kamu finansmanı için borçlanmaya ağırlık verilmesi ve bu 

konuda yürütme organına tam esneklik sağlanması, yasama organının bütçe 

üzerindeki kontrol gücü aşınacaktır (Çağan, 2008:188). Borçlanma, o an için gelir 

olarak kabul edilse bile gelecek yıllara / nesillere yayılan yükümlülükler 

getirmektedir. Borçlanma sonucunda özellikle çok yüksek miktarda yapılan 

borçlanmalar; sadece ekonomik sonuçlara değil sosyal ve siyasi sonuçlara sebebiyet 

vermektedir (Yılmazcan, 2003: 232). Bununla birlikte borçlanmanın miktarı kadar 

kanalize edildiği alan da tabii olarak önem arz etmektedir.  

Yasama organının devlet borçlanmasını onaylama yetkisi, genellikle 

anayasalarda yer alır ve yasama organının vergi mükellefi adına borçlanmayı kontrol 

etme hakkına verilen önemi yansıtır. Kimi ülkelerde ise bu bütçe kanunlarında yer 

alırken kimileri ayrıca bir borç yasası oluşturmuştur (OECD, 2004:106-107) Bu gibi 

yasal dayanaklar ile belirli bir düzeyde ya da GSYİH yüzdesi olarak borç tavanı, 

borç azaltma hedefi veyahut belirli düzeyde borç hedefi belirlenmektedir (OECD, 

2019:50). 

Bir diğer önemli konu ise borçlanma konusunda özerklik sağlanıp 

sağlanmadığıdır. Alesina vd. (1999), hükümetin borçlanma otonomisinin 

kısıtlanması, merkezi hükümet dışındaki kamu kurumları ile yerel yönetimlerin özerk 

olarak borçlanamaması ve yine merkezi hükümetin dışındaki kamu kuruluşlarına ait 

olan borçların merkezi hükümetin sorumluluğunda olmaması gerektiğinden 

bahsedilmektedir (Alesina vd., 1996:11-15). Bunları, bütçe hakkının kullanımında 

yasama organının gücünü ölçmek amacıyla oluşturdukları endekste her birini ayrı bir 

değişken olarak belirlemişlerdir.  
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Üstün (2019), borçlanma egemenlik hakkı bakımından da kritik konu olduğu 

için, bu konudaki söz hakkının bütçe hakkının kullanıcısı konumundaki yasama 

organından olması gerektiğini vurgulamaktadır. Ve borç yükünü kat be kat 

artırabilen hazine garantileri ve şartlı yükümlülükler yasama organı tarafından 

onaylanması gerekliliği hususunun altını da çizmiştir (Üstün, 2019:343).  

Lienert (2010)’e göre; mali disiplini sağlamak ve sürdürebilmek adına hükümet 

tarafından orta vadeli hedeflerle tutarlı şekilde yıllık borç yönetimi eylem planı 

hazırlanmalı ve yasama organı bunu inceleyip onaylamalıdır (Lienert, 2010:7).  

Mali kurallara uyumsuzluk söz konusu olduğunda bir yaptırım uygulanıp 

uygulanmadığı hususuna da değinmek gerekirse OECD 2019 raporuna göre; 18 

OECD ülkesinde, mali kurallara uyumsuzluk olması durumunda yürütmenin 

düzeltici önlemler önermesi gereken bir prosedürü vardır. 14 ülke, uyumsuzluk için 

resmi açıklamaya ihtiyaç duyar. 8 ülke yaptırım mekanizmalarına sahip olmadığı 

belirtilmiştir (OECD, 2019:51-52).  

1.5.4.3. Yasama Organının İdari ve Siyasi Yapısı 

Yasama ve yürütme organları, bütçe sürecinde çok önemli roller 

üstlenmektedirler. Ayrıca bütçe sürecinde yasamanın üstünlüğü kritik unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  Anayasalar ise; yasama organının rolünü ve yürütme ile olan 

ilişkisini düzenlerler. Bütçe sistemine yönelik hazırlanan yasalar ile anayasalar, bu 

organların rollerini ve yetkilerini ayrıntılı şekilde biçimlendirir (Lienert, 2010:1). 

Bütçe sürecinde kurulan başarılı yasal çerçevenin yasama organının mali konulardaki 

üstünlüğü ilkesini destekleyecek şekilde kurulması açısında oldukça önem arz 

etmektedir (OECD, 2004:61). Özellikle anayasadaki sorumluluk dağılımı, 

bütçelemedeki yasama - yürütme rolleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.  

Parti disiplini de bu konudaki bir diğer önemli unsur olarak yer almaktadır. 

Çünkü parti disiplininin gücü (sıkılığı), yasama organının yürütmeye karşı 

bağımsızlık derecesini belirler. Güçlü parti disiplini bulunan ülkelerde, yasama 

organı yürütme organının sürekli destekleyicisi konumunda yer alır. İktidar partisi 

veya partiler içi disiplinin sağlandığı ölçüde, parlamentoda yürütme tarafından 

önerilen her yasa kolaylıkla geçebilir. Yani bu gibi durumlarda, yasama organı; 
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yürütmeyi desteklemek için görevli bir çoğunluğa benzetilebilir ve bu da yasama 

organının bütçe yetkilerini kullanma gücünü zayıflatır (Narter, 2012: 44; OECD, 

2004: 48-49; Posner ve Park, 2007: 4).  

Yasama organının kurumsal yapısı ve rolü, yasama organının hareket etme 

kabiliyeti üzerinde önemli etkiye sahiptir. Parlamentonun çift kanatlı olup olmadığı 

ve eğer çift kanatlı ise bu iki bölüm arasındaki üstünlüğün hangisinde olduğu ile 

ilgilidir. İki kanatlı meclislerde, bütçe yapma süreci hem karmaşık hem de zaman 

alıcıdır. Tek meclisli sistemlerde karar almak daha basittir (OECD, 2004: 70; Posner 

ve Park, 2007: 4). İki kanatlı parlamentolarda iki kanat arasındaki üstünlük (güç) 

durumu oldukça önemlidir. Çift meclisli yasama organlarında, anayasal yetkiler, fiili 

siyasal önemlilik ve seçim yöntemleri meclisler arasındaki güçlülük ya da zayıflık 

halini göstermektedir. Eşit ya da makul düzeyde eşitsizlik taşıyan anayasal yetkiye 

ya da demokratik meşruiyete sahip olan meclislere simetrik meclisler denilmektedir. 

İki meclis arasında büyük düzeyde eşitsizlik durumu var ise bu tür meclislere 

asimetrik meclisler adı verilmektedir (Lijphart, 2016: 243-244).  Eğer her iki meclis 

eşit yetkiye sahipse, siyasi görüşlerinde çatışma olmadığı sürece bu durum 

faaliyetlerinde kolaylık sağlar. Aksine süreç daha da karmaşık hale gelebilir. Diğer 

durumda, her ikisi de aynı güçte ama bütçe konularında biri daha baskın olabilir 

(OECD, 2004: 69; Posner ve Park, 2007: 4). 

Kısaca; yasama organı özellikle bütçe hakkını kullanabilmek adına anayasal 

üstünlüğü elinde bulundurmalıdır. Aksi takdirde, yasama organı yürütme organı 

karşısında pasif kalacaktır ve kuvvetler arasında uçurum oluşacaktır. Bütçenin 

onaylanması aşamasında, yasamanın etkin olarak şekilde süreci yönetebilmesi ise 

daha çok parti disiplini zayıf olduğunda gerçekleşmektedir. Çünkü sıkı parti 

disiplinine sahip olan ülkelerde yasama organı, yürütme organından bağımsız hareket 

edemeyecek ve yürütmenin destekçisi olacaktır. Parlamento yapısının çift kanatlı 

olması sürecin karmaşık hale gelmesine sebep olmaktadır. Ancak çift meclis olması 

farklı bakış açılarını barındırması sebebiyle bu tür meclisler için salt olarak olumsuz 

yorum yapmamak daha doğru olacaktır. 
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1.5.4.4. Seçmenlerin Tutumu 

Bütçe hakkının ortaya çıkmasında öncülük eden faktör, bütçe hakkının 

tarihçesine bakıldığında da görüleceği üzere vatandaşlardır. Bütçe hakkının asil 

sahibi olan vatandaşlar, kendi refahlarını sağlayacak ve kamu kaynaklarını 

kullanacak hükümeti kendileri seçmektedirler. İşte bu noktada seçmenlerin kimliği, 

tutumu ve siyasi sürece ilgisi, bütçe hakkını onların adına kullananlar tarafından itina 

ile yürütmeye çabalamasını oldukça etkilemektedir (Canbay ve Gerger, 2012:175; 

Cilavdaroǧlu ve Ekici, 2013:78; Selen ve Tarhan, 2014:55-58). 

Cilavdaroğlu ve Ekici (2013),  vatandaşların; siyasi partiler ve milletvekilleri 

üzerinde baskı kuramamasının, yasama organının bütçe hakkını kullanabilme 

kapasitesini yeterince kullanmamasına sebep olduğunu özellikle vurgulamıştır. Bu 

durumun altında ise; özellikle siyasi partilerin genel merkezinin çok güçlü olması ve 

sıkı parti içi disiplin sebebi yatmaktadır. Milletvekillerinin parti genel merkezince 

seçilmesi de yine asıl odak noktası olan vatandaşın değil de partilerin genel 

merkezinin odak noktası olmasından dolayı vatandaşın talepleri gereken önemi ve 

ilgiyi görememektedir. Vatandaşların, milletvekillerine ve siyasi partilere gereken 

baskıyı uygula(ya)maması nedeniyle, vatandaş talepleri geri planda kalmaktadır 

(Cilavdaroǧlu ve Ekici, 2013:76-77). 

Bir diğer önemli perspektif; seçmen ve vergi mükellefiyeti bağıntısının bütçe 

hakkı kullanımının etkin kullanımı ile ilişkisidir. Vatandaşlar, oy kullanarak kamu 

kaynaklarını kullanacak ve ülkeyi yönetecek kişi-kişileri kendisi seçerek siyasi 

sürece yön vermektedirler. İşte tam bu noktada seçmen kavramı devreye girmektedir. 

Seçmenler oy kullanarak kendi faydalarını maksimize etmeye çalışırken siyasiler ise 

oy maksimizasyonu için çalışırlar. 

Downs (1957) tarafından şu şekilde ifade edilmiştir; hükümetler; kamu 

harcamalarından elde edilen marjinal oy kazancı, kamusal mal ve hizmetlerin 

finansman kaynaklarından bir olan vergiler nedeniyle meydana gelen marjinal oy 

kaybı eşit olana kadar harcama yapmaya devam ettiklerini vurgular (Downs, 

1957:73). 

Kamu Tercihi Teorisi’ndeki Ortanca Seçmen Teorisine burada değinilebilir, 

yani oylarını maksimize etmek isteyen politikacıların seçmen gruplarının baskın 
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olduğu noktadaki isteklere göre hareket ederler. Aynı zamanda vergi mükellefi olan 

seçmenler, daha az az vergi karşılığında maksimum harcama yapılmasını isterler. 

Politikacılar ise; seçmen grubunun en baskın olan kısmını oluşturan Ortanca seçmen 

grubunun ihtiyaçlarını oy maksimizasyonunu sağlamak amacıyla karşılamaya 

odaklanır (Demir, 2013:42; Jackson, 1992:27). Yani, hükümetler oy 

maksimizasyonunu sağlamak amacıyla ortanca seçmenin istekleri doğrultusunda 

politikalar uygularlar. Bu sebeple ortanca seçmeni oluşturan grubun kimliği, tutumu 

oldukça önem arz eder. 

Seçmenlerin, doğrudan vergilerle ilişki içerisinde olması yani mükellefiyetinin 

bulunmasıyla kamu hizmetlerinin finansmanına ortak olan seçmenin vergi ahlakını 

ve vergi bilincini geliştirerek oy kullanma aşamasında daha dikkatli olmasını 

sağlayarak (Gölçek ve Gülşen, 2018:279) bütçe hakkının asıl sahibi olduğunu 

hissettirir. Böylece, siyasi karar alma süreçleri ve bütçeye olan ilgisi artar, talep 

edilmeyen şeyin üretilmediğini de göz önüne alarak, vatandaşların bu konudaki bilgi 

edinme ve aktif rol almayı istemesi halinde; daha iyi yönetişim sisteminin 

kurulmasına, hesap verilebilir ve şeffaf süreçlerin oluşması için çaba sarf etmelerini 

sağlarlar. Böylece bütçe hakkını kullanabilmenin ne kadar yüksek sorumluluk 

gerektirdiğini ve ciddiyetini kabullenmelerine yardımcı olurlar. 

Kayıt dışı ekonominin fazlalığı ve doğrudan vergi oranının az olması 

seçmenlerin aynı zamanda vergi mükellefi olma olasılığını azalttığı için siyasal karar 

alma süreçlerine ilgisiz kalmasına neden olmaktadır. Bu da bütçe hakkının etkin 

kullanımı konusunda zayıflık yaratan nedenleri oluşturmaktadır (Cilavdaroǧlu ve 

Ekici, 2013:82). 

1.6. FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yapılan literatür taraması sonucunda ulaşılan faktörler Tablo 5’te 

özetlenmiştir. 

Tablo 5: Bütçe Hakkını Etkileyen Faktörler  

 

Bütçe Aşaması 

 

 

Etkileyen Faktör 

Politika Oluşturma 

Aşaması 

- Orta vadeli bütçe politikalarının yasama organı tarafından 

görüşülmesi ve onaylanması 
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Bütçenin Hazırlık Ve Onay 

Aşaması 

- Yasama Organının Bütçede Değişiklik Yapma yetkisi 

- Yasama Organına Tanınan Bütçe Müzakere Süresi 

- Komisyonların Kapasitesi 

- Komisyonların bütçe tasarısında değişiklik yapabilme yetkisi 

- Komisyon İncelemesine Ayrılan Süre 

- Komisyon Yapısı 

- Komisyonların Bağımsız Araştırma Kapasitesi 

- Komisyonların Bakanlıklarla İlişkisi 

- Komisyon Üye Dağılımı 

- Yasama Organına Ait Yeterli ve Bağımsız Araştırma 

Kapasitesi: (Analitik Destek) 

- Geçici Bütçe Uygulaması 

    

Bütçe Uygulama Aşaması - Uygulama Esnasında Yürütme Organının Esnekliği 

- Transferler 

- Ödenek iptali/kesintisi 

- Ödenek Artışı 

- Rol ve Sorumluluk Dağılımı 

- İstenilen Bilgilere Ulaşabilme 

 

Bütçe Sonuçlarının 

Denetimi 

- Bağımsız Dış Denetim 

- Kesin Hesap Kanunu 

Diğer Faktörler - Bütçenin Kapsamlı Olması 

- Mali Kurallar 

- Yasama Organının Yapısı 

- Seçmenlerin Tutumu 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 5’te politika oluşturulma aşamasında; yasama organının orta vadeli 

politika çerçevelerini -özellikle bütçe sunulmadan- tartışıp onaylaması 

gerekmektedir. Böylelikle ilgili politikalar ışığında kendisine sunulan bütçeyi daha 

etkin şekilde değerlendirebilecektir.  

Bütçenin hazırlık ve onay aşamasında ise; yasama organının bütçe hakkını 

etkin şekilde kullanabilmesi için bütçe üzerinde değişiklik yapabilme gücünü 

herhangi bir kısıt olmadan kullanabilmelidir. Aksi takdirde, yasama organı yürütme 

organı karşısında güçsüz kalacaktır. Bu da bütçe hakkı kullanımına negatif etkide 

bulunacaktır. Bütçe müzakere süresi ise OECD tarafından önerilen minimum 3 ay 

olmalıdır. Yasama organlarının bütçe inceleme sürecinde yardımcısı konumunda 

bulunan komisyonların yapısı ise yasama organının bütçe hakkı kullanma 

kapasitesini etkilemektedir. Bu durumda; Komisyonların bütçe tasarısında değişiklik 

yapabilme yetkisi bulunmalı, Komisyon İncelemesine Ayrılan süre, Komisyonun 

demokratik bir yapı arz etmesi, Komisyonların Bağımsız Araştırma Kapasitesinin 

bulunması, Komisyonların Bakanlıklarla doğrudan ilişki kurabilmesi gerekmektedir. 

Yasama organına ait olan bağımsız araştırma biriminin bulunması ve bu birimin 
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bütçeyi teknik açıdan her türlü inceleme ve araştırma imkânının bulunması 

gerekmektedir. Bütçenin yasama organı tarafından reddedilmesi halinde işleyecek 

prosedürün ne olduğu konusu bütçe hakkının etkin kullanımı konusunda önem arz 

etmektedir. Genellikle parlamenter sistemde görülen güvenoyu uygulaması yasama 

organının red kararının ciddi sonuçlar doğurmasına ve bütçenin kabul edilmesi için 

yürütme organının uğraş vermesini sağlar. Tabi bu güvenoyu faktörü yasama ve 

yürütme arasındaki iş birliği ve sıkı parti disiplininin bulunması gibi sebeplerle tam 

işlemeyebilir. Diğer hükümet sistemlerinde güvenoyu mekanizması 

bulunmamaktadır fakat bu durumda geçici bütçe uygulamasının nasıl işlediği 

önemlidir. Geçici bütçenin uygulama süresinin kısıtlı olması ve yasama organının 

belirlediği oranlarda uygulanması yasamanın bütçe hakkının zedelenmesine engel 

olabilmektedir. 

Bütçe uygulama aşamasında yürütme organına tanınan bazı esneklikler aşırı 

olduğunda bütçenin yasama organı tarafından onaylanması anlamını yitirmesine 

sebep olmaktadır. Bu bakımdan uygulama aşamasında harcamalarda artış, ödenek 

aktarması ve ödenek kesintisi yapılabilmesinin belirli sınırlar dahilinde ve yasamanın 

izni dahilinde olması gerekmektedir. İstenilen bilgilere ulaşabilmesi faktörü ise; 

yürütme tarafından üretilmesi gereken raporların eksiksiz ve zamanında üretilip 

yasama organına veya ilgili mercilere sunmasını belirtmektedir. Uygulama 

aşamasında yer alan rol ve sorumlulukların açıkça belirlenmesi, yetki ve sorumluluk 

arasındaki hassas dengenin kurulmasını sağlar. Bu da hesap verebilirlik ve şeffaflık 

ilkelerini destekleyerek bütçenin denetim aşamasını kolaylaştırmaktadır. 

Bütçenin denetimi kısmında, yasama organına yardımcı olan bağımsız dış 

denetim faktörü büyük önem arz etmektedir. Böylelikle yasama organına denetim 

alanında teknik destek sağlayarak bütçe sonuçlarının daha etkin denetlenmesi 

sağlanmaktadır. Bağımsız dış denetimin anayasal ya da yasal şekilde bağımsızlığının 

tanımlanması, performans, mali ve uygunluk denetimlerini gerçekleştirebilmesi, 

kurum başkanının yasama organınca belirlenmesi bütçe hakkı bakımından olumlu 

çıktılar elde etmeye yardımcı olabilmektedir. Ayrıca kesin hesap kanunu ile yürütme 

organının aklanması sağlanmaktadır. Bu aşamasının yasama organınca titizlikle ele 

alınması gerekmektedir. Özellikle kesin hesap komisyonunun bulunması bu kanun 

teklifinin hedeflediği sonuca ulaşmasında kritik öneme sahiptir. 
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Diğer faktörler başlığı altında bulunan bütçenin kapsamlı olması faktörü 

bütçede; sosyal güvenlik fonlarının, bağışların, hazine ve maliye bakanlıkları 

tarafından yönetilen özel hesapların, halk sağlığı fonlarının, acil durum yedek 

fonlarının ve devlet işletmelerinin de bulunduğu bütçeler kapsam bakımından geniş 

olmasının ölçütleri olarak belirlenmiştir. Mali kurallar ile; yasama organının bütçe 

süreci ile ilgili bütçe, harcama, gelir ve borçlanma açık/dengelerini yasal temellere 

dayandırması yürütme organının sınırsız hareket edebilmesini engellemekte ve bütçe 

hakkının kullanımını kolaylaştırmaktadır. Yasama organının yapısı ile; yasama 

organının yürütme organı karşısındaki konumu esas alınmaktadır. Ülkelerde 

uygulanan kuvvetler ayrılığı, yasal düzenlemeler, siyasi kültür ve parti disiplini gibi 

sebeplerle hükümet sistemleri direkt etkide bulunmamaktadır. Son olarak 

seçmenlerin tutumu faktörü incelenmiştir. Ülkede uygulanan ortanca seçmen teorisi 

ile siyasi iktidar o grubun isteğine odaklanmaktadır. Buna göre; ortanca seçmeni 

oluşturan grubun bütçe hakkı veya demokrasi bilincinin yüksek olması yasama 

organı ve yürütme organı tarafından bütçe konusunun daha titiz ele alınmasını 

sağlamaktadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM: BÜTÇE HAKKI BAĞLAMINDA 

SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEKİ BÜTÇE SÜREÇLERİ 

 

Her milletin tarih boyunca verdiği mücadeleler ve kazandığı zaferler farklılık 

arz etmiştir. Özellikle vergi bilincinin, vatandaş olma bilincinin toplumlarda 

uyanmasıyla birlikte ortaya çıkan demokrasi ve bütçe hakkı birbirlerine kaynaklık 

etmiştir. Bütçe hakkının elde edilme süreci de tarihin farklı sahnelerinde  

gerçekleşmiştir. Ayrıca ülkelerin geçirdiği demokrasi gelişimlerinin, siyasi kültürün, 

ülkeye özgü niteliklerin farklılaşması nedeniyle bütçe hakkının ülkelerde algılanma 

ve uygulanma biçimi de farklılaşmaktadır.Bu bölümde farklı hükümet sistemlerine 

sahip olan ülkelerin bütçe süreci ve ülkelerin -birinci bölümde yer alan faktörler 

çerçevesinde- başarılı oldukları faktörler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır.  

İncelenmek üzere beş farklı ülke seçilmiştir. İncelenen ilk ülke olarak; 

parlamenter sistem örneği olan ve bütçe hakkının ortaya çıktığı ilk ülke olan İngiltere 

seçilmiştir. İkinci ülke olarak başkanlık sistemi ile yönetilen, Wehner (2008) ve 

Lienert (2005) tarafından yapılan çalışmalarda bütçe hakkını en iyi şekilde kullanan 

yasama organına sahip olan Amerika Birleşik Devletleri seçilmiştir. Üçüncü olarak 

hükümet sistemi gelişimi bakımından ve tek meclisli yapıya sahip olması dolayısıyla 

ülkemizle benzerlik gösteren Güney Kore seçilmiştir. Yarı-başkanlık sisteminin 

sembol ülkesi olarak gösterilebilecek olan ve ülkemiz tarafından da 2017 yılından 

önce örnek alına Fransa dördüncü ülke seçilmiştir. Beşinci ülke olarak ise; başkanlık 

sisteminin uygulandığı ancak çift meclis yapısına sahip olan Şili seçilmiştir. Seçilmiş 

ülkelerin öncelikle bütçe süreci sonrasında ise yasama organlarının bütçe hakkı 

kullanım durumu irdelenecektir. 

2.1.  İNGİLTERE 

Bu başlık altında, bütçe hakkının ortaya çıktığı ülke olan İngiltere’nin siyasi, 

idari ve mali yapısı hakkında bilgiler verildikten sonra bütçe sürecinin işleyişi 
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anlatılacak ve son olarak İngiltere’de bütçe hakkının kullanımına yönelik incelemeler 

yapılacaktır. 

2.1.1. İngiltere’nin Siyasi ve İdari Yapısı 

Birleşik Krallık; İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler olmak üzere 4 

büyük ülkeden oluşan bir devlettir. Birleşik Krallık’ın resmi adı tam olarak “Kuzey 

İrlanda ve Büyük Britanya Birleşik Krallığı”dır. Kuzey İrlanda’nın bir kısmı 

bağımsızlığını kazandığı için Birleşik Krallık’a bağlı kalmış ve bu yüzden resmi 

isimde ayrı olarak belirtilmektedir. Büyük Britanya ise; İngiltere, İskoçya ve 

Galler’den meydana gelmektedir (Kaptıkaçtı Kayatekin, Çeliker, Öksüz, Ünsal, ve 

Seçilmiş, 2019:2; Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, 2021). 

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da ‘yetki devri’ne dayalı bir siyasi yapı 

mevcuttur. Yetki devri uygulamasında, egemen olan devletin sahip olduğu yasama 

ve yürütme yetkilerinin bir kısmı; Birleşik Krallık Parlamentosu tarafından, farklı 

ölçülerde kullanılmak üzere İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’daki ulusal 

parlamentolara ve bu ülkeler tarafından seçilen yürütme organlarına devredilmiştir. 

Şöyle ki; Anayasa, savunma, ulusal güvenlik, dış politika gibi konular Birleşik 

krallık parlamentosunun görev alanına girmektedir. İskoçya, Galler ve Kuzey 

İrlanda’daki yerel parlamentolar, bu konular dışında kalmış ve yetki devrinde 

bulunulmuş alanlarda yasama işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Sistem bu şekilde 

işlemekle beraber; hukuken üniter devlet niteliklerini korumak için; merkezi 

parlamentonun yetki devrini geri alma ve değişiklik yapma hakkı korunmaktadır 

(Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, 2021: s.y. ).  

İngiltere, sembolik yetkilere sahip olan Kraliyet unsuru egemenliğinde, 

Birleşik Krallık tarihinde meydana gelen bazı önemli olaylar (1215 Magna Carta 

Libertatum, 1628 İngiliz Haklar Bildirisi, 1689 Haklar Beyannamesi vb.) neticesinde 

oluşan Westminster Model olarak da adlandırılan Parlamenter hükümet sistemi ile 

yönetilen demokratik ve üniter devlettir (Kama, 2016: 162-164; Kaptıkaçtı 

Kayatekin vd., 2019:2-4). 

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin hakim olduğu İngiltere’de yasama yetkisi 

parlamentoya aittir. Yasama organı, Avam Kamarası (House of Commons) ve 
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Lordlar Kamarası (House of Lords)’ndan oluşan çift meclisli yapıdan oluşmaktadır. 

Hükümetten bağımsız olan parlamentonun; hükümeti kontrol etmek, ülkedeki güncel 

meseleleri müzakere etmek, kanunlar hakkında çalışmaları yapmak (iptal-onay), 

vergileri düzenlemek gibi temel görevleri bulunmaktadır ( T.C. Devlet Personel 

Başkanlığı, 2016: 10). 650 üyeden oluşan ve üyeleri halkoylaması ile seçilen Avam 

kamarası, asıl yasama faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Hükümete hesap sormak, 

yasaları incelemek ve onaylamak, vergilendirmeyi onaylamak, hükümetin bütçesini 

ve planlanan harcamalarını yıllık olarak incelemek ve onaylamak ve Birleşik Krallık 

Hükümetinin kamu politikalarını tartışmak gibi görevleri yerine getirmektedir 

(Eroğul, 2014: 4; House of Commons, 2015:11; T.C. Devlet Personel Başkanlığı, 

2016:10). Lordlar Kamarası; Özel olarak ödüllendirilmek istenen kişilerden oluşan 

ve Başbakanın tavsiyesi üzerine Devlet Başkanı tarafından ömür boyu atanan Ömür 

Boyu Atanmış ( Life Peers) üyeler, 92 üyeden oluşan ve siyasi partiler tarafından 

atanan Kalıtsal Lordlar (Hereditary Peers) ve ikisi başpiskopos olmak üzere toplam 

26 üyeden oluşan Ruhani Lordlar (Lords Spiritual)’dan oluşmaktadır (Genç ve 

Karaca, 2021: 444; Kaptıkaçtı Kayatekin vd., 2019: 5). Vergi ile ilgili yasalarda aktif 

rol alması fakat Lordlar kamarasının bu konuda herhangi bir yetkisinin olmaması ve 

Avam Kamarasınca çıkarılan kanunları veto edememesi nedeniyle Avam Kamarası 

yasama organının güçlü konumdaki meclisidir (Eroğul, 2014; Genç ve Karaca, 

2021:444). 

Yürütme organı; Kraliyet (Taç), Özel Konsey (Privy Council), Başbakan, 

Bakanlar Kurulu, Kabine ve kamu yönetimi teşkilatından oluşmaktadır (T.C. Devlet 

Personel Başkanlığı, 2016:12). Kraliçe, herhangi bir somut yetki ile donatılmamıştır 

fakat yasama, yürütme ve yargının başında olmak, silahlı kuvvetlerin başkomutanı ve 

kilisenin yöneticisi gibi simgesel yetkilere sahiptir (Eroğul, 2014:25). Yürütme ile 

ilgili asıl faaliyetleri; kraliçe tarafından Avam Kamarası’ndan atanan, Hükümetin ve 

Kabine’nin başı olan Başbakan ve tarafınca seçilen bakanlardan oluşan Kabine 

yerine getirir. Başbakan, hükümetin genel politikalarının belirlenmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Bakanlar kurulu, parlamento üyelerinden oluşmaktadır yani 

mevcuttaki bakanlar, yardımcılar Bakanlar Kurulu’nun üyesidir. Ancak, Kabine 

Bakanlar Kurulu tarafından farklı yapıya sahiptir. Kabine, Başbakan tarafından 

seçilen ve Kraliçe tarafından atanan Bakanlardan oluşmaktadır. Kabine’de genellikle 
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hazine, eğitim, sağlık, ulaştırma gibi Bakanlıklar bulunmaktadır (Karahanoğulları, 

2014:89; T.C. Devlet Personel Başkanlığı, 2016: 13). Özel Konsey; Hükümet 

tarafından alınan ve Kraliçe’ye gönderilen idari kararlara yönelik görüşlerini 

bildirmektedir ve Kraliçe için danışma organıdır. Özel konsey üyeleri, Başbakan’ın 

teklifi ile Kraliçe tarafından atanmaktadır (Everett, 2016: 3-4). 

2.1.2. İngiltere’nin Bütçe Süreci 

İngiltere’de bütçe sürecinde yer alacak aktörlerin (yasama organı, hükümet ve 

idari memurlar) yetkilerini açıklayan ve belirli bir çerçeve oluşturan yazılı bir 

anayasa bulunmamaktadır. Bu yüzden İngiltere bütçe süreci; birincil ve ikincil 

mevzuat ile yayınlanmış kılavuz ve sözleşmelerin kombinasyonu ile yönetilmektedir 

(OECD, 2004: 406). 

2.1.2.1.  Bütçenin Hazırlanması ve Sunumu 

İngiltere’de bütçenin hazırlanma sürecine rehberlik edecek herhangi bir 

mevzuat bulunmamaktadır. Ancak zaman içerisinde çeşitli uygulamalarla 

geliştirilmiştir (Karahanoğulları, 2014: 92). Parlamento, bütçe sistemini düzenlemek 

adına bazı kanunlar kabul etmiştir. Ve bunlardan 1866 yılında çıkarılan Maliye ve 

Denetim Daireleri Yasası ile bütçe sürecinde Hazine’ye önemli yetkiler verilmiştir ve 

bütçe hazırlık aşamasında Hazine önemli rol oynar (OECD, 2004: 406).  Bütçe 

sisteminin başlıca 2 ana aktörü; Maliye ve Bakanlıklardır. Bakanlıkların bütçe 

sistemi içerisinde, bakanlıktaki işleri iyi yönetmek, harcamaları önceliklendirmek ve 

kontrol etmek ile görevlendirilmiştir. Maliye bakanlığı, bütçeleme sisteminin 

tasarımından sorumludur ve sistemin uygulanması için tavsiye ve açıklamalarda 

bulunabilir. Bütçe ile ilgili bir işlemi bütçeleme konusundaki nihai durumu ancak 

Maliye Bakanlığı belirleyebilmektedir (HM Treasury, 2020: 9). 

 Bütçenin hazırlanma süreci için gerekli olan zaman çizelgesi ve strateji; 

Kabine ve Maliye Bakanlığı tarafından tayin edilmektedir. Kabine ve Hazine'ye 

rehberlik etmek için resmi olan tek tarih, Avam Kamarası'ndaki harcama tahminleri 

tartışmasının sonuçlanacağı son gün için belirlenen Avam Kamarası İçtüzüğündeki 5 

Ağustos tarihidir (OECD, 2004:419). Mevcut bütçe prosedürüne göre İngiltere’de 
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1998 yılından bu yana, Hükümetler ilkbaharda yıllık bütçeyi düzenlenir ve her yılın 

sonbaharında bir Ön Bütçe Raporu düzenlemektedir (House of Commons 

Information Office, 2010: 3). 

Bütçe hazırlama konusunda Maliye Bakanlığı odak noktasıdır ve Hazine/ 

Maliye Bütçe Müdürlüğü, gelecek yıl için bakanlıkların ödenek taleplerinin teknik 

tartışması için gündem ve yönergeler belirler. Bütçe hazırlama sürecindeki takvimi 

belirler ve bütçe sistemine yönelik bir kılavuz (Consolidated budgeting guidance) 

yayımlar (Başoğlu, 2014: 44; OECD, 2004:419). Hazine / Maliye bakanlığı 

tarafından hazırlanan bütçe taslağı, Maliye Bakanı’nın başkanlığında toplanan 

Kabine harcama komitesi (Cabinet Committee on Expenditure) tarafından onaylanır. 

Daha sonra bir bütün olarak onaylanmak üzere Kabineye sunulur (OECD, 2004: 

419). 

Bütçe döngüsü aslında 3 ayaktan oluşmaktadır (Başoğlu, 2014: 44); 

Şekil 2: İngiltere’de Bütçe Döngüsü 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur 

Şekil 2’de yer alan unsurlardan gelir bütçesi döngüsü; vergiler ve ekonomik- 

mali detayları da içerir. Vergi politikalarındaki değişimleri ve vergi sisteminin 

yönetilmesine ilişkin konuları içeren; Gelir Bütçesi Kanunu (Finance Act) kabul 

edildiği anda bu döngü tamamlanmaktadır (Başoğlu, 2014:45). 

Şekildeki gider bütçesi döngüsü ile harcama çerçevesi çizilmiştir. Hükümet 

tarafından onaylanan mali kurallarla belirlenen sınırlar içinde hareket edilmesi için 

kontrol edilmektedir. Avam kamarası, önemli derecede yapılan değişikliğin 

güvensizlik oyu anlamına gelmesi nedeniyle, hükümet tarafından hazırlanan 

Gelir Bütçesi 
Döngüsü

Gider Bütçesi 
Döngüsü

Denetim 
Döngüsü
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tahminleri değiştirme veya artırma hususunda etkili bir güce sahip değildir (Başoğlu, 

2014:45; OECD, 2004:422). 

Denetim döngüsü; Parlamentoya ve halka; kamu kaynaklarının neye harcandığı 

ve ne kadar etkili kullanıldığı konusunda bilgi sağlayan raporlama döngüsünü 

içermektedir (OECD, 2004: 416). 

2.1.2.2. Bütçenin Görüşülmesi ve Onaylanması 

Bütçe süreci, gelirler ve harcamalar için 2 ayrı parlamento sürecinden 

oluşmaktadır (OECD, 2004: 422).  

Bütçenin Parlamento süreci; Maliye Bakanı’nın (The Chancellor of the 

Exchequer) bütçe beyanını Avam Kamarasındaki parlamento üyelerine sunması ile 

başlar. Bütçe beyanına ilişkin herhangi bir tarih düzenlenmemiştir. Tarihi belirleme 

yetkisi hükümetin takdirine bağlıdır ancak genelde Mart-Nisan ayları tercih 

edilmektedir (Karahanoğulları, 2014: 94).  

Bütçe beyanının Avama Kamarasına açıklandığı gün ‘Bütçe Günü (Budget 

Day)’ olarak isimlendirilmiştir. Bütçe sorumluluğu Ofisi tarafından hazırlanan 

Ekonomik ve Mali Görünüm Raporu, bütçeye eklenerek parlamentoya sunulur  

(Kaptıkaçtı Kayatekin, Çeliker, Öksüz, Ünsal, ve Seçilmiş, 2019:53).  

Bütçe konuşması, 2 ana konu üzerinde gerçekleşmektedir; 

İlki ülkenin genel mali- ekonomik durumu ve diğer konu ise vergi önlemlerinin 

açıklanmasıdır. Maliye Bakanı’nın bütçe konuşmasında yer alan vergi önerileri 

(vergi değişiklikleri ve vergi geciktirme önerileri), konuşma biter bitmez derhal 

yürürlüğe girebilme ayrıcalığına sahiptir. Mesela; alkol ve tütüne uygulanan ÖTV 

(Özel Tüketim Vergisi) oranındaki değişiklikler genellikle bütçe gününde (Budget 

Day) 18.00 saatinden itibaren yürürlüğe girmektedir(House of Commons Information 

Office, 2010; Seely, 2021:4). Bu öneriler, geçici yetkiyi sağlayan 1968 tarihli Geçici 

Vergi Tahsilatı Yasası gereği, bir önerge ile onaylanmalıdır. Geçici vergi sağlamak 

için onaylanan bu öneriler uygulamaya konulsa da Parlamento’nun 5 Ağustos’a 

kadar Finansman Kanunu’nu onaylaması gerekmektedir (Seely, 2021:4).  

Bütçe günündeki konuşmalardan bir diğeri karşı sunuş olarak 

nitelendirilebilecek olan, muhalefet adına muhalefet lideri tarafından yapılmaktadır. 
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Ardından bütçe bastırılarak dağıtılır. Daha sonra, her günü farklı bir politika alanını 

kapsayan (sağlık, eğitim savunma gibi) ve 4 gün süren, bütçe kararlarının müzakeresi 

yapılır (House of Commons Information Office, 2010:4; Kaptıkaçtı Kayatekin vd., 

2019:53). 

Bütçe beyannamesi içindeki vergi teklifleri, Maliye Bakanınca müzakere 

başlangıcında Avam kamarasının onayına sunulur. Avam kamarası, bu kararları 

kabul (onay) ettiği takdirde, ‘Bütçe Kararları’ adıyla anılır ve derhal yürürlüğe 

girebilir. Bütçe kararlarının kabulü ile “ vergiler koymasına, mevcut yıllık vergileri 

yenilemesine, oranlarını artırmasına ya da kapsamlarını genişletmesine ve diğer bazı 

konularda yapacaklarına” geçici süreliğine izin vermiş olur. Bütçe kararlarının kalıcı 

nitelik kazanabilmesi için Finansman Yasasının kabul edilmesi gerekmektedir, 

böylece vergilerde yapılan değişiklikler kalıcı hale gelir (House of Commons 

Information Office, 2010:4; Kaptıkaçtı Kayatekin vd., 2019:53).  

Ki genelde, avam kamarası tarafından kabul edilen bu kararları aynı gün içinde 

‘Finansman Kanunu Teklifi’ haline getirilir ve parlamentoya sunulur. Çünkü bu 

kanun, parlamentonun geçici izin verdiği kararın sona ermeden onaylanması 

gerekmektedir (Kaptıkaçtı Kaptıkaçtı Kayatekin vd., 2019:54; UK Parliament, 2021).  

“Tasarının ikinci (second reading) görüşmeleri bir gün sürmekte ve hükümetin 

politikaları üzerinde tartışma yapılabilmesini sağlamaktadır” (Başoğlu, 2014:49). 

Meclis artık tasarıyı bir sonraki oturuma taşımak için bir önergeyi kabul eder (Rogers 

ve Walters, 2015:239).  

Akabinde komisyon aşamasına geçilir (Başoğlu, 2014:50). Tasarı ikiye bölünür 

ve önemli görülen ya da tartışmalı olan noktaları; 2 gün için Avam Kamarasının tüm 

üyelerinin komisyon şeklinde toplandığı görüşmelerde ele alınır. Rapor aşaması ve 

üçüncü okuma genellikle Meclis katında iki gün sürer (Rogers ve Walters, 2015:239; 

UK Parliament, 2021). Diğer maddeler; normal şekilde Kamu Yasa Tasarısı 

Komitesi'nde (Public Bill Committee) tartışılır. Bu komisyonun büyüklüğü diğer 

komisyonlardan farklı olarak 30-40 üyeden oluşmaktadır. Diğer komisyonlarda 20 

üye bulunmaktadır (Rogers ve Walters, 2015:239). Daimi denetim komisyonları da 

tasarının maddelerine ilişkin değişiklik önerebilirler fakat tasarıyı değerlendiren 

komisyonun bu önerileri kabul etmesi zorunlu değildir ( Kaptıkaçtı Kayatekin vd., 

2019:54; UK Parliament, 2021).  
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Avam kamarasının mali komisyonu her bütçe beyanına yönelik, hükümet 

tekliflerini araştırır, bilirkişilerden yardım alarak bilgi toplar ve sonuçlar ile 

tavsiyelerini içeren bir rapor hazırlar. Ardından Hükümet, Komisyonun bulgularına 

yanıt olarak, genellikle Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin (OBR) katkısıyla bir rapor 

hazırlar (UK Parliament, 2021d).  

Avam kamarasında onaylanan finansman yasa tasarısı Lordlar Kamarasına 

gönderilir. Lordlar Kamarası Ekonomik İşler Alt Komisyonu; vergi idaresi, açıklama 

ve basitleştirme dahil olmak üzere Finans Tasarısının belirtilmiş kısımlarına yönelik 

incelemeler yapar. Avam kamarasının üçüncü okumasından sonra herhangi bir 

değişiklik yapılması yasaklandığı için Lordlar Kamarasında tüm aşamalar 1 günde 

tamamlanır (OECD, 2004:425; UK Parliament, 2021b). 

Gider Bütçesi Süreci (Ödenek Kanunları) 

Avam kamarasındaki bütçe sürecindeki önemli özelliklerden biri de; gelir 

bütçesi ve gider bütçesinin ayrı olarak ele alınmasıdır. Yani vergilendirme ile ilişkili 

olan gelir bütçesi döngüsü ile kamu harcama planları ve tahminlerinin yer aldığı 

gider bütçesi döngüsü ayrı süreçler halinde işlemektedir (Rogers ve Walters, 

2006:273). Hükümet parlamentoya yılda 2 kez ödenek teklifi sunmaktadır. Mali 

yılbaşı 1 Nisan olarak kabul edilen İngiltere’de süreç aşağıdaki şekilde 

ilerlemektedir. 

Bunlarda ilki; her bakanlık için gelecek yıl harcama planlarını belirlemeye 

yönelik hazırlanan asıl ödenek teklifi (Main Estimates)’dir. Finansmanın hangi 

amaçlara yönelik istendiğini ve önerilen harcama limitlerini belirleyen bir çevre 

içeren asıl ödenek teklifi, Nisan- Mayıs aylarında Maliye Bakanlığı tarafından 

parlamentoya sunulur ve parlamento Temmuz ayında görüşür. Avam kamarası bu 

teklifteki ödenekler için sadece ödenek azaltmaya yönelik hareket edebilir. Artırma 

yapamamaktadır. Lordlar kamarasının ise bu teklif üzerinde herhangi bir değişiklik 

yapma yetkisi bulunmamaktadır (Financial Scrutiny Unit, 2017:24-25). 

Diğeri ise ek ödenek (Supplementary Estimates) teklifidir. Bakanlıkların, 

ödenek tekliflerinde yer alan tahminlerinin ötesinde gerçekleşen harcamalar için ya 

da yeni görev alanı tanımlanmasıyla birlikte talep ettikleri ödenektir (OECD, 

2004:429). Ek ödenek teklifleri genelde Ocak- Şubat aylarında yayınlanır fakat 

istisnai durumlarda yılın herhangi bir zamanında da yayınlanabilir. Yine parlamento 
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görüşmelerinde Avam kamarası tarafından sadece ödenek azaltma işlemi 

yapılabilmekteyken Lordlar kamarasının herhangi bir değişiklik gücü 

bulunmamaktadır. Ayrıca ek ödenekler aracılığıyla sağlanan ek finansmanlar 

parlamentonun onayı alınmadan kullanılamamaktadır (Financial Scrutiny Unit, 

2017:27). 

Ödenek kanun teklifleri yalnızca Avam kamarası Genel kurulunda görüşülür ve 

herhangi bir kanun teklifi komisyonuna havale edilemez yani komisyon aşaması 

bulunmamaktadır. Zorunluluk olmamakla beraber, her harcamacı kuruluşu 

denetlemek üzere görevlendirilen ve Avam Kamarası bünyesinde görev alan daimi 

denetim komisyonları görev alanlarındakilerin ödenek tekliflerini inceleyip raporlar. 

Gerekli müzakereler yapılır ve gün sonunda önergeler işlenir. Daha önce de 

belirtildiği üzere; parlamento, teklifleri 5 Ağustos’a kadar onaylamalıdır (Kaptıkaçtı 

Kayatekin vd., 2019:56). 

İngiltere’de mali yılbaşı 1 Nisan’da başlamasına rağmen, sunulan ödenek 

tekliflerinin onaylanması o güne yetişmemektedir. Bu sebeple Hükümet, önceki yıl 

harcama seviyesinin %45’ine kadar olmak kaydıyla Şubat ayında Geçici Ödenek 

(Vote On Account) talebinde bulunur. Ve Mart ayında bu talep Parlamento 

tarafından onaylanır. Her bir harcamacı kuruluş için Nisan –Temmuz aylarını 

kapsayan 4 aylık dönem için onaylanan geçici ödenek meblağları, asıl ödenek 

teklifindeki tutarlardan eksiltilmektedir. Eğer geçici ödenekler parlamento tarafından 

onaylanmazsa, hükümet Nisan-Temmuz ayları arasında herhangi bir harcama 

yapamayacaktır (Başoğlu, 2014:55; Financial Scrutiny Unit, 2017:27; Kaptıkaçtı 

Kayatekin vd., 2019:55).  

Beklenmeyen durumlar ya da hatalardan dolayı geçmişe yönelik Tamamlayıcı 

Ödenek (Statement Of Excesses) konusu ise bir diğer istisnai durumdur (Kayatekin 

vd., 2019:55). Ek ödenek ve geçici ödenekleri yanı sıra Ocak ayında parlamentoya 

sunulur. Tamamlayıcı ödeneklere ilişkin bilgiler, Ulusal Denetim Ofisi (NAO)'nin 

Kamu Hesapları Komitesi (PAC)'ye sunduğu rapordan alınır. Kamu Hesapları 

Komitesi tarafından bu rapor incelenir ve komite tarafından onaylanan ödenek 

teklifleri Parlamentoya sunulur (HM Treasury, 2011:56).  

Ödenek tekliflerinin görüşülmesi (Estimates Days); toplamda 3 gün 

sürmektedir (Rogers ve Walters, 2006:276). Tekliflerin içerdiği büyük toplamlar ve 
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amaçlara bakıldığında aslında az gözüken bu 3 günlük süre zarfında görüşülecek 

konular, daimi denetim komisyonu başkanlarından oluşturulan komisyon (Liaison 

Committee) tarafından belirlenir (Kaptıkaçtı Kayatekin vd., 2019:56). Uygulamada 

ise müzakere süreleri şu şekilde planlanmıştır (Honeysett ve Brien, 2017:13); 

- 3 günde her 2 kez olmak üzere toplam 6 oturum yapılır. 

- Temmuz ayı içinde görüşmeleri yapılan asıl ödenek teklifleri için 1 gün 

ayrılmıştır. 

- Mart ayı başlarında müzakeresi yapılan Ek ödenek teklifleri için 2 gün 

ayrılmıştır. 

Müzakereler, sadece seçilmiş başkanlardan oluşan komisyonun seçtiği konular 

üzerinde gerçekleşmektedir. Seçilmeyen konular üzerinde herhangi bir tartışma 

yapılmadan topluca onaylanır (Kaptıkaçtı Kayatekin vd., 2019:56). 

Hükümet bu görüşmelerde yer alan ödenek tekliflerini artırabilecek tek 

organdır. Buna “Hükümetin mali ayrıcalığı” da denilmektedir. Bu sebeple artırma 

işlemini ancak hükümet yapabilmektedir. Avam kamarasının herhangi bir artırma 

gücü bulunmamaktadır. Azaltma ya da reddetme gücü olmasına rağmen parlamento 

genelde bu gücünü kullanmamaktadır (Başoğlu, 2014:57).  

2.1.2.3. Bütçe Sonuçlarının Denetlenmesi 

İngiltere’de bütçe sonuçlarının Parlamento adına denetlenme görevi Sayıştay’a 

NAO (National Audit Office) aittir.  

Hükümetten bağımsız olarak denetimlerini gerçekleştiren NAO; hayır 

kurumlarından büyük ticari şirketlere kadar kamu sektörüne ait tüm hesapları 

denetler ve Parlamentoya raporlar. Özellikle devlet harcamalarının; etkili, verimli ve 

ekonomik şekilde yapılmasına yönelik incelemeler gerçekleştirip raporlar üretir 

(National Audit Office, 2019:4-5). Yerindelik denetimi yapamayan NAO, soruşturma 

yapma yetkisine sahiptir ve denetim faaliyetlerine ilişkin olan talimatları 

parlamentodan almaz, kamu hesapları komisyonu tarafından istenilen belirli 

konularda inceleme yapabilirler (Kaptıkaçtı Kayatekin vd., 2019:57). NAO 

görevlileri elde ettikleri bulgulara yönelik uygulama yapmak için PAC'ye bağlıdır. 
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PAC, raporu inceler ve kendi raporunu hazırlar. Hükümet PAC raporlarına genellikle 

iki ay içinde Hazine Tutanakları olarak bilinen usulle yanıt verir (OECD, 2004:438). 

 Sayıştay’ı denetleme görevi ise; Parlamento’nun daimi ve en önemli 

komisyonlarından olan 16 üyeye sahip Kamu Hesapları Komisyonuna (Public 

Accounts Committees-PAC-) aittir. Komisyona teamül olarak muhalif bir 

milletvekili başkanlık etmektedir (Rogers ve Walters, 2015:249). Kamu hesapları 

komisyonu (PAC); parlamento tarafından istenilen tüm konularda araştırma yapma 

ve inceleme yetkisine sahiptir. Ayrıca soruşturma yürütme, gerekli gördüğü tüm 

belgeleri temin edebilme, hükümet üyelerini kamu hesapları komisyonu 

toplantılarına katılmaya ve sorulara yanıt vermeye davet etme yetkilerine de sahiptir 

(Pelizzo ve Stapenhurst, 2008:118-120).  Komisyon yerindelik denetimi 

yapamamakta fakat kamu harcamalarının 3E kurallarına uygun şekilde kullanılıp 

kullanılmadığını denetlemek ve kamu görevlilerini sorumlulukları çerçevesinde 

hareket edip etmediklerini kontrol etmek gibi geniş skalada denetim ve inceleme 

yapma yetkileri vardır (UK Parliament, 2021b). 

Bütçe sonuçlarının denetimi ise genelde yıllık raporlar ve kesin hesaplar 

(Departments’ Resources Accounts) çerçevesinde gerçekleşmektedir. İlgili kurum ve 

kuruluşlar, ilgili mali yıldaki harcamalarını ve ilgili yıldaki bilanço pozisyonlarını 

ortaya koyan konsolide bir Yıllık Rapor ve kesin hesap hazırlarlar (Financial 

Scrutiny Unit, 2017:12). 

2000 tarihli Devlet Muhasebe Kanunu hükmüne göre tüm kamu kurum ve 

kuruluşları kesin hesap hazırlamakla yükümlüdürler. Kurumun ana hedefleri, 

amaçları, yürürlükteki faaliyetleri, muhasebe yetkilisinin sorumluluk beyanları ve 

yürürlükteki iç mali kontroller kesin hesabın temel bileşenlerini oluşturur (Rogers ve 

Walters, 2006:282). Kesin hesapların uygunluk denetimi Sayıştay (NAO) tarafından 

gerçekleştirilir. Komisyonlar Bürosu Denetim Birimleri tarafından da Kesin 

hesaplara ilişkin analizler yapılarak milletvekillerine sunulur (Kaptıkaçtı Kayatekin 

vd., 2019:58). 

Yıllık rapor ise şunları içerir (Financial Scrutiny Unit, 2017:35-36); 

- Performans Raporu: Genel performans, harcamalar ve hedeflerin 

gerçekleştirilme durumunu özetler.  
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- Hesap Verebilirlik Raporu: kurumsal yönetişim, ücretlendirme ve tahmini 

tutarlarla fiili harcamaların karşılaştırılması hakkında raporlar içerir. 

- Mali Tablolar: Kapsamlı bir net harcama tablosu (kar/zarar), bilanço ve nakit 

akış tablosu içerir. Tahakkuk esasına göre hazırlanır. 

Yıllık raporlar ve kesin Hesaplar, hazırlanan kurumlarca; politikaların ve 

harcamaların değerlendirilmesi için ilgili daimi denetim komisyonlarına gönderilir. 

Kamu hesapları komisyonu (PAC); belirlenen politika ve programların yönetimi ile 

uygulaması perspektifinden, Sayıştay (NAO) raporlarına ve ilgili kurum üst 

yöneticisinin sözlü beyanları temelinde inceler (Kaptıkaçtı Kayatekin vd., 2019:58). 

Yıllık rapor ve kesin hesap ilgili kanun hükmüne göre; mali yılsonundan en 

fazla 10 ay içinde yani en geç 31 Ocak’a kadar sunulmalıdır fakat pratikte sunum 

Temmuz ayında gerçekleşmektedir (Financial Scrutiny Unit, 2017:35). 

2.1.3. İngiltere’de Bütçe Hakkı Kullanımının Başarı Faktörleri 

Bakımından Değerlendirilmesi 

Bütçede yer alan gelirlerin toplanması ve giderlerin yapılması konusunda 

yürütmeye, halkın temsilcisi konumunda olan yasama organı tarafından izin (yetki) 

verilerek bu sürecin yürütülmesine bütçe hakkı denilmekteydi. Bu başlık altında, 

İngiltere’nin bütçe hakkı kullanımında -birinci bölümde yer alan faktörler 

içerisinden- başarılı olduğu faktörler bakımından değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Orta vadeli bütçe çerçeveleri, hükümetin mali politika yapma ufkunu yıllık 

bütçe takviminin ötesine genişletmesine izin veren mali düzenlemeler olarak 

tanımlanır. Orta vadeli bütçe çerçevesi genellikle çok yıllı bütçe planlarının 

hazırlanmasını, yürütülmesini ve izlenmesini kapsar ve hem harcama hem de gelir 

projeksiyonlarının yanı sıra ortaya çıkan bütçe bakiyelerini içerir (European 

Commission, y.y.: s.y.). Yürütme organı tarafından hazırlanan ve çok yıllı bütçe 

planlarını içeren bu çerçeve, mevcut politikaların önümüzdeki yıllarda hükümet 

dengesi üzerindeki etkisini daha belirgin hale getirerek mali disiplinin sağlanmasına 

yardımcı olabilir. İyi tasarlanmış bir orta vadeli bütçe çerçevesi, geçmişteki bütçe 

taahhütlerinin etkisini ve yeni politika önlemlerinin gelecekteki maliyetini yansıtır. 

Bütçe yönetimi konusunda kilit önem kazanan bu belgenin yasama organına sunulup 
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tartışılması ve yasama tarafından onaylanması bütçe hakkı kullanımı açısından 

olumlu etkilerde bulunmaktadır. OECD tarafından yapılan ankette (OECD PBO 

Network Survey on Parliamantary Budgeting Practices, Question 3) yer alan bilgiye 

göre; İngiltere parlamentosu, hükümet tarafından sunulan orta vadeli bütçe 

çerçevesini hem tartışır hem de onaylar (OECD, 2019a: s.y.). Bu açıdan İngiltere 

parlamentosunun bütçe hakkı kullanma konusunda başarılı olduğu unsurlardan biri 

olarak nitelendirilebilir. 

Bütçe müzakeresi 4 ay olmakla birlikte bütçenin mali yıldan önce 

onaylanamaması OECD Best Practices for Budget Transparency (2002) tarafından 

önerilen kısma uymamaktadır (OECD, 2019b: 87). Ayrıca bütçede değişiklik 

yapabilme gücü bakımından İngiltere Parlamentosunun; önerilen vergi 

değişikliklerini reddedebilir; ya da önerilenleri veya mevcut vergileri aşağı yönde 

değiştirme imkânı vardır. Harcamalar konusunda ise Parlamento, harcamaların 

çoğunu oylar. Değişiklikler masaya konulabilir, ancak bunlar yalnızca simgesel 

olabilir. Bunun dışında tek seçenek bütçe taslağını onaylamak veya reddetmektir 

(OECD, 2019b: 88). Bu kısımlar yasamanın bütçe hakkı kullanımında zayıf kaldığı 

yönleri olarak gösterilebilir. 

Bütçe sürecinde güçlendirilmiş komisyon yapısı, yasamanın bütçe eyleminde 

koordinasyonu ve tutarlılığı teşvik edebilir ve Sektörel Komisyonları dahil ederek 

mali disiplini sağlamak kolaylaştırabilir, yasama organının, ilgili harcama planlarını 

incelerken kendi özel uzmanlıklarından yararlanmasına olanak sağlar (OECD, 

2019b: 90). Çift meclisten oluşan İngiltere parlamentosunda, Avam Kamarası bütçe 

konusunda daha yetkilidir.  Bütçe sürecinde avam kamarasının seçilmiş komisyonları 

önemli rol oynamaktadır. Her hükümet departmanı için görevi temel hükümet 

dairelerinin harcamalarını, idaresini ve politikasını incelemek olan bir seçilmiş 

komisyon bulunmaktadır. Ancak İngiltere’de, tek görevi bütçe stratejisini incelemek 

ve hükümetin bütçe önerilerinde değişiklikler önermek olan bir Bütçe Komisyonu 

bulunmamaktadır (OECD, 2004: 414). Sektörel komisyonlar, bütçe performans 

bilgilerini incelerler ve bu komisyonlar, Yönetim kolundan kâğıtlar ve kayıtlar, 

Bakanlar/Siyasi Atananlar, Yönetim kolundaki diğer yetkililer, devlet tarafından 

istihdam edilmeyen kişilere ulaşabilme ve görüşmeye çağırabilme yetkisinin 

bulunması bu komisyonların kaynak açısından güçlenmesini sağlar (OECD, 
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2019a:s.y.). 

Bütçe komisyonunun bulunmamasına karşın denetim bulgularının yasal olarak 

incelenmesi, kamu fonlarının amaçlanan şekilde kullanılmasını ve politikaların 

amaçlanan sonuçlarına ulaşmasını sağlamak amacıyla Avam Kamarasına ait olan 

Kamu Hesapları Komisyonu (Public Account Committee-PAC) bulunmaktadır 

(OECD, 2019b: 91). Kamu Hesapları Komisyonu, kamu harcamalarının parasal 

değerini - ekonomisi, verimliliği ve etkililiği - inceler ve genel olarak hükümeti ve 

memurlarını kamu hizmetlerinin sunumundan sorumlu tutarak Parlamento adına 

görev yapar (UK Parliament, 2021b: s.y.). Avam Kamarası ile aynı oranda siyasi 

partilerden seçilmiş 16 milletvekilinden oluşur. 1862'de kalıcı hale getirilen bu 

komisyona, bir Muhalefet Milletvekili başkanlık etmektedir. Bu sayede komisyonu 

tarafsız çalışmaya işaret etmektedir. Komisyon, kişileri zaman zaman rapor vermeye 

çağırma yetkisine sahiptir. Özellikle, muhasebe yetkilileri komisyonun bütçe 

sonuçlarıyla ilgili sorularını yanıtlamakla yükümlüdür (OECD, 2004: 415, OECD, 

2019b: 90).  İngiltere’de uygulanan bu denetim Komisyonu, hesap verebilirlik 

ilkesinin hayata geçirilebilmesi açısından oldukça önemlidir. 

Parlamento, analitik desteğini Kurum içi uzman araştırma birimi olan Birleşik 

Krallık Parlamentosu İnceleme Birimi (UK Parliament Scrutiny Unit) ile 

sağlamaktadır. İnceleme Birimi avukatlar, muhasebeciler, bir ekonomist ve bir 

istatistikçi ile Avam Kamarası Kâtipleri ve küçük bir idari personel ekibinden oluşan 

yaklaşık 14 kişilik bir kadroya sahiptir (UK Parliament, 2021c: s.y.). İnceleme 

birimi, yasama (yasama işlemleri) ve mali nitelikteki (finansal incelemeler) 

çalışmalara odaklanmaktadır. Birim, seçim komitelerini destekler ve ayrıca ana ve 

tamamlayıcı tahminlerin, departmana ait yıllık raporların ve hesapların, harcama 

incelemelerinin, yerleşimlerin, Bütçe Beyanlarının ve Sonbahar Beyannamelerinin 

sistematik incelemelerini üstlenir (OECD, 2019b: 92). Uzman araştırma biriminin 

bulunması yasama organına gerekli teknik desteği sağlayacağı için bütçe hakkı 

kullanımında yasama organına katkı sağlar. 

Yasama organının, bütçeyi değiştirmeye yönelik resmi yetkilerine rağmen 

yürütmenin bütçe teklifine ilişkin bir oylama genel olarak hükümete karşı bir 

güvenoyu olarak kabul edilmesi, birinci bölümde bütçe hakkı kullanımı açısından 

olumlu yönde etkileyen faktör olarak kabul edilmiştir. OECD (2018a: s.y.) bütçe 
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uygulamaları ve prosedürleri anketindeki 40. Soruda da belirtildiği üzere, 

İngiltere’de var olan bu durum bütçe hakkı kullanımına pozitif etki eden faktör 

olarak kabul edilmiştir Yasama oylamasının güvenoyu olarak kabul edilmesi, 

yürütme karşısında önemli koza sahip olması olarak yorumlanabilir. Çünkü yasama 

organının bütçeyi onaylamaması hükümete karşı güvensizlik kabul edilerek 

hükümetin faaliyetlerini engelleme sonucunu doğurabilecektir. Sürecin ilerlemesini 

engellese de bütçe hakkının içinde var olan harcamaların yapılmasına ve gelirlerin 

toplanması izninin verilmesi hususunda yasamanın yetkili mercii olduğu somut hale 

gelebilecektir. 

Bütçe uygulama aşamasında yürütme organına verilen esneklikler ( harcama 

artışları, transferler ve harcama kesintileri), yasama organının bütçe hakkı 

kullanımını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. İngiltere’de, bütçe uygulama 

sırasında yasama organı tarafından onaylanan harcamalarda (zorunlu, isteğe bağı, 

operasyonel ve yatırım harcamalarında) Hazine ve maliye bakanlığı tarafından 

verilen ön onay ile artış yapabilme izni verilmemiştir. Harcama sonrasında yasama 

organının onayından geçirilmektedir. İlgili bakanların veya birimlerin, bütçenin 

uygulanması sırasında fonları kendi bütçe kalemleri arasında yeniden tahsis edebilme 

izinleri bulunmamaktadır. Harcamalarda kesinti yapabilme ya da iptal etme izni, 

zorunlu harcamalarda verilmezken Hazine ve maliye bakanlığının ön onayı alınarak 

yapılabilmektedir. Diğer harcamalarda eşiksiz ve onay alınmadan yapılabilmektedir 

(OECD, 2018a: s.y.). 

İstenilen bilgi ve belgelere ulaşabilmek, yasama organının bütçe hakkını etkin 

şekilde kullanmasına aracılık etmektedir. Bu sebeple yürütme tarafından üretilen 

raporlar, yasama organının gözetim ve kontrol yetkisini kullanabilme açısından 

önemli kaynak durumundadır. İngiltere’de aylık olarak yıl içi raporlar üretilmektedir. 

Bu rapor, kamu sektörü finansmanı bülteni şeklindedir. Aylık olarak Ulusal İstatistik 

Ofisi (ONS) ve HM Hazine tarafından ortaklaşa yayınlanır ve kamu sektörü net 

borçlanma, kamu sektörü net borç ve kamu kesimi cari bütçe açığı / fazlası gibi 

bilgileri içerir (UK Government, 2021: s.y.). Yıl ortası raporları, yılsonu finansal 

durum raporu, uzun vadeli rapor, mali risk raporu üretilmektedir (OECD, 2018a: 

s.y.). Fakat yılsonu bütçe uygulama raporları üretilmemektedir. Raporların birçoğu 

üretildiği için yasama organının istenilen bilgilere ulaşma imkânının yüksek olduğu 
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söylenebilir. 

Ülkenin hesap verebilirlik zincirinin temel aktörü olarak nitelendirilen 

bağımsız Yüksek Denetim Kurumu (YDK), yasama organına denetim konusunda 

destek olmaktadır. İngiltere’de bu görevi, Ulusal Denetim Ofisi (National Audit 

Office- NAO) yerine getirmektedir. YDK başkanı yalnızca yasama veya yargı 

tarafından atanabilir ya da görevden alınabilir. Veyahut atama ya da görevden alma, 

yürürlüğe girmeden önce yasama veya yargı nihai onay vermektedir. NAO, hangi 

denetimleri üstlenmek istediğine karar verme yetkisine sahiptir (International Budget 

Partnership (IBP), 2021: s.y.). Birincil mevzuatla düzenlenen ve bağımsızlığa sahip 

olan NAO, tüm kamu kuruluşlarını doğrudan ya da özel sektör denetim firmalarını 

kullanarak denetler (OECD, 2019b: 253). NAO, uygunluk, mali ve performans 

denetimlerinin üçünü de yapmaktadır (International Budget Partnership (IBP), 2021: 

s.y.). Bu sebeple NAO’nun yılsonunda; Parlamento yetkisine karşı kamu 

harcamalarına uyum kontrol sonucu, Devlet mali raporunun uluslararası denetim 

standartlarına göre denetim sonucunu, Yılsonu raporlarında sağlanan performans 

bilgilerinin denetimi veya kalite kontrolüne ilişkin raporlama yapma sorumluluğu 

bulunmaktadır (OECD, 2019b: 67). IBP tarafından yapılan Açık Bütçe Anketi 

sonucuna göre, İngiltere’de yasama organı ve yüksek denetim kurumu birlikte, 74 

puanlık bir bileşik gözetim puanı (100 üzerinden) ile bütçe süreci boyunca yeterli 

gözetim sağladığı belirtilmiştir (International Budget Partnership (IBP), 2019b: s.y.). 

Bütçenin kapsamlı olması, ilgili dönem içerisinde gerçekleşen gelir- gider 

alanlarının bütçede yer alması ile ilgilidir. Bütçede yer alacak bu bilgiler sayesinde 

yasama organının gözetim ve kontrol alanı genişleyecek ve her türlü mali hareketi 

izleyebilme imkânına kavuşacaktır. Bu sayede yasamanın kontrolü dışındaki 

hareketler minimize edilerek bütçe hakkı kullanımı daha geniş alana yayarak daha 

etkin gözetleyebilme imkânı doğacaktır. OECD (2018a: 28) anketinde özellikle 

belirtilen harcama alanları; sosyal güvenlik fonları, halk sağlığı fonları, beklenmedik 

durum fonları harcamaları, (Döngüsel istikrar fonları tarafından finanse edilen devlet 

harcamaları, devlet teşebbüsleri tarafından finanse edilen devlet harcamaları, Donör 

fonları ve/veya ülke dışı hibeler/ transferler tarafından finanse edilen devlet 

harcamaları, maliye bakanlığı tarafından yönetilen özel hesapların harcamaları) 

bakımdan İngiltere’deki durum şu şekildedir. İngiltere’de, merkezi hükümet sosyal 
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güvenlik fonları ile ilgili harcamalar uygulamada bulunmakta ve bu harcamalar bütçe 

teklifinde gösterilmektedir. Ayrıca merkezi hükümet, sağlık bakım fonlarıyla ilgili 

harcamaları üstlenmektedir ve bu harcamalar da bütçede yer almaktadır. 

Beklenmedik durum/yedek fonları da uygulamada bulunmakta ve bütçede 

gösterilmektedir. Bu bakımdan İngiltere’de, uygulamada var olan ve OECD 

anketinde yer alan belirli harcama alanları, gereken belgelerle bütçe kapsamına dahil 

edilerek bütçe dışında bırakılmamıştır. Bu da bütçe hakkının etkin kullanımı 

bakımdan olumlu etkide bulunmaktadır. 

Yasama organı ve yürütme tarafından alınan siyasi kararları bağlayan ve 

kısıtlayan, ‘ açık’ oluşumuna karşı bir denge sağlamak ve sürdürülebilir maliye 

politikalarına yönelik teşvikleri güçlendirmek amacıyla mali hedef ve mali kurallar 

uygulanmaktadır (OECD, 2019b: 49). Bu kuralların yasal tabanda düzenlenerek 

uyulması için kuvvetli yaptırım mekanizması bulunması bu kuralların daha etkin 

sonuçlar vermesine yardımcı olur. İlgili kurallar sayesinde siyasi kararlar 

kısıtlanacak ve belirgin bir hedef çerçevesinde konuşlanması sağlanır. İngiltere’de; 

nominal bütçe dengesi, yapısal/döngüsel bütçe dengesi, borç azaltma hedefi ve 

harcama tavanı yasal zeminde düzenlenen mali kurallardır (OECD, 2019b: 50). Gelir 

bakımından herhangi bir mali kural bulunmaması eksik yön olarak belirtilebilir. 

Ancak kuralların yasal zemine dayanmasının bu kurallara uyulması için daha uygun 

ortam sağlamakta olduğu söylenebilir. İlgili kurallara uyulmaması ya da kuralların 

uygulanmaması durumunda herhangi bir yaptırıma tabi olması oldukça önemlidir. 

Çünkü yaptırımı olmayan bir kuralın ciddiyeti azalabilir ve gerekli sorumluluk 

çerçevesi oluşturulamayabilir. İngiltere’de mali kurallara uyulmaması durumunda 

yürütme organının yasama organına mali kurala uyulmama nedenlerini açıklama 

zorunluluğu vardır (OECD, 2019a: s.y.). 

Bütçe hakkının kullanımı konusunda ülkenin anayasal yapısının da oldukça 

büyük önemi bulunmaktadır. Çünkü ülkedeki hükümet tipi, kuvvetler ayrılığı 

temelinde şekillenir ve böylece yasama ile yürütme arasındaki güç-denge 

mekanizması şekillenir. İngiltere de yumuşak kuvvetler ayrılığı sistemi 

uygulanmaktadır. Yumuşak kuvvet ayrılığı bulunan sistemlerde, yasama ve yürütme 

ayrı iki organ olarak görünse de aslında birbiriyle işbirliği içinde bulunmaktadırlar ve 

birbirlerinden kesin olarak ayrılmamışlardır. Bu sisteme; parlamenter sistem, 
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parlamenter hükümet sistemi, parlamenter rejim ya da Westminster sistem adı 

verilmektedir (Gözler, 2010: 587-588). Başbakanının parlamentoda çoğunluk sahibi 

olan partiyle aynı alandan olması yasama ve yürütme arasındaki ilişkiyi 

kuvvetlendirmektedir. Bu sebeple, yasama organı yürütme organının destekçisi 

konumunda olması kaçınılmaz olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında İngiltere’de 

yürütme organının daha güçlü konumda olduğu söylenebilir (Hekimoğlu, y.y.: 126). 

Ayrıca parlamenter sistemin özünde olan yürütme organının parlamentoyu 

feshedebilme yetkisi bulunmaktadır. Buna denge olarak parlamentonun güvenoyu 

yetkisine sahip olması gösterilebilir. Ancak bu fesih yetkisi gerektiği gibi denge 

mekanizması sağlamak mahiyetinde kullanılmayarak erken seçim aracı olarak 

kullanılabilme tehlikesi de barındırabilmektedir (Asilbay, 2013: 257). Yürütme 

organının baskın olduğu ve yasamanın yürütmeyi genel olarak desteklediği bir 

ortamda yasama organının gerektiği gibi hareket edebilmesini güçleştirebilmekte ve 

yasama organı yürütmeyi denetleyememektedir. Bu sebeple bütçe hakkı 

kullanımında yasama organının hareket kabiliyeti daraltılmış olacaktır. 

İngiltere’de yasama organı; Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası olmak üzere 

iki meclisten oluşmaktadır. Bu iki meclisten, Avam kamarası (alt meclis) bütçe 

konusunda etkindir. Lordlar Kamarası pasif kalmaktadır. Bu sebeple iki meclis 

arasında eşitlik bulunmamaktadır ve asimetrik meclis yapısına sahiptir. Asimetrik 

meclis yapısına sahip olması İngiltere’yi tam olarak tek meclisli ülkelere 

benzetilmesine sebep olmamaktadır. Çünkü Lordlar kamarasının bulunması ister 

istemez Avam Kamarası üzerinde baskı unsuru olarak gözetilebilmektedir (Lijphart, 

2016: 250). Lienert (2005: 10), yasama organının alt meclisi, yasama organının bütçe 

yetkilerini yürütme organına göre kesin olarak güçlendirdiğini ifade etmiştir. Ayrıca 

alt meclis üyeleri, üst meclisten farklı bir oylama sistemi ile bağımsız olarak 

seçilirse, iki meclisin bütçe yasa tasarısı taslakları üzerinde görüş ayrılıkları 

olabileceğini de belirtmiştir. Bu sebeple bütçeleme aşamasında bazı aksamalar söz 

konusu olabilir. Yasama ve yürütme organlarının rol ve sorumlulukları iç kurallar ya 

da organizasyon prosedürleriyle tanımlanmaktadır. Yasama organının harcama 

yetkisi vermesi ve gelir artırma yetkisi vermesi gibi hususlar da iç kurallarla 

belirlenmiştir. Bu niteliklerin Anayasa ya da kanunlarla desteklenmemesi zayıflık 

olarak nitelendirilebilir (OECD, 2019b: 44).  
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İngiltere’de yasama organının bütçe hakkını -OECD anketindeki veriler de baz 

alındığında- etkin şekilde kullanamadığı söylenebilir. Yasama organının harcama ve 

gelirler üzerindeki yetkilerini tam olarak kullanamaması, hükümet sisteminin yasama 

organına üstünlük sağlamaması nedeniyle yürütmenin yasama organına göre ön 

planda olması, yasamanın yürütme tarafından hazırlanan bütçe taslağı üzerinde 

değişiklik yapabilme yetkisinin kısıtlı olması, bütçe uygulama aşamasında yürütme 

organına hazine ve maliye bakanlığı aracılığıyla fazla esneklik tanınması gibi 

durumlar yasama organının bütçe hakkı kullanım kabiliyetini aşağıya çektiği 

söylenebilir. 

2.2. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

Wehner (2008) ve Lienert(2005) tarafından oluşturulan endekslerde; bütçe 

hakkının en etkin kullanıldığı yasama organına sahip olan ve başkanlık sisteminin 

kullanıldığı ABD’nin öncelikle bütçe süreci sonrasında ise bütçe hakkı kullanımında 

başarılı olduğu faktörler bu başlık altında incelenecektir. 

2.2.1. Amerika Birleşik Devletlerinde Siyasi ve İdari Yapı 

Siyasi ve yönetsel yapısının geçmişi 15.-16. Yüzyıllara dayanan Amerika 

Birleşik Devletlerinin kuruluş hikâyesi yeni fırsatlar elde etmek isteyen Avrupa 

ülkelerinden özellikle İngiltere ve İrlanda’dan Amerika topraklarına yapılan göçler 

ile başlamaktadır (Önder, 2018:60). 1607 yılında Kuzey Amerika’daki ilk İngiliz 

kolonisi olan Virginia kolonisinin kurulmaya başlanmış ve başlatılan bu kolonileşme 

hareketi 17. Yüzyıl’da hız kazanmıştır. Kurulan 13 koloni, İngiltere yönetimini örnek 

alıyor ve İngiltere kralı tarafından atanan Vali tarafından yönetiliyordu. İngiltere’den 

mesafe olarak uzak olan koloniler farklı kültür zenginliğinin de etkisiyle hızlı şekilde 

gelişim gösterdiler (Eroğul, 2014:75-76). Daha sonraları, İngiltere Kralı tarafından 

oldukça yüksek vergi ödemelerine maruz bırakılan 13 koloni birleşerek 1776’da 

bağımsızlıklarını kazanmıştır. 1777’de Konfederasyon şeklinde yönetilmeye 

başlanan koloniler, 1787 yılında dünyadaki en eski yazılı anayasa olan ABD 

Anayasasını oluşturmuş ve kabul etmişlerdir (Yavuz, 2021:54-55).  
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Bugün 50 eyalet ve 1 özel bölgeden ( District of Columbia) oluşan Amerika 

Birleşik Devletleri, çoğulcu demokrasiye dayanan başkanlık sistemiyle yönetilen 

Federal Cumhuriyettir (Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, 2021a: s.y.). 

Federal devlet yönetimi; egemenliğin ulusal merkezi otorite olan federal yönetim ile 

iç işlerinde serbest hareket eden ve kendi anayasasına sahip olan federe 

devletlerarasında bölüşülmesi şeklinde uygulanmaktadır (Önder, 2018:68; Türkiye 

Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, 2021a: s.y.).  

1787 yılında kabul edilen ABD Anayasası’nda yasama, yürütme ve yargı 

organlarının görev ve yetkilerine yer verilmiştir. Anayasa’nın birinci maddesinde ( 

Article 1); yasama yetkileri, Senato ve Temsilciler Meclisi'nden oluşan Birleşik 

Devletler Kongresine verilmiştir (United State Senate, 2021: s.y.). Temsilciler 

Meclisi üyeleri, halk tarafından iki yıllık görev süresi için seçilir ve eyaletlerin 

nüfusuna oranla toplam 435 kişiden oluşmaktadır. Temsilciler meclisi, kendi 

içlerinden bir kişiyi başkan seçerler. Kongre’nin diğer önemli kanadı olan Senato ise; 

6 yıllık görev süresine sahip olan ve her eyalet için 2 adet olmak üzere 100 

Senatörden oluşur. Senato’nun başkanlığını Başkan Yardımcısı yapmaktadır. Başkan 

yardımcısının oy kullanma hakkı genel olarak bulunmamakla beraber tek istisnai hal 

olan eşitlik durumunda oy kullanabilmektedir (The White House, 2021: s.y.). 

Temsilciler meclisi seçimleri iki yılda bir tüm mevcut için yapılırken Senato üye 

seçimleri iki yılda bir 1/3’ünün yenilenmesi şeklinde yapılmaktadır (Eroğul, 

2014:92). Kongre, yasa yapma, mevcut yasayı değiştirilebilme, savaş ilan etme, yeni 

atanan başkan yardımcısını onaylamak, başkanın vetosunu 2/3 çoğunlukla aşabilme 

gibi güçlerle donatılmıştır (Erdem, 2019:7). Her iki meclisin de üyelerini 

cezalandırma ve kamu görevlilerine yönelik görevi kötüye kullanma konusunda 

suçlamalarda bulunabilme yetkisi bulunmaktadır (Yavuz, 2021: 58). Ancak bazı 

konularda meclislere özgü yetkiler verilmiştir. Mesela, Temsilciler Meclisi mali 

yasaları öncelikli olarak inceleme yetkisine haiz iken Senato’nun, uluslararası 

antlaşmaları ve başkan tarafından yapılan önemli atamaları onaylama yetkisi vardır 

(Eroğul, 2014: 100). 

ABD’de yürütme görevini, devlet başkanı ve silahlı kuvvetlerin başkomutanı 

olarak da anılan ve 4 yıl süre için iki dereceli halk oylamasıyla seçilen ABD Başkanı 

yürütmektedir (Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, 2021a: s.y.). Başkan, 
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kanunları uygulamakla yükümlüdür ve kabine de dahil olmak üzere federal 

kurumların bakanlarını atama, mahkeme hakimlerini atama, yürütme kararları 

çıkarmak gibi bazı haklara sahiptir (Yavuz, 2021:60). Başkanın çeşitli sebeplerle 

(ölüm, istifa, sağlık sorunları vb.) görevini yerine getirememesi gibi durumlarda 

Başkanın görevlerini üstlenen17 Başkan Yardımcısı yürütme organı içerisindeki 

önemli unsurlardan biridir (The White House, 2021a: s.y.). Yürütmenin başı olan 

Başkan’ın, etkili devlet yönetimi sağlayabilmesi adına, Roosevelt tarafından kurulan 

Başkanlık Ofisi (Executive Office of the President) yardımcı olur. Ofis, Başkan'ın 

mesajını Amerika halkına iletmekten ABD’nin yurtdışındaki ticari çıkarlarını 

ilerletmeye yönelik çalışmalar yapmaya kadar çeşitli görevlerden sorumludur (The 

White House, 2021a: s.y.). Yürütme içerisinde Başkandan sonra en önemli yapı olan 

Kabine 15 icra dairesinin başkanlarından oluşan bir danışma organıdır. Başkan 

tarafından atanan Senato tarafından ataması onaylanan bakanların temel görevi 

başkana danışmanlık vermektir (Önder, 2018: 74; The White House, 2021a: s.y.). 

ABD Anayasasının 3. Maddesinde “yargı yetkisi, bir Yüksek Mahkemeye ve 

Kongre'nin zaman zaman karar verebileceği ve tesis edebileceği alt düzey 

mahkemelere” verilmiştir (United State Senate, 2021: s.y.). Anayasada bahsedilen 

tek federal yargı organı yüksek mahkeme olmakla birlikte, yüksek mahkeme 

hakimleri başkan tarafından atanır ve senato tarafından onaylanır (Erdem, 2019: 13). 

Federal hakimlerin görev süresi genel olarak sınırsızdır ancak hakimin ölümü, 

istifası, Temsilciler Meclisi tarafından görevden alınması veya Senato'da 

mahkûmiyet kararı verilmesi nedeniyle görevi sonlanabilir. Federal mahkemeler, 

yasayı yorumlama, yasanın anayasaya uygunluğunu belirleme ve bunu münferit 

davalara uygulama gibi yetkilere sahiptir (The White House, 2021a: s.y.). 

2.2.2. Amerika Birleşik Devletlerinde Bütçe Süreci 

ABD’de "bütçe süreci" terimi, ayrı ayrı gelişen ve değişen derecelerde 

koordinasyonla gerçekleşen bir dizi süreci ifade etmektedir (Saturno, 2011: s.y.). 

Federal bütçe süreci, anayasal sistemin karakteristik temeli olan sert kuvvetler 

                                                           
17 1945 yılında Roosevelt’in ölümü nedeniyle boşalan Başkan makamına başkan yardımcısı olan 

Truman’ın geçmesi bu duruma örnek teşkil eder (Önder, 2018:74). 
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ayrılığı ve tarih boyu gerçekleştirilen kurumsal düzenlemeler sonucunda 

oluşturulmuştur (Blöndal, Kraan, ve Ruffner, 2003:8).  

ABD Bütçe sistemi, Başkan ve Kongre’ye hangi alanlara ne kadar harcama 

yapılacağına ve bu harcamaları finanse edecek olan gelirin toplanmasına karar 

verebilmelerine olanak sağlayan bir araçtır. Bütçe sürecinde rol oynayan iki organ 

olan başkan ve Kongre, bütçe ile ilgili yasaları çıkarıp uygulanmasını sağlarlar 

(Office of Management and Budget, 2002:1). 

ABD’de bütçe hakkı kullanımı anayasada bir yasama gücü olarak kabul 

edilmiş ve bu doğrultuda gücü kullanma yetkisini yasama organı olan Kongreye 

vermiştir. Ancak bütçe  (Heniff, Lynch, ve Tollestrup, 2012:1). ABD Anayasası’nın 

1. Maddesinde borçlanma, vergi koyma ve toplama konusundaki yetkileri Kongre’ye 

vermiştir (United State Senate, 2021: s.y.). ABD Federal bütçe sürecinde, yer alan 

aktörlerin yetkileri, anayasada açık şekilde düzenlenmediği için bu alanlardaki 

boşluklar çeşitli yasalar ve Kongre kuralları ile doldurulmuştur (Saturno, 2011: 1). 

1789 Anayasası’nda bütçe sürecinde Kongre’ye Başkan’dan daha fazla yetki 

verilmiştir ancak açıkça yetkileri düzenlememiştir (OECD, 2004:446). Sert kuvvetler 

ayrılığı göz önüne alındığında bütçe sürecinin bütüncül değil parçalı yapı arz ettiği 

söylenebilir. Şöyle ki Federal bütçe sürecinde Başkan genel çerçeveyi belirler ve 

ödenek teklifleri, kamu kurumlarının ihtiyaç duydukları şekilde düzenlenerek 

Kongre’nin bütçe kararı ile son şeklini almaktadır. Yani bütçe süreci alt düzeyden 

başlar ve talepler birim ölçekli olacak şekilde konsolide edilir. Merkeziyetçi 

anlayıştan oldukça uzaktır (Karahanoğullari, 2011:270). 

ABD Federal bütçe süreci 18 ay sürmektedir. Döngüsel niteliğe sahip olan 

Federal bütçe süreci;  Bütçe teklifinin Başkan tarafından Kongre’ye sunulması, 

Kongre’nin bütçe kararlarını oluşturması ve onaylaması, bütçenin uygulanması ve 

bütçe sonuçlarının denetlenmesi olarak dört aşamadan oluşmaktadır (Türer ve 

Çeliker, 2019: 237). 

Diğer OECD ülkelerine göre daha karmaşık ve farklı olan ABD Federal bütçe 

sürecinin aşamaları aşağıda yer almaktadır. 
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2.2.2.1.  Bütçenin Hazırlanması 

ABD Federal bütçesinin hazırlık aşaması yürütme organı tarafından icra 

edilmektedir. Mali yıl ve devamındaki 4 yıl olmak üzere toplam 5 yıllık hazırlanan 

bütçe taslağı, başkanın önceliklerini ve politika alanlarını göstermektedir. Öneri 

niteliği taşıyan ve mali yılbaşından 18 ay önce başlayan Başkan’ın Bütçe Taslağının 

hazırlık aşaması şekil 3’teki takvim sırasıyla işlemektedir.  

Şekil 3: ABD Federal Bütçesinin Hazırlık Takvimi  

 

Kaynak: (Blöndal vd., 2003: 15). 

Şekil 3’te ABD Federal bütçenin hazırlık aşamasının takvimsel işleyişi yer 

almaktadır. Şekildeki akış çerçevesinde bütçe hazırlık süreci işleyişi Nisan ayında 

Planlama Rehberinin, Yönetim ve Bütçe Ofisi (YBO) (Office of Management and 

Budget-OMB) tarafından yayınlanmasıyla başlar. Planlama rehberi, harcamacı 

kurumların genel finansman seviyelerini, bütçe sunumlarında ele almaları gereken 

belirli yönetimsel ve programatik konulara ilişkin hususları, zaman çizelgesini ve 

gönderime dahil edilmesi gereken özel bilgileri içerir. Genelde mali yılbaşından 1.5 

yıl öncesinde şubat ayında, her kamu kurumunun bütçe birimi, kurum içi bütçe 

hazırlama rehberini tüm birimlerine gönderir (Blöndal vd., 2003: 11-12). 

YBO, Haziran /Temmuz aylarında her kamu idaresinde, yönetim ve programa 

dayalı önceliklere odaklanan bir iç inceleme çalışması yürütür. İlkbahar İncelemesi 

olarak da adlandırılan bu inceleme, hazırlanacak olan bütçe için önemli olan konuları 

ve sonbahar incelemesi için politika seçeneklerini belirler (Blöndal vd., 2003: 12). 

YBO’ nun temmuz ayında yayınladığı A-11 Sirküleri ( Circular-11), harcamacı 
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kurumlara bütçenin nasıl hazırlanacağı ve incelenmesi için YBO’ ya nasıl sunulacağı 

konusunda ayrıntılı düzenlemeler içerir. Bakanlıklar, yaz dönemi boyunca bütçe 

görüşmeleri yaparlar ve sonbaharın başında bütçe tekliflerini YBO’ ya sunarlar 

(Kocabaş, 2008: 94). 

Bütçe tekliflerini toplayan YBO, Sonbahar İncelemesi (Fall Review) adı da 

verilen faaliyetini gerçekleştirir. Sonbahar İncelemesinde; kamu idareleri tarafından 

sunulan bütçe tekliflerini, bütçe politikası ve başkanın programları doğrultusunda 

incelenir ve YBO yönetimine rapor edilir. YBO ve Başkanın Yönetim Ofisi 

yöneticileriyle süreçte yer alan bakanlıklar ve yöneticilerle ödenekler ve programlar 

hususunda görüşmeler yapılır. Herhangi bir uyumsuzluk söz konusu ise ortadan 

kaldırmaya yönelik düzenlemeler yapılır. YBO uzmanlarının yaptığı teknik 

incelemeler ve bu incelemeler sonucunda önerdikleri değişikliklerden oluşan bu 

süreçteki oturumlara sadece beyaz saray temsilcileri ve YBO mensupları 

katılabilmektedir. Bakanlıklarla YBO arasındaki uyuşmazlıkların törpülendiği bu 

aşama sonrası yapılan değerlendirmeler Kasım ayının sonunda görüş ve itirazlarını 

almak üzere Geri Gönderme (Pass Back) işlemi ile bakanlıklara gönderilir 

(Karahanoğulları, 2011: 273; Türer ve Çeliker, 2019: 239).  

Bakanlıklara geri gönderilen bütçe tekliflerine bakanlıklar itiraz edebilir. Gelen 

itirazlar, Başkan Yardımcısı, diğer üst düzey Beyaz Saray yetkilileri ve YBO 

Başkanından oluşan Bütçe Gözden Geçirme Kurulu (Budget Review Board) 

tarafından incelenir. Bazı durumlarda itirazlar devlet Başkanı’na iletilir. Gerekli 

görüldüğü takdirde bütçe teklifleri üzerinde değişiklikler yapılarak yeni kararlar 

verilebilir. Karar verme süreci aralık ayı sonuna kadar tamamlanır (Kocabaş, 2008). 

Aralık /ocak aylarında bakanlıklar bütçelerini ilgili kararlarla uyumlaştırıp 

gerekli belgeleri de ekleyip YBO’ya gönderirler. YBO, tüm bütçe dokümanlarını 

tamamlayıp hazır hale getirir. Şubat ayının ilk pazartesi günü Başkanın bütçe taslağı 

Kongre’ye sunulur (Karahanoğulları, 2011: 273; Office of Management and Budget, 

2017: 69). 

2.2.2.2. Bütçenin Görüşülmesi ve Onaylanması 

Bütçe taslağında yer alan önerileri onaylama, değiştirme ve reddetme yetkisi 
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anayasa ile Kongre’ye verilmiştir. Fon düzeylerini değiştirmek, önerilen programları 

kaldırmak veya taslakta yer almayan programları ekleyebilmek gibi güce sahip olan 

Kongre’de bütçe görüşme ve onaylama süreci resmi olarak Şubat ayında bütçe 

taslağının kendisine sunulmasıyla başlamaktadır (Office of Management and Budget, 

2017).  

Kongreye sunulan bütçe taslağını öncelikle başkanlık bünyesindeki YBO’nun 

Kongre’ye has versiyonu olan Kongre Bütçe Ofisi (KBO) (Congressional Budget 

Office-CBO) tarafından incelenir (Türer ve Çeliker, 2019: 244). Kongre bütçe süreci, 

kapsadığı her yıl için bütçe yetkisini tanımlayan ve harcama seviyelerini belirleyen 

doküman olan bir nevi kendi bütçe planını olan “Bütçe kararının” (Budget 

Resolution) oluşturulması ile başlar (Tollestrup, 2012: 3). Bütçe kararı; Kongre'nin 

19 geniş harcama kategorisinin her birinde ne kadar harcama yapması gerektiğini ve 

gelecek beş yıl veya daha uzun süre boyunca yürütme organının ne kadar gelir 

toplayacağını belirten bir dizi sayısal verilerden oluşan belgedir (Center on Budget 

and Policy Priorities (CBPP), 2020:4). 

KBO, bütçe taslağını kendi teknik ve ekonomik tahminleriyle değerlendirerek 

Kongre’de incelenecek olan halini oluşturacak şekline getirir (Kocabaş, 2008: 98). 

KBO, 15 Şubat’a kadar her iki meclisin de bünyesinde bulunan Komisyonlara 

gönderir. Başkanın bütçeyi sunmasından sonra en geç altı hafta içinde, her iki 

meclisteki komisyonlar bütçe taslağı hakkındaki görüşlerini bütçe komisyonlarına 

iletirler (OECD, 2004: 462). Bu görüşler bütçe kararı oluşturma aşamasında bütçe 

komisyonlarını bağlayıcı nitelikte değildir. Her iki mecliste de daimi komisyon olan 

bütçe komisyonları ayrı ayrı bütçe kararlarını hazırlarlar ve meclis genel kurullarında 

onaylanır. Her iki meclisin de ayrı ayrı oluşturduğu Bütçe Kararlarını, aradaki 

farlılıkları törpüleyerek tek bir doküman haline getirilebilmesi amacıyla Uzlaşma 

Komisyonu’na gönderilir. Uzlaşma komisyonu tek doküman haline getirdiği bütçe 

kararını senato ve temsilciler meclisi genel kurullarını gönderir ve genel kurulda 15 

Nisan’a kadar onaylanır. Onaylanmak üzere Başkan’a gönderilmez (Türer ve 

Çeliker, 2019: 247). 

Bütçe kararında belirlenen bütçe toplamlarının nasıl tahsis edileceği ‘ödenek 

yasaları’ ile mümkün olmaktadır. Harcamalar; her yıl kamu kurum ve kuruluşları için 

ayrılan ödeneklerden ve savunma harcamalarından oluşan ihtiyari harcamalar ve 
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ilgili olduğu mevzuat tarafından belirlenen sağlık sigortası gibi unsurlardan oluşan 

zorunlu harcamalar (Kocabaş, 2008: 98) olarak iki gruptan oluşmaktadır ve bu 

ikisinin yasalaşma süreci de farklı işlemektedir (Karahanoğulları, 2011: 278).  

Zorunlu harcamaların, kanunlarda belirtildiği şekilde uygulanma zorunluluğu 

bulunduğu için bu harcamalar hakkında ilgili kişilere ödenmesi hususunda kamu 

kurum/kuruluşlarını yetkili kılan yetki kanununun çıkarılması gereklidir 

(Karahanoğulları, 2011: 279).  

Ödenek Komisyonlarının görev alanına giren isteğe bağlı (ihtiyari) harcama 

süreci ise ödenek kanunu ve ilgili kuruma ödenek tahsis edebilmek için gerekli olan 

yetki kanunu olarak farklı iki süreçte ilerlemektedir. İhtiyari harcamalar, bütçe 

kararında belirlenen genel toplam üzerinden yapılan ödenek tahsisleri ile ilgili 

harcamacı idarelere dağıtılır. Ödenek tahsisi, temsilciler meclisinin ve senatonun 

bünyesinde bulunan 12 alt komisyondan oluşan Ödenek Komisyonları tarafından 

yürütülür. Teamülen temsilciler meclisi tarafından önerilen ödenek kanun teklifleri 

üzerinde senato tarafından değişiklik yapılabilmektedir. Her iki mecliste de bütçe 

toplamları alt komisyonlar arasında paylaştırılır. Alt komisyonlar birbirleriyle 

iletişimi kesmeden birbirlerinin paylarını gözeterek, kendilerine verilen payı alt 

dağılımlara böler ve ödenek kanun teklifi hazırlarlar. Bu teklif Ana Komisyonun 

raporu eşliğinde 10 Haziran’a kadar genel kurulda onaylanmak üzere sunulur (Türer 

ve Çeliker, 2019: 259- 265). İki meclisin hazırladıkları tekliflerdeki farklılıkların en 

aza indirgenmesi amacıyla kurulan uzlaşma komisyonunca oluşturulan uzlaşma 

raporu hazırlanır. Uzlaşma komisyonu tarafından hazırlanan bütçe kanun teklifi 30 

Haziran’a kadar temsilciler meclisine ve senatoya sunulur. Genel kurullarda 

yapılacak görüşmeler (tamamlansa da tamamlanmasa da) 30 Eylül’e kadar iki meclis 

tarafından da onaylanarak Başkan’ın onayına sunulur (Kocabaş, 2008: 100). 

2.2.2.3. Bütçenin Uygulanması 

1 Ekim’de başlayan mali yıl ile birlikte Kongre tarafından onaylanan Federal 

bütçe yürütme organı tarafından uygulanmaya başlanır. Ancak, ödenek tahsisleri 

kongrede onaylanmasının ardından otomatik olarak harcamacı idarelerin hesabına 

aktarılmamaktadır. Bütçe Açığı ile Mücadele ( Anti- Deficiency Act) kanunu ile 

ödeneklerin YBO tarafından üçer aylık dönemler itibariyle kamu idareleri arasında 
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bölüştürülmesi öngörülmüştür (OECD, 2004: 467-468). YBO tarafından ödeneklerin 

dönemsel olarak bölüştürülmesi fonların en etkin ve ekonomik kullanımını sağlamak 

için uygulanmaktadır (Keith ve Schick, 1998: 10). 

Bütçenin uygulanma aşamasında beklenmeyen durumların ortaya çıkması 

nedeniyle, ihtiyaç duyulan ek kaynak için Kongre tarafından onaylanmaktadır. Bazen 

Ödeneklerin Alıkonulmasını Kontrol Kanunu’nda yer alan sebeplerden dolayı 

Başkan yasalaştırılmış olan bir ödeneğin azaltılmasını (erteleme ya da iptal) 

önerebilir (Office of Management and Budget, 2017: 75). Ancak bu kararın 

alınabilmesi için 45 gün içinde Kongre tarafından onaylanması gerekmektedir. Aksi 

takdirde başkanın ödenekleri iptal kararı bir anlam ifade etmeyecektir (Keith ve 

Schick, 1998: 10). Bazı durumlar karşısında Başkan ödenekleri geçici süreyle 

erteleyebilmektedir. Erteleme için Başkan’ın kararı yeterli olmaktadır fakat erteleme 

kararları bir yılı aşmamalıdır (Meyer, 2002; Akt. Karahanoğulları; 2011: 284). 

2.2.2.4.  Bütçe Sonuçlarının Denetimi 

Bütçe uygulandıktan sonra sürecin son aşaması olan bütçenin denetimine 

geçilir. Denetim, iç kontrol ve dış denetim çerçevesinde incelenecektir. 

Federal mali yönetimin temel doktrini olan ve yönetsel kontrol anlamına da 

gelen iç kontrol, yöneticilerin birinci dereceden sorumlu tutularak kaynakların etkin 

ve verimli kullanılmasını sağlar ve mali bilgilerin doğru raporlanmasına yardımcı 

olur. İç kontrol sürecini gözlemleme görevini YBO ve ABD’nin Sayıştay’ı olan - 

Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi- GAO (Government Accountability Office) 

üstlenmektedir (Schick, 2007b: 295).  

Bütçe uygulaması bittikten sonra yani harcamalar gerçekleştikten sonraki 

denetim, yasama organının denetim konusundaki yardımcısı olan GAO tarafından 

gerçekleştirilir (Karahanoğulları, 2011: 285). Yönetimsel, finansal ve operasyonel 

açıdan bağımsızlığa sahip olan GAO, Kongre adına; tüm federal departmanları ve 

kurumları denetleme yetkisine sahiptir. GAO’nun denetim alanı, kanunlara ve mali 

kontrollere uygunluğun incelenmesinden, kamu programlarının önemli ulusal 

sonuçlara ve hedeflere katkılarını belirlemeye odaklanan performans odaklı 

denetimler gerçekleştirmeye kadar geniş bir yelpazeye sahiptir (OECD, 2004: 473). 
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GAO’nun sorumlulukları; muhasebe yönergelerini yayınlamak ve ajans muhasebe 

sistemlerini gözden geçirmek, belirli federal kurumların denetim operasyonlarını- 

programları değerlendirmek ve iyileştirmeler önermek, fonların kullanımına ilişkin 

görüşler yayınlamak, fonların uygun şekilde rapor edilip edilmediğini ve fonların 

gerektiği gibi serbest bırakılıp bırakılmadığını belirlemek için ödenek ertelemelerini 

ve iptallerini incelemek, kongre komitelerinin talep ettiği şekilde harcamaları ve 

bakanlıkların işlemlerini araştırmak ve soruşturma yapmak şeklinde sıralanabilir 

(Schick, 2007b: 55).  

GAO tarafından yapılan denetimler sonucunda hazırlanan rapor, GAO Başkanı 

tarafından Kongre’ye sunulur. Raporda herhangi bir kamu idaresine GAO tarafından 

öneride bulunulmuş ise ilgili idarenin yöneticisinin 60 gün içinde, öneride bulunulan 

konuya ilişkin yapılan işlemler hususunda Temsilciler meclisi komisyonuna yazılı 

beyanda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır (OECD, 2004: 475). 

2.2.3. ABD’de Bütçe Hakkı Kullanımının Başarı Faktörleri Bakımından 

Değerlendirilmesi 

Bütçede yer alan gelirlerin toplanması ve giderlerin yapılması konusunda 

yürütmeye, halkın temsilcisi konumunda olan yasama organı tarafından izin (yetki) 

verilerek bu sürecin yürütülmesine bütçe hakkı denilmekteydi. Bu başlık altında, 

Amerika Birleşik Devletleri’nin bütçe hakkı kullanımında -birinci bölümde yer alan 

faktörler içerisinden- başarılı olduğu faktörler bakımından değerlendirilmesi 

yapılacaktır. 

Bütçe hazırlama aşamasında yürütme organı aktif rol üstelenmektedir. Yasama 

organı bu aşamada aktif rol almadığı için kendisine sunulan bütçe taslağını gerektiği 

gibi inceleyerek üzerinde değişiklik yapabilme gücünü kullanabilmelidir. Bunun için 

yasama organının bütçe taslağı üzerinde değişiklik yapabilmesi için hareket alanına 

sahip olması gerekmektedir. ABD’de yasama organının bütçe taslağı üzerinde 

değişiklik yapabilme gücü sınırsızdır ve bütçeyi değiştirebilir, reddedebilir yahut 

kendisi yeniden yazabilir. ‘Bütçeyi dilediği gibi şekillendirebilen ya da bütçe 

yapabilen/ yapıcı yasama organı kategorisinde bulunan ABD yasama organının, 

bütçe hakkı kullanabilme açısından oldukça etkin olduğu söylenebilir (The National 

Democratic Institute for International Affairs (NDI), 2003: 6). 
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Yasama organının bütçe müzakere süresi, gerekli görüşmeler ve analizlerin 

yapılabilmesi ve bütçe hakkının etkin kullanımı açısından önemi büyüktür. Yasama 

organının yoğun takvimi de göz önünde bulundurulduğunda, gerektiği şekilde 

görüşülebilmesi için bütçe taslağının, OECD tarafından da tavsiye edilen, mali 

yılbaşından üç ay önce yasama organına sunulması gerekmektedir (OECD, 2002a: 

8). ABD’de yasama organının bütçe müzakere süresi 8 aydır (Cilavdaroǧlu ve Ekici, 

2013: 68). Bu süre tavsiye edilen sürenin oldukça üstündedir ve bu bakımdan bütçe 

hakkını kullanabilme açısından yasama organına çok büyük avantaj sağlamaktadır. 

Bütçe onaylama aşamasında ABD yasama organının oldukça güçlü olduğu 

söylenebilir. 

Bütçe sürecinde yasama organının en büyük yardımcılarından olan ve bütçenin 

teknik analizlerinin yapılması için gerekli olan komisyonların yapısı ve işlevleri 

yasama organının bütçe hakkını etkin kullanabilmesi açısından önemlidir. ABD’de 

bütçe görüşme ve onay sürecinde bütçe analizini gerçekleştirmekle görevli olan ve 

üst meclis için 47- alt meclis için 35 personelden oluşan Bütçe Komisyonu bulunur. 

Bu komisyon bütçe toplamlarını (toplam gelir ve harcama seviyesi ve bunların her 

bir sektöre tahsis edilmesi) resmi olarak değerlendirir. Sektöre özel harcamaları 

değerlendirme görevi ise sektör komisyonları tarafından yerine getirilmektedir. Her 

iki mecliste de komisyonlar aynı görevleri yerine getirmektedir. Bütçe 

komisyonlarının dışarıdan uzmanlara danışma hakkı ve dışarıdan uzman çalıştırma 

bulunmaktadır. Ancak Yüksek Denetim Kurumu tarafından hazırlanan raporları 

inceleyen bir Denetim veya Kamu Hesapları Komisyonu bulunmamaktadır. Bu 

komisyonun görevini alt ve üst meclislerde yer alan sektörel komisyonlar yerine 

getirir. Sektörel komisyonlar, portföylerindeki alanlar için Yüksek Denetim 

Kurumunun ürettiği raporları incelerler (OECD, 2019a: s.y.). Komisyon yapısı 

bakımından sektörel komisyonların koordine edilmesi için her iki mecliste de bütçe 

komisyonlarının yer alması ve mali disiplin için olumlu katkıda bulunan, sektörel 

bazda uzmanlıklarını kullanarak görev alan sektörel komisyonların bulunması 

ABD’deki komisyon yapısının güçlü olduğu söylenebilir. Ayrı bir denetim 

komisyonunun bulunmaması yapının eksik yönü olarak belirtilebilir. 

Yasama organının analitik desteğe sahip olması bütçe hakkının etkin 

kullanılabilmesi için son derece önemlidir. Analitik destek sağlayan yapılardan olan 
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bağımsız mali kuruluşlar, makroekonomik veya mali tahminin üretilmesi, 

değerlendirilmesi ve onaylanmasında, mali kurallara uygunluğun izlenmesinde, 

politika maliyetlendirmesinde, uzun vadeli mali sürdürülebilirlik analizinde ve bütçe 

analizi konusunda yasama organının desteklenmesinde büyük rol oynamaktadır 

(OECD, 2019b: 92). ABD’de yasama organının bütçe ofisi olarak görev yapan 

Kongre Bütçe Ofisi (Congressional Budget Office (CBO)) bulunmaktadır. KBO, 235 

personel ile OECD ülkeleri arasında en yüksek personel sayısına sahiptir. KBO; uzun 

vadeli mali sürdürülebilirlik analizini yapma, bütçe analizinde yasama organını 

doğrudan destekleme, Politika maliyetlendirme görevlerini yerine getirmektedir. 

Ayrıca, makroekonomik veya mali tahminler konusunda alternatif tahminler 

yapmaktadır. Ofis, her yıl bir tane ulusal bütçe öncelikleri ve bütçe harcamalarını ana 

programlar veya fonksiyonel kategoriler arasında paylaştırmanın alternatif yollarını 

içeren bir rapor hazırlamakla sorumludur (OECD, 2019c: s.y.). Yasama organına 

destek sağlamak amacıyla oldukça fazla personelden oluşan KBO, yerine getirdiği 

görevler sayesinde yürütme karşısında yasama organını güçlendirdiği söylenebilir. 

Yasama organının teknik anlamda ihtiyacı olan desteği yerine getirebilme açısından 

güçlü organize edilmiş bu ofis yasama organının etkinliğini artırarak bütçe 

konusunda isabetli kararlar alınmasına yardımcı olduğu söylenebilir. 

Yürütmeye bütçe uygulama esnasında verilen bazı esneklikler verilebilir. Bu 

esneklikler yürütme organının bütçe uygulama aşamasında yeni mali gelişmeleri 

veya fırsatları karşılamaları amacıyla manevra alanı sağlaması amacıyla gereklidir. 

Ancak bu esneklikler belirli koşullara bağlanmadan çok geniş alana adapte 

edilebilecek şekilde olursa, yasama tarafından onaylanan bütçenin herhangi bir 

hükmü kalmadan bütçenin yürütmenin takdirine bağlı olarak uygulanma sonucunu 

doğurabilecektir. Bu sebeple bütçe kalemleri artış, kesinti/iptal ya da transfer 

konuları bütçe uygulama aşamasında önem arz etmektedir. Yasama organının 

bütçeyi yıllık onaylama hakkını sarsacak derecede esnekliğe sahip olması bütçe 

hakkının yasama organı tarafından etkin kullanımına zarar verecektir. ABD’de, 

yürütmenin, onaylanan bütçenin herhangi bir kalemini değiştirme konusunda çok 

sınırlı takdir yetkisi vardır. Kongre, nadir durumlarda, düşük miktardaki transferlere 

ve belirli kuruluşlara devir yetkisi vermiştir Örneğin, Savunma Bakanlığı, Bakanlık 

bünyesinde bir hesaptan diğerine% 10'a kadar transfer yapabilme izni verilmiştir 
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(OECD, 2004: 467). Çoğu transfer yasama organının onayını gerektirmektedir. 

Bazılarında onay gerekmese bile yasamaya bildirim şartı bulunmaktadır (Wehner, 

2008: 93). Başkan, fonları mali yılın sonundan sonra veya bütçe yetkisinin geçersiz 

olmasına neden olacak veya ajansın parayı ihtiyatlı bir şekilde harcamasını 

engelleyecek bir süre için erteleyememektedir. Erteleme, yalnızca koşullu durumları 

sağlamak, gereksinimlerdeki değişikliklerle veya bu değişikliklerle veya 

operasyonların daha verimli olmasıyla veya özellikle kanunla öngörüldüğü şekilde 

mümkün kılınan tasarrufları elde etmek için izin verilmektedir. Başkan, bütçe 

politikalarını değiştirmek için erteleme yetkisini kullanamamaktadır (OECD, 2004: 

468). Bu bakımdan bütçe uygulama sırasında, yürütme organının geniş esnekliğe 

sahip olmadığı, belirli koşullar altında yasama organı gözetiminde esneklik 

kullanabilme yetisine sahip olduğu söylenebilir. Bu uygulamanın yasama organının 

bütçe hakkını etkin kullanabilmesine olanak sağladığı söylenebilir. 

ABD’de dış denetim, yasama organı adına uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren 

konularda destek olması için kurulan GAO tarafından yapılmaktadır. GAO, Birleşik 

Devletler Kanununun 31. Başlığı altında 7. Bölümde düzenlenmiştir. Sayıştay 

Başkanı ve Genel Denetçi Yardımcısı, Senatonun önerisi ve onayı ile Başkan 

tarafından atanmaktadır (United States House of Representatives, y.y.: s.y.). GAO, 

kamu fonlarının alınması, ödenmesi ve uygulanmasıyla ilgili tüm konuları araştırmak 

için geniş kapsamlı yetkilere sahiptir. Kamu kaynağının kullanım alanlarına yönelik 

maliyet tahminleri yapmak ve konuya ilişkin önerileri Kongreye bildirme görevi de 

bulunmaktadır. Ayrıca, kamu kaynağının ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılıp 

kullanılmadığına yönelik gerekli incelemenin yapılmasında yarar gördüğü her 

idarenin harcamalarını analiz edebilmektedir. Kongre tarafından talep edilen 

konularda soruşturma yeteneğine sahip olan GAO; tüm federal bakanlıkları ve 

kurumları denetleme yetkisine sahiptir. Kısaca GAO, uygunluk denetimi, performans 

denetimi ve mali denetim yapmaktadır (United States House of Representatives, y.y.: 

s.y.). Sayıştay, hangi denetimleri üstlenmek istediğine karar verme yetkisine sahiptir. 

IBP tarafından yapılan Açık Bütçe Anketi sonuçlarına göre; GAO, denetim alanında 

bulunan tüm harcamaları ve bütçe dışı fonları denetlemiştir. Ayrıca, ofisin başkanı 

yahut kıdemli personeli sık sık (yıl içinde beşten fazla) yasama oturumlarına 

katılarak beyanlarda bulunur (International Budget Partnership (IBP), 2019a: s.y.). 
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Yasa ile düzenlenen GAO’nun, başkanının görev başına getirilmesi ya da görevden 

alınması yasama organının onayına bağlı olması bakımından güçlendiği söylenebilir. 

Ayrıca, gerekli gördüğü alanlarda denetim yapabilmesi, denetim alanına giren 

konuları eksiksiz yerine getirmesi, tüm denetim türlerini yapabilmesi nedeniyle 

yasama organına gerekli desteği sağladığı söylenebilir. 

Başkanlık sistemi ile yönetilen ABD’de uygulanan hükümet sistemi temelinde 

yer alan kuvvetler ayrılığı yer almaktadır. Yasama ve yürütme organı arasında güç 

dengesi sağlamak adına fren- denge mekanizması kurulmuştur. Bu mekanizma ile 

yetki sınırlarının herhangi biri tarafından aşılması halinde diğer tarafın 

engelleyebilme kabiliyeti desteklenerek iki organın işbirliği içerisinde hareket etmesi 

sağlanır. Aksi takdirde sistemde tıkanıklık meydana gelecek ve faaliyetler karmaşık 

hale gelecektir (Koçak, 2017: 75). ABD yasama organı çift meclisli yapıdadır. 

Simetrik meclis yapısına sahip olması nedeniyle Temsilciler Meclisi ve Senato bütçe 

konusunda eşit yetkilere sahiptir. Bu durum, eğer meclisler zıt görüşlerde ısrarcı ise 

işleri karmaşıklaştırabilir (OECD, 2004: 70). ABD’de başkan aynı zamanda partinin 

başında da bulunur fakat buradaki yetkileri sınırlıdır. Bunun temelinde ise zayıf parti 

disiplini anlayışı bulunmaktadır. Partilerin birbirinden tamamen zıt ideolojiler içinde 

olmaması nedeniyle daha çok parti üyelerinin tutumları ön plandadır. Bu sebeple 

Kongre çalışmalarında  - kriz veya olağanüstü dönemler hariç- partiye çok sıkı bir 

bağlılık bulunmamaktadır (Miş, Aslan, Ayvaz, ve Duran, 2016: 61-62). ABD’de 

Kongre2nin bütçe konusunda Başkan’a kıyasla daha güçlü olması, bütçe tasarısını 

kendi istediği şekilde oluşturabilmesi, komisyonların gerekli araştırmaları 

yapabilmesi, komisyonların personel sayılarının çokluğu, yasama ve yürütme organı 

arasında güç dengesinin kurulması, yasama organının analitik destek sağlayan bir 

ofisinin bulunması, bütçe müzakere süresinin uzunluğu, yürütmenin bütçe uygulama 

aşamasında yasama organının onayını almadan değişiklik (transfer-kesinti-iptal) 

yapamaması bu ülkedeki bütçe hakkı kullanımda yasama organının gücünün yüksek 

olduğuna işaret etmektedir. 

2.3. GÜNEY KORE 

Üniter yapıda olan ve başkanlık sistemi ile yönetilen Güney Kore, başkanlık 

sistemini kendi siyasi kültürüne göre dizayn etmiş olması nedeyle ülkemizle 
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benzerlik göstermektedir. Bu başlık altında öncelikle Güney Kore’nin siyasi ve idari 

yapısı anlatılacak devamında bütçe süreci anlatılacak ve son olarak bütçe hakkı 

kullanımında yasama organının başarılı olduğu faktörler açısından incelenektir.  

2.3.1. Güney Kore’de Siyasi ve İdari Yapı 

20. yüzyılın başlarına kadar farklı hanedanlıklar tarafından yönetilen Kore ikici 

dünya savaşında Japonya’nın mağlup edilmesine kadar Japonya’nın egemenliğinde 

kalmıştır. Mağlubiyet sonrasında 1948 yılında Kore kuzey ve güney olarak ikiye 

ayrılmıştır. 38. Paralelin güneyinde kalan kısımda ABD’nin etkisiyle demokratik 

rejim temelinde Kore Cumhuriyeti (Güney Kore’nin resmi adıdır) kurulmuş ve 

kuzeyde kalan kısımda Sovyetler Birliği etkisiyle komünist rejim temelinde Kore 

Demokratik Halk Cumhuriyeti kurulmuştur (Aydoğdu, 2017: 705; Pustu ve Aksüt, 

2018: 31).  

1948 yılında oluşturulan ve temel yönetim ilkesi olarak liberal demokrasiyi 

benimseyen Güney Kore Anayasası 9 kez değişikliğe uğramış ve son değişiklik 1987 

yılında gerçekleşmiştir (Kore Kültür Merkezi, 2021: s.y.). Başkanlık sistemi ile 

yönetilen üniter ve demokratik devlet olan Güney Kore’nin siyasi yapısı kuvvetler 

ayrılığı ilkesi temeline dayanmaktadır ve yasama, yürütme ve yargı organlarından 

oluşmaktadır (Aydoğdu, 2017: 706).  

Yasama organı, tek meclisli yapıdan oluşan ve halkın fikirlerini temsil eden 

Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi’dir. Üyelerinin görev süresi dört yıllık olan Ulusal 

Meclis ülkenin tüm yasalarını yapmaktadır. İlk Ulusal Meclis 31 Mayıs 1948'de 

kurulmuştur ve şuan görevde olan 21. Ulusal Meclis, 15 Nisan 2020'deki yasama 

seçimleriyle oluşturulmuştur (Ministry of Culture Sports and Tourism and Korean 

Culture and Information Service, 2021: s.y.). 246’sı seçim bölgelerindeki çoğunluk 

oyuna göre, 54’ü ise partilerin ülke çapında aldığı toplam oy oranına göre belirlenen 

ve toplam 300 üyeden oluşan ulusal meclis, yasa çıkarmak ve uygulamaların 

gözetiminden sorumludur (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK, 2014: 1). 

Yürütme organı, 1987 Anayasasının dördüncü bölümünde yer alan 66. 

Maddeye göre; devletin başı olan ve yabancı devletler karşısında Devleti temsil eden 

Başkan (Cumhurbaşkanı) ve onun başkanlık ettiği yürütme biriminden oluşmaktadır. 
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Yürütmenin başı olan Başkan, Anayasanın 67. Maddesine göre; halk tarafından 

genel, eşit, doğrudan ve gizli oyla seçilmektedir ve 70. Maddeye göre Başkan’ın 

görev süresi 5 yıldır ve yeniden seçilememektedir (Constitution of Korea, 1987: s.y.). 

Anayasanın 88. Maddesine göre; Güney Kore’de Devlet Konseyi olarak 

adlandırılan Kabinenin üyeleri, Devlet işlerinin yürütülmesinde Başkana yardımcı 

olur ve önemli politikaların görüşmesini yapar. Devlet Konseyi; Başkan, Başbakan 

ve sayısı otuzdan fazla ve on beşten az olmamak üzere diğer üyelerden oluşur 

(Constitution of Korea, 1987: s.y.). Yürütme organını oluşturanlar arasından sadece 

Başkan seçimle göreve gelmektedir (Miş, Aslan, Ayvaz, ve Duran, 2016: 48). 86. 

Maddeye göre; Başbakan meclis onayıyla Başkan tarafından atanmaktadır ve 

Başkana yardımcı olur, Başkanın emriyle Bakanlıklarını yönlendirir. Bakanlar ise 

Başbakanın önerisi ile başkan tarafından atanmaktadır (Constitution of Korea, 1987: 

s.y.). Ayrıca Başkan’a bağlı olan ve ulusal politikaları yürütmek amacıyla kurulan 

Denetleme ve İnceleme Kurulu,  Milli İstihbarat Servisi ve Yayın ve İletişim 

Komisyonu gibi devlet organları da bulunmaktadır (Şahin İpek, 2021: 341).  

Yargı organı; Anayasanın 5. Bölümünde düzenlenmiştir ve Yüksek Mahkeme, 

temyiz mahkemeleri, bölge mahkemeleri, aile mahkemeleri, idare mahkemeleri ve 

patent mahkemesinden oluşmaktadır. Yargıtay Baş yargıç, Millet Meclisinin onayı 

ile Başkan tarafından atanır ve yeniden seçilmez. Diğer Yargıtay yargıçları ise 

Başyargıcın önerisi üzerine Başkan tarafından atanır ve yeniden seçilebilir (Ministry 

of Culture Sports and Tourism and Korean Culture and Information Service, 2021: 

s.y.). Anayasanın 105. Maddesine göre; Yargıtay Başyargıcı ve Yargıtay 

Yargıçlarının görev süre4si altı yıldır. Bunlar dışındaki yargıçların görev süreleri on 

yıldır ve Kanunda öngörülen koşullarda yeniden atanabilmektedirler (Constitution of 

Korea, 1987: s.y..). Güney Kore’de Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi 

Anayasa’da ayrı ayrı düzenlenmiştir. Anayasanın altıncı bölümünde düzenlenen 

Anayasa Mahkemesi; her biri üçer tane seçmek kaydıyla Başkan, Ulusal Meclis ve 

Yargıtay Başkanı tarafından seçilen dokuz yargıçtan oluşmaktadır. Anayasa 

Mahkemesi Başkanı ise, ulusal meclisin onayı ile Başkan tarafından atanmaktadır 

(Pustu ve Aksüt, 2018: 33; Constitution of Korea, 1987: s.y.).  



110 
 

2.3.2. Güney Kore’de Bütçe Süreci 

Ulusal Maliye Yasası'nda yer alan hükme göre; Güney Kore’de mali yıl 1 

Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona ermektedir. Mali yılların bağımsızlığı ilkesi 

gereği, her mali yıla ait giderler, ilgili yıl boyunca elde edilen gelir veya gelirden 

karşılanmaktadır. Güney Kore’de devlet hesapları, vergi gelirleri dahil olmak üzere 

büyük hacimli gelirlerin devletin genel harcamalarına tahsis edilmesi için oluşturulan 

Genel Hesaplar ve belirli bir iş için gelir tahsis edilebilmesi için kanunla oluşturulan 

özel hesaplar olarak iki sınıfa ayrılmaktadır (National Fınance Act, 2016 m. 4). Yerel 

maliye yasası ile düzenlenen yerel yönetim bütçeleri, ulusal bütçenin kapsamı 

dışında tutulmuştur (OECD, 2004: 292). Temel kuralları anayasa tarafından koyulan 

Güney Kore’nin bütçe süreci, dört aşamada incelenecektir. 

2.3.2.1. Bütçenin Hazırlanması 

Yürütme organının aktif olarak rol aldığı bütçe hazırlama aşaması Aralık 

sonunda Strateji ve Maliye Bakanlığı (Ministry of Strategy and Finance, MFS) 

tarafından, Ulusal Mali Yönetim Planı taslağının hazırlanmasına ilişkin yönergeleri 

içeren Ulusal Mali Yönetim Planı Rehberinin merkezi hükümet kurumlarının 

başkanlarına iletilmesiyle başlamaktadır (Ministry of Strategy and Finance, MFS, 

2014: 29). Bu rehber ışığında, her bir merkezi hükümet kurumunun başkanı, Strateji 

ve Maliye Bakanına, cari mali yıldan başlayarak beş mali yıl boyunca yürütülecek 

önceliklendirilen projeleri ve devam eden projeleri kapsayan orta vadeli bir proje 

planı sunar (National Finance Act,m.28). 31 Mart’a kadar Strateji ve Maliye 

Bakanlığı tarafından, her merkezi hükümet kurumu başkanına bütçe taslağı 

hazırlarken uyulacak esasların ve standartların yer aldığı “Bütçe Tasarısının 

Oluşturulmasına İlişkin Kılavuz” iletilir. Ardından Strateji ve Maliye Bakanlığı 

başkanlara ilettiği bütçe tasarısının hazırlanmasına ilişkin esasları Ulusal Meclis 

Bütçe ve Hesaplar Özel Komitesine bildirir (National Finance Act, m. 30 ; OECD, 

2004: 295). Merkezi hükümet kurumları, ilgili kılavuza uygun olarak hazırladıkları 

bütçe taleplerini 31 Mayıs’a kadar Strateji ve Maliye Bakanına sunarlar (OECD, 

2004: 295). Strateji ve Maliye Bakanlığı, mali kurallar ve ortak bir standart gibi 

bütçeleme yönergelerini kullanarak bütçe taleplerini gözden geçirir ve revize eder. 
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Bu süreçte Strateji ve Maliye Bakanlığı, taleplerin harcama tavanı içinde kalmasını 

sağlar ve sektörel kaynak tahsis yönlerini dikkate alır (Ministry of Strategy and 

Finance- MSF, 2014: 47). Strateji ve Maliye Bakanlığı tarafından revize edilen bütçe 

taslağı Devlet Konseyi’nde (Kabine) görüşülür ve Başkan’ın onayından geçerek 

Ulusal Meclise sunulur (MSF, 2014: 48). Bütçe ile birlikte, cari mali yıldan itibaren 

en az gelecek beş mali yılı içeren Ulusal Mali Yönetim Planı da Meclise sunulur 

(MSF, 2014: 49). Bütçe taslağının (Ulusal Maliye Kanununda yapılan 28 Mayıs 2013 

tarihli değişikliği ile) mali yılbaşından 120 gün önce Ulusal Meclis’e sunulması 

gerekmektedir (MSF, 2014: 49). 

2.3.2.2. Bütçenin Görüşülmesi ve Onaylanması 

Yürütme organı tarafından mali yıldan 120 gün önce meclise sunulan bütçe 

taslağının, mali yıldan 30 gün önce meclis tarafından onaylanması gerekmektedir 

(Kore Cumhuriyeti Anayasası, m. 54/2). Güney Kore’de meclisin bütçe müzakere 

süresi 90 gün sürmektedir. Mecliste bütçeyi görüşme ve onay süreci; Daimi 

Komisyon tarafından ön inceleme yapılması, Özel Bütçe ve Hesaplar Komisyonu 

tarafından yapılan kapsamlı inceleme ve oylama olarak üç adımdan oluşmaktadır 

(MSF, 2014: 50).  

Eylül ayından aralık ayının başına kadar devam eden bütçeyi görüşme ve 

onaylama süreci, Başkan’ın genel kurulda bütçe teklifine ilişkin idari politika 

konuşması ile başlamaktadır. Daimi komite tarafından yapılan ön inceleme 

aşamasında, her bakan bütçesi talebini açıklar (OECD, 2004: 298). Daha sonra bütçe 

taslağına ilişkin, meclise bağlı olan uzman kişi tarafından bilgilendirme oturumu 

düzenlenir ve oturum sonunda uzman kişi; bütçe teklifine ilişkin görüşlerini ve 

değerlendirmelerini komisyon üyelerine sunar. Sonrasında, bütçe taslağı 

komisyonların ilgili oldukları alanlara göre paylaştırılır ve bütçe değerlendirmesi alt 

komisyonlarda yapılarak sonuçlar daimi komisyonlarca raporlanır (MSF, 2014: 50).  

Daimi komisyonlarca ön incelemeden geçirilen bütçe taslağı ve daimi 

komisyon raporları, 2000 yılından itibaren 50 kişilik daimi özel bir komisyon haline 

gelen Bütçe ve Hesaplar Özel Komisyonuna havale edilir ve bu komisyon tarafından 

kapsamlı incelemeye tabi tutulur (OECD, 2004: 299). Özel Komisyonun ilk toplantı 

gününde Strateji ve maliye bakanı bütçede vurgulanan noktaları, mali kaynak 
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dağıtımının gelecekteki yönünü ve bütçenin genel yapısını ele aldığı bir konuşma 

yapar. Konuşmanın ardından düzenlenen bilgilendirme oturumu sonrasında meclise 

ait uzman kişi komisyon üyelerine yardımcı olması için görüşlerini belirtir ve rapor 

oluşturur. Daha sonra Komisyon, ilgili bakanların ve yetkililerin de bulunduğu 

toplantıda kapsamlı bir politika sorgulama oturumu gerçekleştirir. Ekonomik ve 

ekonomik olmayan bakanlıkların her biri ile bütçenin iç ayrıntılarının daha kapsamlı 

bir değerlendirme süreci izler (MSF, 2014: 51). Komisyon toplantısının son gününde, 

bütçedeki rakamları düzenlemek adına Bütçe ve Hesaplar Özel Komitesi'nin 

başkanının başkanlık ettiği ve üyelerinin komisyon parti oluşumu ile orantılı olarak 

seçildiği bütçe düzenleme alt komisyonu oluşturulur. Alt komisyonda yürütme 

organının da görüşlerinin temsil edilebilmesi için, Strateji ve Maliye Bakanlığı bütçe 

dairesi bakan yardımcısı, bütçe dairesindeki genel müdürler ve her bölümün 

yetkilileri katılır. Gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra, alt komisyon daimi 

komisyonların her birinin oluşturduğu ön değerlendirmelerin sonuçlarını, sonrasında 

yapılan kapsamlı politika sorgulama oturumunu ve bakanlıklara yönelik yapılan 

değerlendirmeleri dikkate alarak bütçe üzerinde gerekli ayarlamaları gerçekleştirirler. 

Ayarlanan bütçe, Bütçe ve Hesaplar Özel Komitesi'nin genel toplantısında sunularak 

sonuçlandırılır (MSF, 2014: 52). 

Bütçe ve Hesaplar Özel Komitesi tarafından onaylanan bütçe önerisi genel 

kurula sunulur, gözden geçirilir ve tartışılır ve mali yılbaşından 30 gün önce18 -2 

Aralık’ta- bir sonraki mali yılın bütçesi olarak onaylanır. Ayrıca idare ile meclis 

arasındaki denge denetim mekanizmasının işlerliğini sağlayabilmek için Anayasanın 

57. Maddesindeki hükme göre; meclis yürütmenin onayı olmaksızın, bütçede 

herhangi bir harcama kaleminin toplamını artırmaz ya da yeni harcama kalemleri 

yaratamaz (MSF, 2014: 53). 

2.3.2.3.  Bütçenin Uygulanması 

Yasama organı tarafından onaylanan bütçede izin verilen harcamaların 

yapılması ve gelirlerin toplanması şeklindeki faaliyetlerden oluşan bütçenin 

                                                           
18 Bunun nedeni, bütçe kesinleştikten sonra, bütçe tahsisi, sözleşmelerin duyurulması ve 

sonuçlandırılması, fon tahsisi vb. İçeren bütçeyi uygulama sürecine hazırlanmak için yaklaşık bir 

ay gerekmesidir. 
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uygulanma aşaması Yürütme organı tarafından yerine getirilmektedir.  Bütçe 

mecliste onaylandıktan sonra, Her bir harcamacı idarenin başkanı, Strateji ve Maliye 

Bakanına; faaliyet planı, devam eden harcamalarını ve Hazine yükümlülüklerini 

yerine getirme taahhütlerini içeren gelir ve gider bütçelerinden oluşan bütçe tahsis 

talebini sunar (National Fınance Act, m. 42). Strateji ve Maliye Bakanı kendisine 

sunulan bütçe tahsis talepleri doğrultusunda Devlet Konseyinde görüşülmek ve 

Başkan’ın onayını almak üzere çer aylık bütçe tahsis planı hazırlar (National Fınance 

Act,m. 43/1). Devlet konseyi görüşmelerinden sonra onaylanan bütçe tahsis talepleri, 

ilgili idarelerin başkanlarına yeniden tahsis edilmek üzere tahsis edilir. Ayrıca bu 

tahsis işlemi Teftiş Kurulu’na da bildirilir. Ancak Strateji ve Maliye Bakanlığı, üç 

aylık bütçe tahsis planını değiştirebilir, bir bütçe tahsisini geciktirebilir veya tahsis 

edilen herhangi bir bütçenin uygulanmasını engellemek için önlemler alabilir. Bütçe 

tahsis edildikten sonra, idareler kamuoyuna duyurulmasını ve bir sözleşmenin 

imzalanmasını içeren harcama eylemlerini gerçekleştirebilir ( Ministry of Strategy 

and Finance- MSF, 2014: 54-55). Ulusal Maliye Kanunu, Mali Yılların Bağımsızlık 

İlkesini öngörür ve bütçenin öngörülen amaçlar dışında herhangi bir amaçla 

kullanılmasını yasaklar. Ancak beklenmedik değişikliklere etkili bir şekilde yanıt 

vermek veya mali yönetimin etkinliğini artırmak için bütçe uygulamasında esneklik 

sağlanabilmesi için istisnai hükümler içermektedir (MSF, 2014: 55). 

Bütçede transfer yapılmasına sadece Strateji ve Maliye Bakanının onayı ile 

veya önceden Ulusal Meclis tarafından bütçenin bir parçası olarak onaylanmışsa, ya 

da Ulusal Maliye Kanunu’nun 47/1 ve 47/2 maddelerinde yer alan durumlarda, 

Strateji ve Maliye Bakanı tarafından yetkilendirilen ölçüde izin verilebilmektedir. 

Yapılan bu yeniden tahsis işlemi yeniden onaylanır ve strateji ve maliye bakanı 

tarafından ilgili yönetici ve teftiş kurulunu bilgilendirir  (MSF, 2014: 55). Herhangi 

bir nedenle ortadan kalkan harcama sebebi dolayısıyla harcanamayan kısım Ulusal 

Meclisin ön onayı ile bir sonraki yıl harcamaların taşınabileceği ve harcanabilir 

(MSF, 2014: 56). 

İlgili idarelerin yöneticileri kendilerine tahsis edilen bütçeyi, Başkanlık 

Kararnamelerindeki nedenlerle Strateji ve Maliye Bakanının onayı ile herhangi bir 

alt paragraf veya maddede yer alan bir miktarı başka bir amaca yeniden tahsis 

edebilir (National Fınance Act, m. 46/1). Ya da Ulusal maliye yasasının 46/2 hükmü 
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gereğince, Strateji ve Maliye Bakanı tarafından yetkilendirilen kapsamda kendi 

takdiriyle yeniden tahsis edebilir.  Ancak, 46/3 hükmünde yer alan, bütçede 

düzenlenmemiş ya da meclisin onayladığı amaçlara uygun olmayan alana tahsis etme 

konularında bütçe yeniden tahsis edilemez. Yapılan bu yeniden tahsis işlemi yeniden 

onaylanır ve strateji ve maliye bakanı tarafından ilgili yönetici ve teftiş kurulunu 

bilgilendirir (National Fınance Act, m. 46/4). Ulusal Maliye Kanunu’nun 46/5 ve 

46/6 hükümlerine göre; ilgili yönetici söz konusu yeniden tahsisatın ayrıntılarını 

yetkili daimi komiteye ve Özel Komiteye sunulur ve yeniden tahsis edilen giderlerin 

tutarı, gerekçesiyle birlikte, gelir ve gider bütçelerinin kapatılmasına ilişkin raporda 

açıkça belirtilir. 

Yıl içinde öngörülmeyen harcamaları veya bütçeyi aşan harcama taleplerini 

karşılamak için kullanılan yedek fonlar, Strateji ve Maliye Bakanının yetkisi altında 

yönetilir. Yedek fonlar, tahsis edilecek genel hesabın toplam bütçesinin% 1'inden 

daha az olacak şekilde sınırlandırılmaktadır. Yedek fonları kullanmak için, her bir 

icracı bakanlık, Strateji ve Maliye Bakanlığı'na bir talepte bulunmalıdır. Strateji ve 

Maliye Bakanlığı, talepleri inceler ve revize eder, bu talepler de Devlet Konseyi’nin 

incelemesine ve Başkanın onayına tabidir (MSF, 2014: 57-58). İcracı bakanlıklar, 

yedek fonları kullandıklarında kullanıma ilişkin en geç bir sonraki yılın Şubat ayı 

sonuna kadar Strateji ve Maliye Bakanına bir açıklama sunmaları gerekmektedir. 

Strateji ve Maliye Bakanı, ilgili beyanı Devlet Konseyine sunar ve sonrasında 

onaylanmak üzere Başkana sunar. Yürütme organı, bir sonraki yılın 31 Mayıs 

tarihine kadar yedek fonlardan harcanan miktar hakkında kapsamlı bir beyanı 

onaylanmak üzere Ulusal Meclise sunmak zorundadır (National Fınance Act, m. 52). 

Bütçe uygulama yönteminin veya sisteminin iyileştirilmesi veya başka 

nedenlerle gelir artmış veya harcama kısılmışsa, ilgili idarenin yöneticisi, bu başarıya 

katkıda bulunan kişiye teşvik sağlayabilir ve başka herhangi bir faaliyet ya da proje 

için tasarruf edilen miktarı harcayabilir. İlgili miktarın harcanmasına karar 

verildiğinde, yönetici konuyu incelenmek üzere bütçe teşvikleri için inceleme 

komisyonuna havale eder (National Fınance Act, m. 49). 

2.3.2.4.  Bütçe Sonuçlarının Denetimi 

Kore Cumhuriyetinde kamu sektörü denetimi, Denetim ve Teftiş Kurulu 
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(DTK) (Board of Audit and Inspection- BAI) tarafından yürütülen dış denetimden ve 

merkezi idareler, yerel yönetimler ve kamu kurumları bünyesinde iç denetim 

organları tarafından gerçekleştirilen iç denetimden oluşmaktadır. Kamu sektörü 

denetiminde iyi yönetişim ilkesi gereği, iç denetim ve dış denetim birbirinden 

beslenmektedir. Bu yüzden DTK, etkili iç denetim hizmetleri olmadan tek başına 

kamu sektöründe hesap verebilirliği sağlayamaz. İç denetim organlarının belirli yasal 

düzenleme çerçevesinde iç kontrol ve denetim işlevlerini yerine getirmelerini 

sağlamak için 2010 yılında Kamu Sektörü Denetimi Yasası çıkarılmıştır (Board of 

Audit and Inspection BAI, 2021a: s.y.). 

Kamu Sektörü Denetimi Yasası, iç denetim organlarının görevlerini yerine 

getirebilmeleri için yeterli bağımsızlık ve takdir yetkisinin sağlanması amacıyla 

çıkarılmıştır. Kanunun 7. maddesi, merkezi idare kuruluşları, yerel yönetimler ve 

kamu kurumlarının iç denetim organlarına sahip olmalarını ve iç denetçilerin 

görevlerini yerine getirirken bağımsız kalmalarını sağlamayı zorunlu kılmaktadır. İç 

denetçiler, gerekli niteliklere sahip profesyonel kişilerdir. İç denetimin etkililiğini 

sağlamak için Kanunun 20.Maddesi, iç denetim organlarının mali yönetime ilişkin 

tüm kayıt ve belgelere erişiminin olduğunu ve iç denetimlerini gerçekleştirmek için 

gerekli gördükleri her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak talep edebileceklerini 

öngörmektedir. 

 Kanunun 19. Maddesine göre; İç denetim birimlerinin başkanları, bir denetim 

planı hazırlayarak denetimlerini gerçekleştirir. Denetim kuruluşlarının başkanları, 

yerinde denetim yapmak üzere iç denetime tabi kurumlara denetçiler gönderebilir. 

Yine başkanlar, ilgili oldukları idarelerde yasallık, geçerlilik vb. hususların kontrol 

edildiği ve incelendiği olağan denetimin yürütmesini sağlamak zorundadır. Kanunun 

23. Maddesindeki hükme göre; ilgili kamu idarelerinin yöneticileri herhangi bir 

zorunlu hal olmadığı sürece iç denetim sonuçlarını, iç denetimin tamamlandığı 

tarihten itibaren altmış gün içinde iç denetime tabi idare başkanlarına ve Denetim ve 

Teftiş Kuruluna bildirir (National Assembly of the Republic of Korea, 2017). 

İç denetim organlarıyla yapıcı ilişkileri güçlendirerek kamu sektörü denetimi 

alanında iyi yönetimi teşvik etmeye odaklanan, iç denetim faaliyetlerinin 

performansını değerlendirerek danışmanlık ve danışmanlık hizmetleri sağlayan ve 

insan kaynakları eğitim programları sunarak iç denetim organlarına destek sağlayan 
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‘Kamu Sektörü İç Denetim Bürosu’ mevcuttur. Büro, iç denetim faaliyetlerinin 

performansını ve denetim sonuçlarını değerlendirir ve iç denetim kuruluşlarının 

görevlerini yerine getirirken denetim standartlarını, denetim uygulama kurallarını vb. 

Gözlemleyip gözlemlemediğini incelemektedir (BAI, 2021a: s.y.). 

Güney Kore’de devletin gelir ve giderlerinin, devlet hesaplarının ve belirlenen 

diğer idareleri ve bu idare çalışanlarının görevlerini denetleme ve inceleme görevi, 

Başkana bağlı olarak kurulan ancak bağımsız statüde bulunan ve anayasanın 97. ve 

100. Maddeleri arasında yer alan Denetim ve Teftiş Kurulu tarafından yerine getirilir 

(BAI, 2021b: s.y.). DTK tarafından yapılan denetim türleri; “mali denetim, uygunluk 

denetimi, performans denetimi ve önemli toplumsal ve ekonomik konularla ilgili 

vatandaşların ve meclisin denetim talebi üzerine gerçekleştirilen özel denetimdir.” 

(Pustu ve Aksüt, 2018: 47). Kore Anayasası’nın 98. Maddesine göre; Kurul Başkan 

dahil en az beş en çok on bir üyeden oluşur. Kurul Başkanı, Millet Meclisinin onayı 

ile Başkan tarafından atanır. Kurul üyeleri, Kurul Başkanın önerisi üzerine Başkan 

tarafından atanır. Denetim ve Teftiş Kurulunun görevleri şunlardır; 

- Kesin Hesap İncelemesi: Anayasanın 99. Maddesi ve Denetim ve Teftiş 

kurulu kanununun 21. Maddesi gereği; Denetim ve Teftiş Kurulu, her yıl gelir ve 

gider hesaplarının kapanışını denetler ve sonuçları bir sonraki yıl Başkan ve Millet 

Meclisine bildirir. 

- Hesap Denetimi: DTK kanunun 22. ve 23. Maddelerinde yer alan hükümler 

gereği DTK, uygun ve adil muhasebeyi sağlamak için Devletin (merkezi hükümet 

kurumları), eyalet hükümetlerinin ve diğer yerel özerk organların ve hükümetin 

yatırım yaptığı kuruluşların hesaplarını denetler. 

- DTK, devlet hizmetlerinin işleyişini ve kalitesini iyileştirmek için devlet 

kurumları tarafından yapılan işleri ve çalışanlarının görevlerini denetler (Board of 

Audit and Inspection Act, m.24). 

Denetim ve Teftiş Kurulu Kanununa göre tarafından yapılan denetimler 

sonucunda kurul tarafından şu kararlar verilebilir; 

- Tazminat Sorumluluğuna İlişkin Karar (Madde 31): denetim sonucunda bir 

muhasebe görevlisinin ya da memuru tazminat ile yükümlendirme kararı verilebilir. 

- Disiplin Cezası Talebi (Madde 32 ): DTK, Sorumlu Bakandan veya atama 
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makamlarından, Kamu Hizmeti Yasası veya diğer yasa ve kararnamelerde öngörülen 

disiplin cezası nedenleri kapsamına giren veya denetim ve teftişi reddeden veya 

sunumu ihmal eden kamu görevlileri hakkında disiplin cezası almalarını talep 

edebilir. 

- Düzeltme Talebi (Madde 33): DTK, denetim ve teftiş sonucunda yasa dışı 

veya uygunsuz görünen bir gerçek bulması halinde, sorumlu Bakandan, ilgili 

denetim kurumunun şefinden veya ilgili kurumun şefinden düzeltmesini veya daha 

fazla dikkat göstermesini isteyebilir. 

- İyileştirme Talebi (Madde 34): DTK, denetim ve teftiş sonucunda kanunlarda 

ve kararnamelerde, kurumlarda veya idarede tutarsızlıklar veya olası iyileştirmeler 

tespit ederse, Başbakandan, sorumlu Bakandan, ilgili denetim kurumu şefinden veya 

ilgili kurumun şefinden gerekli önlemleri almasını isteyebilir. 

- Suçlama (Madde 35): DTK, denetim ve teftiş sonucunda suç şüphesi 

bulunduğunu düşündüğü takdirde savcılık makamlarına suç duyurusunda bulunabilir. 

2.3.3. Güney Kore’de Bütçe Hakkı Kullanımının Başarı Faktörleri 

Bakımından Değerlendirilmesi 

Bütçede yer alan gelirlerin toplanması ve giderlerin yapılması konusunda 

yürütmeye, halkın temsilcisi konumunda olan yasama organı tarafından izin (yetki) 

verilerek bu sürecin yürütülmesine bütçe hakkı denilmekteydi. Bu başlık altında, 

Güney Kore’nin bütçe hakkı kullanımında -birinci bölümde yer alan faktörler 

içerisinden- başarılı olduğu kriterler bakımından değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Kore, merkezi bir hükümete ve iki kademeli yerel yönetime sahip üniter bir 

Devlettir. Başkanın Devletin başı olduğu bir başkanlık sistemine sahiptir. Anayasa, 

yürütme gücünün Cumhurbaşkanının başkanlık ettiği yürütme organına verildiğini 

belirtir. Yasama organının tek meclisli yapıdadır ve temel işlevleri, yürütme gücünü 

denetlemek ve yıllık bütçeyi onaylamak da dahil olmak üzere yasa oluşturmaktır 

(OECD, 2004: 289).  

Bütçe sürecinin ilk adımı olan bütçe hazırlama safhasında yürütmenin bütçe 

sürecindeki faaliyetlerini yönlendirebilmek adına orta vadeli bütçe politikasının 

yasama organı tarafından onaylanması bütçe hakkının yasama organınca etkin 
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kullanılabilmesi açısından önemli olduğu birinci bölümde belirtilmişti. Çoğu mali 

faaliyetin, yıllık bütçenin çok ötesine geçen bütçe sonuçları olduğu için orta vadeli 

bütçe politikaları, bütçe sürecindeki etkinliğini artırabilmesi için yasama organınca 

incelemeye tabi tutulmalıdır. Güney Kore’de orta vadeli bütçe politikaları yasama 

organı tarafından onaylanmadan incelemektedir (OECD, 2019b: 83-84). Resmi 

olarak onaylamak bütçe hakkının etkin kullanımı açısından olumlu etkilemektedir 

fakat bu politikaların yasama organınca incelenmesi de bütçe hakkına oldukça katkı 

sağlayacaktır. 

Bununla birlikte, Kore'de yasama organı tarafından önerilen artışa yönelik olan 

değişiklikleri yürütmenin onaylaması gerekir (OECD, 2019b: 88). Yasama organının 

yeni bir harcama kalemi oluşturmasını veya yürütmenin izni olmadan bütçe 

tahminlerini artırmasını engellediğinden, Meclisin, bütçe tasarısını değiştirmede 

sınırlı bir rolü bulunmaktadır. Bütçede değişiklik yapabilme hakkı, yasama organının 

gerekli konularda bütçeyi etkileyebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu durumda bazı 

yasama organları hiçbir hareket kabiliyetine sahip değilken Güney Kore meclisinin 

sınırlı da olsa bir değişiklik yapabilme gücü bulunmaktadır. 

Bütçe hazırlanıp yasama organına sunulduğu andan itibaren yasama organının 

bütçe müzakere süresi işlemeye başlar ve bu süre OECD (2002a: 8) ‘ye göre 3 aydan 

az olmamalıdır. Ayrıca bütçe yasama organı tarafından mali yıldan önce 

onaylanmalıdır. Güney Kore’de bütçe taslağı Anayasa’nın 54/2 hükmüne göre; mali 

yıldan 120 gün önce meclise sunulur ve mali yıldan 30 gün önce meclis tarafından 

onaylanır. 120 günün içerisinde bütçe müzakere süresi 90 gün sürmektedir. Kalan 30 

gün ise gerekli ihaleler ya da sözleşmelerin tamamlanması için ayrılmaktadır. Bu 

yönüyle Güney Kore, OECD tarafından belirlenen bütçenin görüşülüp onaylanması 

konusundaki koşullarına uymaktadır. 

Bütçenin görüşülmesi aşamasında aktif rol alan komisyonlar, yasama organının 

bütçe ile ilgili iş ve işlemlerindeki koordinasyonu ve tutarlılığı sağlamaya yardımcı 

olurlar. Bu sayede yasama organınca ilgili harcama planları incelenirken yasamanın 

kendi özel uzmanlıklarından yararlanmasına olanak sağlamaktadır. Güney Kore’nin 

komisyon yapısı bütçe komisyonu ve sektörel komisyonlardan oluşmaktadır. Bütçe 

sürecinde; sektörel komiteler gerekli incelemeleri yaparak Bütçe Komisyonuna 

tavsiyelerde bulunur. Bütçe Komisyonu bu önerileri inceler ve kabul eder veya 
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reddeder ve bütçeyle ilgili tüm konuları resmi olarak değerlendirir. Komisyon 

yapısında Sektörel komisyonların yer alması, farklı düzeylerdeki girdileri koordine 

etmekte bütçe komisyonuna yardımcı olarak mali disiplinin sağlanmasına yardımcı 

olma olanağı sağlamaktadır. Komisyonlar gerekli incelemeleri yaparken; hükümetten 

ihtiyacı olan belge ve kayıtları isteyebilir, Bakanlar / Siyasi Atananları veya 

hükümette yer alan diğer yetkilileri görüşmeye çağırabilir, ayrıca yönetim (Hükümet) 

içerisinde istihdam edilmeyen kişilere danışabilmektedir. Ayrıca Komisyon 

toplantılarında yürütme organı adına bir Bakan veya diğer siyasi olarak atanan kişiler 

genellikle ilk yanıtı verir ve yetkililer gelecek toplantılarda kalan soruları yanıtlar 

(OECD, 2019a: s.y.). Komisyonların inceleme esnasında başvurabileceği kaynaklar 

oldukça zengindir. Bu durum ise komisyonların, objektif ve doğru inceleme 

sonuçlarına ulaşmalarını mümkün kılabilmektedir. Ve bakanlıklarla yakın ilişki 

içerisinde süreci yürütebilmeleri de komisyonların ilgili bilgilere doğrudan erişimini 

sağlamaktadır. 

Yeterli komisyon personelini işe almak, komisyonların uzmanlara danışmasına 

veya istihdam etmesine izin vermek ve bağımsız araştırma kapasitesini 

güçlendirmek, yasama etkinliğini artırmaya ve yasama ile yürütme arasındaki 

kapasite dengesizliğini gidermeye hizmet etmektedir. OECD ( 2019: 91-92), yasama 

organının gerekli analitik desteğe sahip olması; Bütçe Komisyonunun personel 

sayısı, Uzmanlaşmış araştırma hizmetleri veya personeli ve Bağımsız mali 

kurumların varlığı ile ölçmektedir. Bu kategoriler ışığında Güney Kore bütçe 

komisyonundaki görevli olan 21 personel ile OECD ülkeleri arasında oldukça iyi 

konumda bulunmaktadır. Ayrıca komisyon dışarıdan uzmanlara danışma hakkına da 

sahiptir. Ayrıca yasama organına bütçe konusunda destek olması amacıyla 2003 

yılında Ulusal Meclis Bütçe Ofisi (NABO) kurulmuştur. Bu ofis, yalnızca yasama 

organı için çalışır ve hükümetin bütçe verilerinde şeffaflık eksikliğiyle mücadele etti. 

NABO, yürütme organının iş ve işlemlerini kontrol altında tutarak meclisin 

etkinliğini artırmayı ve ulusal mali işleyişi izlemeyi amaçlamaktadır (OECD, 2016: 

154). 2017 verilerine göre 138 personelden oluşan NABO, kendi görev alanı 

dahilinde kendi çalışma programını belirleyebilme ve kendi inisiyatifiyle analiz 

yapabilme gücüne de sahiptir (OECD, 2019c: s.y.). 

Yürütme organı bütçe uygulama aşamasında, yasama organı tarafından 
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onaylanmış olan harcamalarda herhangi bir şekilde artış yapamamaktadır. Yürütme 

organının transfer yapabilme hakkı ise belirli bir raddeye kadar bulunmaktadır ve 

ayrıca yasamanın onayını gerektirmektedir. Yürütmenin yasama onayı olmadan 

belirli bir eşiğe kadar harcamaları kesme / iptal etme / iptal etme yetkisi vardır ancak 

bu eşiğin üzerinde onay gereklidir (OECD, 2019d: s.y.). Güney Kore’de yürütmenin 

bütçe uygulamasında çok fazla esnekliği bulunmamaktadır. Yapacağı değişiklikler 

ise genel anlamda yasama organının onayına tabidir denilebilir. Bu vaziyetiyle, bütçe 

uygulama aşamasında yürütme organının tamamen serbest bırakıldığı söylenemez 

aksine meclisin kontrolü altında işleyen bir süreçten bahsedilebilir. 

Yürütme organının yaptığı iş ve işlemlerin yasama organı tarafından 

izlenebilmesi ve kontrol edilebilmesi için yasama organının istediği bilgilere erişmesi 

sağlanmalıdır. Bu amaçla ilgili bütçeye ilişkin raporlamaların yürütme organı 

tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Güney Kore’de yılsonu bütçe uygulama 

raporları, yılsonu mali tabloları, Uzun vadeli mali sürdürülebilirlik raporu, Mali risk 

raporu üretilmekte ve kamunun erişimine de açıktır. Bu raporlamalarla, hesap 

verebilirlik açısından, yıl içindeki fiili bütçe uygulamasına ilişkin raporlama ve mali 

yılın sonundaki hükümetin hesaplarının durumunu görme imkânı elde edilir. Uzun 

vadeli perspektifte uygulanacak olan politikaların sürdürülebilir hale getirilebilmesi 

için gerekli değerlendirmeleri içererek isabetli politika üretiminin oluşumuna katkı 

sağlar. Ayrıca mali risk raporuyla yıllık ekonomik ve mali dokümantasyonla 

bütünleştirildiği takdirde, kamu maliyesinin sağlam ve dayanıklı olması sağlanabilir. 

Ancak bütçe öncesi rapor, yıl içi bütçe uygulama raporları ve yıl ortası uygulama 

raporu hükümet tarafından üretilmemektedir (OECD, 2019b: 99). 

Güney Kore’de hesap verebilirlik zincirinin temel aktörü olan bağımsız 

Yüksek Denetim Kurumu olan ve anayasa ile kurulan Denetim ve Teftiş Kurulu 

(DTK), dış denetim görevini yerine getirir. Anayasal statüde bulunan bu kurulun 

bağımsızlığı anayasada güvence altına alınmıştır. DTK, yetkisi dahilindeki tüm 

harcamaları denetler ve denetleme esnasında gerekli duyduğu tüm belge ve 

beyanların kendisine sunulması DTK Kanununda hükme dayandırılmıştır. DTK, tüm 

merkezi ve yerel yönetimleri ve ayrıca doğrudan veya dolaylı kamu şirketlerini 

denetleme yetkisine sahiptir (OECD, 2004: 306). Denetim alanının geniş olması ve 

bunların her birini denetleyebilmesi, yasama organına sağladığı bilgilerin kapsamını 
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genişleterek yasamanın kontrol ve denetim mekanizmasının olumlu şekilde 

çalışmasına olanak sağlar. Ayrıca yetki alanındaki tüm idarelerde mali, uygunluk ve 

performans denetimlerini gerçekleştirir (International Budget Partnership, 2019b: 

s.y.). DTK, kamu harcamalarına ilişkin uyum kontrollerine ilişkin geleneksel 

işlevinin yanı sıra yılsonu raporlarında sağlanan performans bilgilerinin denetimini 

de gerçekleştirmektedir.  

Bütçenin kapsamlı olması, bütçe hakkının yasama organı tarafından etkin 

kullanımı açısından özellikle harcamaların ve gelirlerin kontrol altında tutulması 

açısından oldukça önem arz etmektedir. Güney Kore’de Bütçenin kapsamlı olması 

unsuru OECD(2018: 28) anketinde de yer aldığı şekliyle, ülkede var olan harcama ya 

da gelir kaleminin bütçeye dahil olup olmaması bakımından değerlendirilecektir. 

Güney Kore’de, sosyal güvenlik fonları, halk sağlığı fonları, beklenmedik durum / 

yedek fonları, devlet teşebbüsleri tarafından finanse edilen devlet harcamaları ülkede 

mevcut olan kalemlerdir. Ek olarak mevcut olan bu kalemler bütçe ile ilgili 

belgelerde yer almaktadır. Donör fonları ve / veya ülke dışı hibeler / transferler 

tarafından finanse edilen devlet harcamaları, Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen 

ve bütçe dışında tutulan özel hesap harcamaları, döngüsel istikrar fonlarıyla finanse 

edilen devlet harcamaları ülkede uygulama alanı mevcut değildir ve bunun tabi 

sonucu olarak bütçede yer almamaktadır (OECD, 2019a: s.y.). Ülkede var olan 

harcama ve gelir kalemleri, bütçe dışında kalmasına izin verilmeden nihai onaylanan 

bütçe belgelerinde yer almaktadır. Bu da bütçenin kapsamının geniş olmasına ve bu 

sayede yasama organının kontrolü dışında gelir- harcama hareketlerinin 

yaşanmamasına olanak sağlar. Hesap verebilirliği ve şeffaflığı olumlu yönde etkiler. 

Ülkelerde uygulanan ya da var olan mali kurallar ve mali hedefler, bütçelerde 

yer alan mali politikaların açık, güvenilir ve öngörülebilir sınırlar dahilinde 

uygulanmasını sağlayarak bütçelerin etkili şekilde yönetilmesine yardımcı 

olmaktadır (OECD, 2019b: 39). Genellikle mevzuata dayalı olarak, bütçe toplamları 

üzerindeki sayısal sınırlar yoluyla maliye politikası üzerinde daimi bir kısıtlama olan 

mali kuralların iki özelliği vardır. Birincisi, yasama organı ve yürütme tarafından 

alınan siyasi kararları bağlayan bir kısıtlama sunar. İkincisi, yöneticinin mali 

yönetiminin somut bir göstergesi olarak hizmet eder (OECD, 2019b: 49). Bu 

bakımdan Güney Kore’de de iç politikalar ve yasalarla desteklenen mali kurallar 
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mevcuttur. Nominal bütçe dengesi iç kurallar /politikalarla belirlenmektedir. Politika 

hedefleri orta vadeli mali planda yer almaktadır (Örneğin, konsolide mali denge eksi 

sosyal güvenlik fonları, 2017-2021 orta vadeli mali planda GSYH’ye göre yaklaşık 

yüzde 2,0 açıkla yönetilir). Ulusal borç hedefi de yine orta vadeli mali planda 

düzenlenir ve planda borç hedefinin GSYH’nin yüzdesi olarak % 40 bandında 

yönetilmesi gerektiği hususu yer almaktadır. Yıllık harcama büyüme oranı tahmini 

ve yıllık gelir büyüme oranı tahmini orta vadeli mali planda belirtilmiştir. 

Beklenenden daha yüksek gelir tahsisi ile ilgili kısıtlamalar ulusal maliye kanununda 

hüküm altına alınmıştır. Ayrıca Orta vadeli mali politika hedeflerinin oluşturulması 

için yasal ve/veya anayasal gereklilikler de bulunmaktadır. İlgili mali hedef ve 

kurallar, bütçe yönetiminin etkin olmasını sağlamak amacıyla gerekli politika 

belgeleriyle ve yasalarla belirtilmiştir. Ancak mali kurallara uyulmaması durumunda 

herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır (OECD, 2019b: 50-51). Herhangi bir 

yaptırım uygulanmaması ve mali kuralların yeterince yasalara dayandırılmaması 

bütçe hakkının etkin kullanımında aracı konumda bulunan mali kuralların ve mali 

hedeflerin yeterince etkin rol almasını engelleyebilir. 

Bütçe sürecinde de aktif şekilde rol alan ve güç paylaşan yasama ve yürütme 

organlarının rol ve sorumluluklarını kapsayan anayasal yapı, bütçe hakkının 

kullanımı konusunda önemli işaretler barındırmaktadır. Anayasalarda düzenlenen 

kuvvetler ayrılığı temelindeki hükümet sistemi, yasama organının kurumsal yapısı 

gibi unsurlar bütçe hakkının yasama organı tarafından etkin şekilde kullanılmasına 

etki etmektedir. Güney Kore’de yasama ve yürütme organını kapsayan anayasal yapı 

çerçevesinde yasama organının kurumsal yapısı ve rolü anayasada düzenlenmektedir. 

Yasama organının rol ve sorumlulukları, yasamanın harcama ve gelir için yasal 

yetkilendirme hakkı anayasada hüküm altına alınmıştır (OECD, 2019b: 44). Bu gibi 

uygulamalarla yasamanın yetki sahası, anayasa ile korunmaktadır. Yürütmeye dair 

yetkilerin kanun çerçevesinde yer alması perspektifinden karşılaştırma yapmak 

gerekirse, anayasalar normlar hiyerarşisinde kanunlardan üstte bulunması sebebiyle 

anayasada düzenlenen yasama organına dair hükümlerin bulunması, yasamanın 

yetkileri daha net korunmaktadır. Tabi pratikte ne kadar uygulanabilir olduğu da 

önemlidir fakat belgelerde bu şekilde üstünlük olması yasamanın gücünü olumlu 

yönde etkilemektedir. 
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Başkanlık sistemi ile yönetilen Güney Kore’de, başkanlık sisteminin en 

belirgin özelliği olan yasama ve yürütmenin keskin çizgilerle ayrılması durumu 

mevcuttur. Doğrudan halk tarafından seçilen ve 5 yıllık görev süresine sahip olan 

Başkan bir kez seçilebilmektedir. Başkanın, meclisi feshetme hakkına sahip 

olmaması, kararname çıkarma yetkisinin sınırlı olması gibi unsurlar başkanın yasama 

organına müdahalesini engellemektedir (Miş vd., 2016: 61). Yasama organı 

doğrudan halkla seçilmiş üyelerden oluşan tek meclisli yapıdadır. Anayasasının 62. 

Maddesinde yer alan hükümle, meclis, başkanı ve kabine üyelerini 

azledebilmektedir. Bu hüküm ise başkan karşısında güçlendirilmiş yasama organı 

yapısına işaret etmektedir. Ancak, çok partili siyasi yapıya sahip olan Güney 

Kore’de, parti disiplini çok güçlüdür. Başkan gayri resmi olarak partisiyle ilişkisi 

devam etmektedir. Ülkedeki partiler siyasi ve ideolojik olarak sert şekilde ayrıdır ve 

iki parti hakimdir (Miş vd., 2016: 65). Parti disiplininin sıkı olması meclisin başkan 

ile olan ilişkisinin bağımsız ve tarafsız olamamasına sebep olabilir ve bu da bütçe 

hakkının kullanımında olumsuzluk yaratabilir. 

2.4.  FRANSA 

Yarı-başkanlık hükümet sisteminin uygulandığı ve ülkemiz tarafından da 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde örnek alınan Fransa’nın siyasi ve 

idari yapısı, bütçe süreci ve yasama organın bütçe hakkı kullanımında başarılı olduğu 

faktörler bu başlık altında incelenecektir.  

2.4.1. Fransa’nın Siyasi ve İdari Yapısı 

Fransa; Yarı- Başkanlık sistemi ile yönetilen üniter bir devlettir. Ülke; 1789 

ihtilaline kadar krallık ile yönetilmekteyken ihtilal sonrasında beş kez Cumhuriyet 

ilan edilmiştir. Bu sebeple yönetsel yapı olarak Yarı başkanlık sistemi ile Beşinci 

Cumhuriyet yönetiminin uygulandığı söylenebilir (Ocaklı, Palabıyık, Solak, Atlay, 

ve Selver, 2019: 2; Türgay, 2021: 277). Halen uygulanmakta olan 1958 

Anayasasındaki 1962 Anayasa Değişikliği ile birlikte Fransa’da yarı başkanlık 

sisteminin temeli oluşturulmuştur (Özdemir, 2019: 151). Yarı başkanlık sistemleri, 

hükümetin yasama organının içinden çıkması ve hükümetin başbakana ve 
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bakanlardan oluşması ve yasamaya karşı siyasal sorumluluğunun bulunması 

bakımından parlamenter sistemle benzeyen; doğrudan halk tarafından seçilen ve 

görev süresi sabit olan başkanın olması ve başkanın görevlerinin sembolik olmaması 

bakımından başkanlık sisteminin özelliklerini de barındıran hibrit sistemdir (Akçalı, 

2016: 94-96). 

Fransa’da yürütme organı Cumhurbaşkanı ve Hükümet’ten oluşmaktadır. 

Parlamenter sistemdeki iki başlı yürütme organı bulunmaktadır. Ancak 

Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilmektedir. Cumhurbaşkanı; beş yıl için 

tek dereceli genel seçimle seçilir ve bir kişi art arda iki dönem Cumhurbaşkanlığı 

yapamamaktadır (Fransa Anayasası, m.6). Anayasanın 8.-9. ve 10. maddelerinde yer 

alan hükümlere göre Cumhurbaşkanı; Başbakan’ı atar ve başbakanın önerisi ile 

Hükümetin diğer üyelerini atar. Cumhurbaşkanı bakanlar Kuruluna başkanlık eder. 

Kanunlar Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır veya veto edilir. Anayasasının 12. 

Maddesine göre; Cumhurbaşkanı, herhangi bir sebebe dayanmaksızın Başbakan ve 

meclis başkanlarına danışarak Ulusal meclisi feshedebilir. Cumhurbaşkanının siyasi 

sorumluluğu yoktur. Ancak; Uluslararası Ceza Mahkemesinin görev alanına giren 

cezai konular ve makamı ile bağdaşmayan görevini açıkça ihlal etme suçları; 

sorumsuzluğunun istisnalarıdır. Bu istisnai durumlarda Cumhurbaşkanını suçlamak 

için; parlamentonun her iki kanadının da oylaması ve kabul etmesi gerekmektedir 

(Şencan, 2017: 49). Yürütme organını oluşturan diğer kısım ise hükümettir. 

Hükümet; “ Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir Başbakan ile onun seçtiği ve 

Cumhurbaşkanınca onaylanan Bakanlar Kurulu üyelerinden oluşmaktadır.” (Ocaklı 

vd., 2019: 3). Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır ancak görevden 

alınması başbakanın istifası ile mümkün olmaktadır. Başbakanın önerisi üzerine 

bakanları atayan cumhurbaşkanı aynı zamanda Bakanlar Kurulunun başkanıdır. 

Cumhurbaşkanının bulunmadığı anlarda, Bakanlar Kurulunun yetkileri kullanılsa 

bile sonuç ortaya çıkarmamaktadır. Ancak Cumhurbaşkanı tarafından verilen vekâlet 

ile Başbakan Bakanlar Kuruluna başkanlık edebilir. Başbakan ve hükümetin 

Cumhurbaşkanına karşı siyasi sorumluluğu yoktur. Ancak parlamentoya karşı siyasi 

sorumlulukları bulunmaktadır (Şencan, 2017: 46-55). 

Fransa’nın yasama organı iki meclislidir. Halkın temsilini üstlenen 577 üyeden 

oluşan Ulusal Meclis (Assemblée Nationale) ve yerel yönetimleri temsilen 348 
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üyeden oluşan Senato yasama organını oluşturan iki kanattır. Ulusal meclisin görev 

süresi 5 yıl iken Senatonun görev süresi 6 yıldır (Özdemir, 2019: 152-153). Kanun 

teklif etme yetisi de yasama organı üyelerine ve ek olarak Başbakana aittir. Ulusal 

meclis kendi seçimlerini yenileyememektedir. Yasama sürecinde iki meclisin aynı 

haklara sahiptir. Ancak, Ulusal meclis ile Senato arasında bir anlaşmazlık ortaya 

çıkarsa, Başbakan Ulusal Meclisten son sözü söylemesini isteyebilir. Ayrıca, 

yalnızca Ulusal Meclis Hükümeti devirebilir. Cumhurbaşkanı Ulusal Meclisi 

feshedebilirken Senatoyu feshedememektedir (Assemblée Nationale,2013: 10). 

Ayrıca; olası makam boşalmalarını önlemek adına ulusal meclis ve senato üyeleri 

için birer tane yedek üye seçilmektedir (Şencan, 2017: 59).  

Yasamaya organının yürütme organı üzerinde sahip olduğu güçler şu 

şekildedir; yasama organının ulusal meclis kanadı hükümeti güvensizlik oyu ile 

düşürebilme gücüne sahiptir. Anayasanın 13. Maddesinde yer alan atamalar dışındaki 

üst düzey kamu görevlisi atamalarında yasama organının her iki kanadının da 

hükümete onay vermesi gerekmektedir (Özdemir, 2019: 159). Ayrıca yetki kanunu 

(habilitation) ile kanunla düzenlenmesi gereken konuların Bakanlar kurulu tarafından 

kanun hükmünde kararnamelerle (Ondonnance) düzenlenmesine izin verir 

(öngörülen sürede yasama organı tarafından onaylanmalı aksi takdirde geçersizdir.) 

(Oytan, 1984: 97). Cumhurbaşkanı üzerindeki tek önemli gücü, cumhurbaşkanını 

suçlama konusudur. 

Fransa’da yargı organının bağımsızlığının garantörü Cumhurbaşkanı’dır. 

Kendisine Yüksek Yargı Konseyi yardım eder ve Cumhurbaşkanı bu Konsey’in 

başkanıdır. Fransa siyasi yapısı içerisinde kritik öneme sahip olan Anayasa 

Konseyi’nin; “ anayasaya uygunluk denetimi, danışma görevleri ve seçimlere ilişkin 

olmak üzere üç temel görevi bulunmaktadır” (Ocaklı vd., 2019: 4; Özdemir, 2019: 

158). 

2.4.2. Fransa’da Bütçe Süreci 

Fransa’nın bütçe sürecini yöneten ana kanun 2001 yılında yürürlüğe giren Yeni 

Organik Kanun (Loi organique relative aux lois de finances, LOLF)’dur. Yeni 

organik kanun öncesinde uygulamada bulunan 1959 tarihli organik kanun ve 

Anayasa; bütçeleme konusunda yürütme organına çok fazla yetki verilmesine 
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rağmen yasama organına sınırlı yetki vermekteydi. 1959 tarihli kanun yerine yasama 

organının bütçe konusundaki yetkilerini genişleten, şeffaflık ve hesap verebilirliği 

artırmayı amaçlayan mali anayasa statüsüne sahip olan 2001 Tarihli Yeni Organik 

Kanun yasama organı tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir. Yeni organik kanun 

ile yasama organının değişiklik yapabilme gücü geliştirilmiş, yürütme organının 

yasama organına daha fazla mali bilgi sunması şartı getirilmiş ve yasamanın kontrol 

ve denetim gücü artırılarak yasama organına stratejik yönlendirme kapasitesi 

kazandırılmıştır (Mordacq, 2008: 135; OECD, 2004: 186). Fransa’nın bütçe süreci 

hazırlık, onaylama, uygulama ve denetim aşamaları başlıkları altında incelenecektir. 

2.4.2.1. Bütçe Hazırlık ve Sunum Aşaması 

Bütçenin hazırlık süreci; Bütçe Müdürlüğü ve Bakanlıklar arasındaki dört 

aşama şeklinde (Hazırlık aşaması, Teknik Müzakereler, Bütçe Müzakereleri ve 

Kısmi Müzakereler) gerçekleşen yaklaşık 9 ay süren görüşmelerden meydana 

gelmektedir (Moretti ve Kraan, 2018: 37).  

Hazırlık aşaması olarak adlandırılan bu safhada; bütçe sürecinden önceki yılın 

Kasım ayında, potansiyel tasarruf kaynaklarının Bütçe Müdürlüğü tarafından 

belirlenmesiyle hazırlık çalışmalarına başlamaktadır. Bütçe müdürlüğü bütçe 

taslağını hazırladıktan sonra Maliye Bakanlığı’na gönderir. Hazırlık çalışmalarının 

ardından bütçe başkanı tarafından, Kamu Maliyesinin Programlanması Hakkında 

Kanun'da belirlenen tavanları ve harcama kurallarını yansıtan, harcamaların ve kamu 

istihdamının gelişimi için kılavuz niteliğine sahip olan bütçe çerçeve raporu (belgesi) 

hazırlanır. Bu doküman, Başbakan ve Bakanlar Kurulu tarafından imzalanmasının 

ardından Bakanlıklara gönderilir (Moretti ve Kraan, 2018: 38). 

İkinci aşama olan Teknik müzakere süreci; Bütçe Müdürlüğü ile Bakanlıklar 

arasında ilerletilir. Şubat ayında başlayan bu müzakerelerde önceki yılların ve cari 

yılın bütçe uygulamalarının analizleri ile mevcut politikalar ve potansiyel yeni 

önlemlerle ilişkili maliyetlerin ölçümü yapılır (Moretti ve Kraan, 2018: 38). Mayıs 

ve Haziran aylarında; bütçe müdürlüğü ve bakanlıklar arasında; üçüncü aşama olan 

Bütçe Müzakereleri yapılır. Müzakere sonucunda Bütçe öncesi raporunda 

tablolaştırılarak 30 Haziran’dan önce yasama organına sunulur (Ocaklı vd., 2019:52). 

Ardından başbakan tarafından oluşturulan, bakanlıkların nihai kaynaklarının yer 
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aldığı harcama tavanı belgesi oluşturulur. Daha sonra ilgili belge yetki ve 

harcamaların paylaştırılması amacıyla Temmuz ayında gerçekleştirilen Kısmi 

Müzakere aşamasına geçilir. Kısmi müzakere aşamasından sonra bütçe teklifi 

Ağustos ve Eylül aylarında kesinleşerek Ekim ayında yasama organına sunulur 

(Moretti ve Kraan, 2018. 39; Ocaklı vd., 2019: 52). 

2.4.2.2.  Bütçenin Görüşülmesi ve Onaylanması 

Ekim ayının ilk Salı günü yasama organına sunulan bütçe taslağı, ilk olarak 40 

gün boyunca Ulusal Meclis’te görüşülür. İlk okuma sonrasında 20 gün boyunca da 

Senato’da görüşülür.  Ancak Ulusal Meclis, belirtilen süre içerisinde yasa tasarısının 

tamamı için ilk okuma oyu yayınlamamışsa, Hükümet ilk sunduğu metni veya 

gerekirse değişiklik yapılan bütçe metnini Senato'ya havale eder. Yasama organının 

iki meclisi arasındaki bütçe gidiş gelişleri olan “ Parlamento Mekiği” denilen sürece 

10 gün verilmektedir. Yasama komisyonlarının inceleme süresinin de dahil olduğu 

bu süreçte yasama organına bütçe ile ilgili karar vermesi için 70 gün verilmiştir. Aksi 

takdirde verilen süre zarfında yasama organı karara varamazsa bütçe hükümleri 

yönetmelikle yürürlüğe konulabilmektedir (Assemblée Nationale, 2013: 285; LOLF, 

2001: Md. 39-40). Bütçe taslağı genel kurul’da tartışılmadan önce -başkanları 

muhalefet partisinden olan ve genel raportörlerin çoğunluk partisinden seçildiği- 

Ulusal Meclisi’n 73 üyeli Senato’nun 49 üyeli Bütçe Komisyonlarında incelenir. 

Bütçe Komisyonu Genel Raportörleri merkezi öneme sahip olup yasal uygunluk 

bakımından bütçeyi inceleme ve değişiklik yapabilme yetkisine sahiptir. Ayrıca 

Fransa bütçe sürecinde bütçe teklifinin gelir hükümleri, yasama organı harcamaları 

tartışmaya başlamadan önce onaylanması esas kabul edilmektedir. Genel raportörler, 

bütçe komisyonlarında oylanması gerekleri tavsiye eden rapor hazırlar. 3 bölümden 

oluşan bu raporun birinci bölümünde bütçe genel analizi, ikinci bölümde birinci 

bölümdeki maddelere ilişkin görüşler ve üçüncü bölümde ikinci bölümdeki 

maddelerin değerlendirmesi yer almaktadır (Ocaklı vd., 2019: 53)  Ardından bütçe 

komisyonu tarafından görüşülen ve onaylanan bütçe önerisine ilişkin rapor yayınlanır 

ve genel kurulda görüşmelere geçilir (Moretti ve Kraan, 2018: 55-56). Genel 

Kurul’daki görüşmeler öncelikle siyasi parti sözcülerinin konuşmalarıyla 

başlamaktadır. Birinci bölüm görüşmeleri 5 gün sürer ve bu görüşme 
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tamamlanmadan ikinci bölüme geçilememektedir. Özel görüşme usulüne sahip olan 

İkinci bölüm görüşmelerinde bütçe taslağındaki tekliflerin değişikliği veya 

onaylanması gerçekleştirilmektedir. İlgili bakanlıklara soru da sorulabildiği bu süreç 

üç hafta sürer ve karara varıldıktan sonra Senato’ya gönderilir. 20 gün boyunca 

Senato tarafından ilk okuma yapılır. Ardından Ortak Komisyon toplanır ve iki 

meclisin kararları arasındaki farklılıkları törpüleyerek tek metin haline getirilir. Tek 

metin haline gelen bütçe taslağı tekrar ve hızlıca okunur ve görüşülür. Bütçe kanunu 

son halini aldıktan sonra görüşü alınmak üzere Anayasa Konseyine iletilir 

(Assemblée Nationale, 2013: 288-289; Ocaklı vd., 2019: 54). Aralık ayının sonunda 

yasama organı tarafından onaylanan bütçe kanunu Cumhurbaşkanı tarafından 

onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girer (Moretti ve Kraan, 2018: 

40). 

Fransa’da sosyal güvenlik konusu devletin genel bütçesinden ayrı şekilde 

hazırlanmaktadır. Anayasa’ya göre yasama organının sosyal güvenlik finansmanına 

ilişkin yasa taslağı için karar verme süresi 50 gündür. Aksi takdirde; hükümet 

kararname ile yürürlüğe koyabilir (Fransa Anayasası, Md. 47/2). 

2.4.2.3. Bütçenin Uygulanması 

Bütçenin yürütme organı tarafından uygulanması 1 Ocak itibarı ile 

başlamaktadır. İlgili bakanlıklara bütçede yer alan ödenek miktarlarının nasıl 

paylaştırılacağı yeni organik Kanun’da detaylı şekilde açıklanmamıştır. Ancak aynı 

yasada bütçe uygulama sırasında yürütme organına çeşitli esneklikler tanımıştır.  

Transferler, aynı bakanlığın programları arasındaki ödenek dağılımını 

değiştirebilir. Aktarma konusu ödeneklerin aynı yıl içindeki birikimli tutarı, ilgili 

programların her biri için o yıl için maliye kanununca açılan ödeneklerin %2'sini 

aşamaz. Bu tavan, ilgili programların her biri için personel harcamaları başlığı 

altında yapılan ödenekler için de geçerlidir. Transferler, bu şekilde aktarılan 

ödeneklerin belirli bir amaç için kullanımı orijinal programın eylemlerine karşılık 

geldiği sürece, farklı bakanlıkların programları arasındaki ödenek dağılımını 

değiştirebilir. Bu devirlere, ilgili bakanlıklar arasında yetkilendirilmiş işlerin 

dağılımında değişiklikler eşlik edebilir. İlgili transferler; Ulusal Meclis ve 

Senato’nun maliyeden sorumlu komisyonlarına ve ilgili diğer komisyonlara bilgi 
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verildikten sonra, Maliye Bakanının raporu üzerine çıkarılan kararname ile 

yapılmaktadır (Yeni Organik Kanun, Md. 12). 

Olağan acil durumlarda; bütçe dengesini etkilememek şartıyla her iki meclisin 

de bütçe komisyonuna bildirerek bütçe artırabilir. Ancak bu artış fazla olarak 

bulunan vergi gelirleri ile ya da diğer bütçe ödeneklerinden iptaller gerçekleştirilerek 

yapılabilir. Bu şekilde yapılan artışların kümülatif tutarı, o yıl için bütçe kanununda 

onaylanmış olan ödeneklerin %1'ini aşamaz. Ancak ulusal çıkarların söz konusu 

olduğu bir durumda yürütme organı, bütçe dengesinin bozulması pahasına da olsa 

kararname ile artış yapabilir. Ardından yasamanın onayı alınmalıdır  (Yeni Organik 

Kanun, Md. 13; OECD, 2004: 205). 

Bütçe dengesinin bozulmasını önlemek amacıyla, Maliye Bakanı’nın raporu 

üzerine kararname ile ödenek iptal edilebilir. İptal edilen ödeneklerin kümülatif 

tutarı, bütçe kanununda cari yıla ilişkin olduğu ödeneklerin %1,5'ini aşamaz. 

Herhangi bir iptal kararı, yayımlanmadan önce, Ulusal Meclis ve Senato'nun 

maliyeden sorumlu komitelerine ve ilgili diğer komitelere bilgi için iletilir (Yeni 

Organik Kanun, Md. 14). 

Ayrıca Mordacq (2008: 138); “onaylanan bütçeye ilişkin önemli bir değişiklik 

yapılması halinde, ek bütçe kanunlarına sıklıkla başvurulmasını gerektirmeyecek 

ölçüde sınırlı olan, ödenek hareketlerine ilişkin” uygulama aşamasındaki Parlamento 

denetiminin artırıldığını ifade etmiştir. 

2.4.2.4. Bütçenin Sonuçlarının Denetimi 

Bütçenin uygulanması aşamasında Ulusal Meclis ve Senato'nun Bütçe 

Komisyonları, bütçe kanununun uygulanmasını takip ve kontrol eder ve kamu 

maliyesi ile ilgili her türlü sorunun denetimini gerçekleştirirler. Bu görev, Komisyon 

başkanlarına, genel raportörlerine ve belirli görev alanları ile ilgili olduğu anda ise 

özel raportörlerine verilmiştir. Bu amaçla tüm belge incelemelerini ve yerinde 

incelemesi, faydalı gördükleri tüm konularda sorumlulara soru yöneltip belge talep 

etme yetkileri bulunmaktadır. Komisyonların bütçe uygulama aşamasındaki denetim 

ve gözetim işlevi büyük oranda, belirli bir bakanlığın bütçesi hakkında rapor veren 

özel raportörler tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel raportörler her yıl sorumlu 
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oldukları bakanlığın bütçesine ilişkin bir rapor hazırlarlar. Ayrıca yıl içinde 

sorumluluk alanına giren merkezi yönetim birimlerini de denetlerler. Yorumlarını 

hükümete gönderebilir veya gizli/kamuya açık bilgi raporları hazırlayabilirler 

(Lambert, 2001: 135). Bütçe komisyonlarının; millî savunma ve iç güvenliği veya dış 

devlet ve saygıyı ilgilendiren gizli mahiyette olanlar hariç, idarenin kontrolünden 

sorumlu kurum ve hizmetler tarafından düzenlenen her türlü rapor dahil olmak üzere, 

talep ettikleri mali ve idarî mahiyetteki her türlü bilgi ve belgenin Komisyona ibraz 

edilmesi gerekmektedir (Yeni Organik Kanun, Md. 57). Kanunun 59. Maddesinde, 

komisyon tarafından istenen bilgi ve belgelerin belirtilen süre içinde ibraz 

edilmemesi durumunda, ilgili sorumluluklar yetkili mahkemeye sevk edilmektedir. 

Anayasa’nın 47/2 hükmüne göre; Sayıştay (Cour des Comptes) bütçe ve sosyal 

güvenlik Finansman kanunlarının uygulanmasını izlemek ve yasama organının ve 

yürütme organının kamu politikalarının değerlendirmesine yardımcı olmakla 

görevlendirilmiştir. Anayasa’da veya Sayıştay’a ilişkin kanunda Sayıştay’ın 

bağımsızlığına ilişkin hüküm bulunmamaktadır ancak mahkemelerin yasama ve 

yürütmeden bağımsız şekilde yürütülmesi adına üyelerinin yasal bir sulh yargıcı 

pozisyonuna sahip olmaları bağımsız olduğuna işaret etmektedir. Ancak atama 

konusunda Mahkemenin yedi dairesinin başkanı ve başkanları, Bakanlar Kurulu 

kararıyla atanır (OECD, 2004: 210-211). 

Sayıştay'ın, tüm kamu sektörünü kapsayan çok geniş denetim sorumlulukları 

vardır. Devlet bütçesi, ulusal kamu kuruluşları, kamu kuruluşları ve sosyal güvenlik 

kuruluşları için denetim kapsamı zorunludur. Ayrıca, özellikle Devletten veya 

Avrupa Birliği'nden mali yardım alan kuruluşlar olmak üzere, özel hukuka göre 

kurulmuş bazı kuruluşları denetleyebilir (Assemblée Nationale, 2021: L111-7). 

 Sayıştay’ın görevleri yargılama, onaylama (doğrulama), değerlendirme ve 

belirtme’den oluşmaktadır. Bunlardan ilki; muhasebe görevlilerinin kamu 

kurumlarının hesaplarını doğru bir şekilde tuttuğunu kontrol eder ve bir sorun ya da 

kayıp varsa yargılama yapmaktır. Yargılama görevini sadece muhasebe yetkilileri 

üzerinde kullanabilmektedir. Bunun dışındaki devlet görevlilerine yargılama 

yapamaz. Diğer görevi; bütçe ile tahsis edilen kaynakların doğru, verimli ve etkin 

şekilde kullanılmasını kontrol etmektedir. Her yıl Devletin ve sosyal güvenlik 

Kurumunun hesaplarını onaylamaktadır. Son olarak Sayıştay; kamu politikalarının 
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değerlendirilmesinde Yasama organına ve Hükümete yardımcı olur. Bir kamu 

politikasının sonuçlarının belirlenen hedeflere uygun olup olmadığını ve bütçe 

araçlarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını ortaya koymaya 

çalışır (Cour des Comptes, 2021: s.y.). 

Ayrıca Sayıştay’ın “ilgili kurumlar” yapısı da bulunmaktadır. Bunlardan Kamu 

Maliyesi Yüksek Konseyi (HCFP), hükümetin makroekonomik tahminlerinin 

gerçekçiliğini değerlendirmekten ve dengeli kamu maliyesine dönüş yolunun 

Fransa'nın Avrupa taahhütleriyle tutarlılığını doğrulamaktan sorumludur. 

Hükümetten ve yasama organından bağımsız bir organ olup, Sayıştay'ın yanında yer 

alır. Bir diğer ilgili kurum ise; Bütçe ve Mali Disiplin Mahkemesi (CDBF)’dir. Bu 

mahkeme, kamu yöneticileri tarafından işlenen ve kamu maliyesine ilişkin kuralların 

ihlallerini yaptırıma tabi tutan, baskıcı nitelikte uzmanlaşmış bir idari yargı merciidir. 

Diğeri ise; Zorunlu Harçlar Konseyi (CPO), tüm zorunlu harçların kalkınma ve 

ekonomik, sosyal ve bütçesel etkisini değerlendirmekten ve bu harçlarla ilgili 

herhangi bir soru hakkında tavsiyelerde bulunmaktan sorumludur. Sayıştay ile 

bağlantılı olmakla birlikte, yine de Sayıştay'dan farklı bir kurum teşkil etmektedir 

(Cour des Comptes, 2021: s.y.). 

2.4.3. Fransa’da Bütçe Hakkı Kullanımının Başarı Faktörleri Bakımından 

Değerlendirilmesi 

Fransa’da uygulanan yarı-başkanlık sistemi, yürütme organını üstün 

tutmaktadır. 2001 yılında hazırlanan Yeni Organik Kanun ile yasama organının bütçe 

sürecinde yürütme organına göre daha üstün olması desteklendiği söylenebilir. Bütçe 

hakkının yasama organı tarafından etkin kullanımı konusunda Fransa’daki işleyişin 

başarılı yönleri birinci bölümdeki kriterler bakımından incelenecektir. 

Fransa’da orta vadeli bütçe çerçevesinin yasama organınca tartışılıp 

onaylanmaması bütçe hakkı kullanımı konusunda yasama organını geri planda 

bıraktığı söylenebilir. Keza; bütçe hakkı bakımından yürütme organının hazırlayıp 

sunduğu bütçe taslağı üzerindeki değişiklik yapma yetkisi; sunulan bütçe toplamını 

değiştirmeden sadece programlar arası değişiklik yapma yetkisi bulunmaktadır. Bu 

da yasama organının değişiklik yapma yetkisinin kısıtlandığı söylenebilir (Fransa 

Anayasası,Md. 40; OECD, 2004: 201; Yeni Organik Kanun, Md. 47). 
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Yürütme organı tarafından yasamaya sunulan bütçe taslağını incelemek için 

yasamaya verilen süre toplam 70 gündür. Bu nedenle bütçe müzakere süresi OECD 

(2002:8) tarafından önerilen üç aylık müzakere süresinin altında kalmaktadır. Ancak 

mali yılbaşından önce yasama organınca onaylanmaktadır (OECD, 2019b: 87). 

Bütçe müzakere süreci içinde inceleme konusunda yasamaya yardımcı olan 

komisyonlar konusunda Fransa’da bütçe incelemeleri her iki meclisin bütçe 

komisyonlarında yapılmaktadır. Sektörel komisyonlar kendi uzmanlık alanlarında 

incelemelerini gerçekleştirmektedirler. Ancak ayrı bir denetim komisyonu 

bulunmamaktadır. Yeni organik kanunun 57. Maddesiyle; denetim komisyonun 

görevini Bütçe Komisyonları yerine getirmektedir. Bütçe komisyonları içerisindeki 

raportörler (özellikle özel raportörler) ilgili oldukları kurumların bütçe 

uygulanmasını gözetler ve denetler. Sonuçlarını raporlar ve yasama organına sunar. 

Ayrıca bütçe komisyon başkanının muhalefet partisinden seçilmesi konusunda da 

komisyonların daha işlevsel olabileceği söylenebilir. Komisyon başkanı ve genel-

özel raportörlerin, gizli kalması mecburi olan bilgiler olmadığı sürece, her bilgi ve 

belgeye ulaşabilmesi yasalarla desteklenmiştir. Bu bakımdan komisyonların bütçe 

hakkı kullanımında yasama organına destek sağladığı söylenebilir. 

Yürütüme organının bütçe uygulaması aşamasında transfer, harcama artırma 

veya ödenek kesintisi gibi esnekliklere sahip olması belirli sınırlar dahilinde, yasama 

organının bütçe hakkına zarar vermemesi ölçüsünde manevra alanı yarattığı için 

uygun görülmüştür. Fransa’da; kamu harcamalarından artış yapma esnekliği 

bulunmayan yürütme organı sadece acil ve öngörülemeyen durumlarda yapılabilir. 

Bu artış ise Maliye Bakanlığı’nın ve yasama organının onayına bağlıdır. Transfer ve 

kesinti yapabilme konusunda belirli sınırlar dahilinde hareket etme zorunluluğuna ve 

sonradan yasama denetimine tabidir. Bu uygulamanın yasama organının bütçe 

uygulama aşamasında kontrol altında tutulduğu söylenebilir (OECD, 2019d: s.y.). 

Fransa’da dış denetim görevi Sayıştay tarafından yerine getirilmektedir. Fransa 

Sayıştay’ı, muhasebe görevlilerinin yargı yetkisi bulunan Kurul Tipi Sayıştay 

özelliği taşımaktadır (Aksoy, Geçgel, ve Öz, 2018: 13). Sayıştay mali- uygunluk ve 

performans denetimlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca kamu politika analizleri 

yaparak yürütme ve yasama organını bilgilendirmektedir. Anayasa’nın 47-2 

maddesinde yer alan Sayıştay anayasal bir kurumdur. Denetim alanı oldukça geniş 
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olan Sayıştay; devlet bütçesinde yer alan tüm kamu kurum kuruluşlarını, kamu 

girişimlerini, sosyal güvenlik kurumunu ve mali yardım alan (devletten ya da Avrupa 

Birliği’nden) mali yardım alan özel hukuk işletmelerini denetlemektedir (OECD, 

2004: 210). 

Bütçenin kapsamında tüm bakanlıklar ve pek çok bağımsız idari bölümler, 

sosyal güvenlik ve kamu idareleri bulunmaktadır (OECD, 2019b: 180). 

Fransa; yarı başkanlık hükümet sistemi ile yönetilmektedir. Yarı başkanlık 

sisteminde; yürütme Cumhurbaşkanı ve başbakandan oluşur ve çift başlıdır. 

Cumhurbaşkanının yetkileri, başbakana nazaran daha fazladır. Ancak Başbakan istifa 

etmeden görevden alınamamaktadır. Yasama organına karşı sorumlu olan kanat 

başbakandır, Cumhurbaşkanının sorumluluğu bulunmamaktadır (Deniz ve Ertürk, 

2018: 47-48). Fransa’da yasama organı Ulusal Meclis ve Senato olmak üzere çift 

meclisten oluşmaktadır. Ulusal meclis Yasama organının üstün kanadıdır. Bu 

nedenle asimetrik meclis yapısının olduğu söylenebilir. Ayrıca Cumhurbaşkanı 

yasama organından üstündür (Özdemir, 2019: 159-162). Ancak üst düzey yönetici 

atamalarının yasama organının onayına tabi olması, Cumhurbaşkanının kararname 

çıkarma yetkisinin olmaması, bakanlar kurulu kararnamelerinin meclis izni ile 

çıkarılması gibi mekanizmalar yasama ve yürütme arasındaki denge mekanizmaları 

olarak gösterilebilir (Özdemir, 2019: 192-193). Yasama organının bütçenin 

uygulaması esnasında denetim ve gözetim yetkisinin yeni organik kanun ile 

güçlendirilmesi bilhassa komisyonların aktif raporlama yapması, bütçe esnekliği 

konusunda yürütme organına fazla taviz verilmeden yasal sınırlar içerisinde hareket 

etmesi, dış denetim yapmakla görevli olan Sayıştay’ın ilgili tüm alanlarda denetim 

yapması ve komisyonlara, yasama organına ve yürütme organına gerekli destekleri 

vermesi gibi durumlar ilgili kriterler bakımından yasama organının bütçe hakkı 

kullanımı konusunda etkin olmasını sağladığı söylenebilir. 

2.5.  ŞİLİ 

Başkanlık sistemini uygulayan ve çift meclisli yapıya sahip olan Şili üniter 

devlettir. Bu başlık altında Şili’nin siyasi ve idari yapısı, bütçe süreci ve yasama 

organının bütçe hakkı kullanımında başarılı olduğu faktörler incelenecektir. 
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2.5.1. Şili’nin Siyasi ve İdari Yapısı 

Şili, başkanlık sistemi ile yönetilen üniter bir devlettir. Ülke yasama, yürütme 

ve yargı olmak üzere üç organdan oluşmaktadır. 

Yürütme organının başı Cumhurbaşkanıdır. Başkan yardımcılığı ve 

başbakanlık makamı bulunmayan Şili Cumhuriyeti'nde dört yıl süre için seçilen 

Cumhurbaşkanı bir sonraki dönem için yeniden seçilememektedir (Şili Anayasası, 

Md. 24-25). Cumhurbaşkanı, bakanları, anayasa mahkemesinin üç üyesini, il 

müdürlerini ve valileri ve silahlı kuvvetler başkomutanlarını atar ve görevden alır 

(Rinke, 2008: 149). Ayrıca başkanın veto yetkisi bulunmaktadır ancak veto edilen 

kanun Kongre’nin 2/3 çoğunluğunun oyları ile hükümsüz hale getirilebilmektedir 

(Rinke, 2008: 153). 

Şili yasama organı ya da Kongresi (Congreso Nacional); Temsilciler Meclisi 

(Cámara de Diputados) ve Senatodan (Senato) oluşur. Temsilciler Meclisi, seçim 

bölgeleri tarafından doğrudan oyla seçilen üyelerden oluşur. Temsilciler Meclisi dört 

yılda bir tamamen yenilenir. Senato, ülkenin her biri en az bir ilçe oluşturan bölgeleri 

dikkate alınarak, senatör bölgeleri tarafından doğrudan oyla seçilen üyelerden oluşur. 

Sekiz yıl için seçilen senatörlerin yarısının seçimi dört yılda bir yenilenir (Şili 

Anayasası, Md. 46, 47, 49). Temsilciler meclisinin hükümeti gözetleme görevine 

yoğunlaşırken Senato bu gözetimde jüri görevini yerine getirmektedir. Misal 

temsilciler meclisi gözetim aşamasında suçlama yapar ise Senato bu suçlama 

hakkında görüşme yapar ve yargılanmasına karar verir. Ayrıca senato cumhurbaşkanı 

kararnamelerini onaylama ya da reddetme hakkına sahiptir (Miş vd., 2016: 77-82). 

Şili yargı organının en yüksek merciisi olan Yüksek Adalet Divanı, ulusal 

düzeyde yargı yetkisine sahiptir ve 21 üyeden oluşur. Her bölge içinde en az bir 

Temyiz Mahkemesi vardır, bu nedenle ülkenin tüm bölgelerinde ikinci derece temyiz 

organları bulunur. Her komün içinde en az bir hukuk mahkemesi veya ilk derece 

mahkemesi vardır (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2021: s.y.). 

Ülke idari yapı olarak 3 bölümden oluşmaktadır. Hükümet ve idarenin 

hedeflerinin yerine getirilmesi için, ülke küçük coğrafi birime ayrılarak Bölgeler 

oluşturulur. Şuan on altı bölge bulunmaktadır. Bölgeler bir vali ve bir bölge 

konseyinden oluşur. Daha sonra bölgeler illere bölünür ve iller de belediye başkanı 



135 
 

tarafından yönetilen komünlere bölünür (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 

2021: s.y.).  

2.5.2. Şili’de Bütçe Süreci 

Şili’nin bütçe süreci, hazırlık aşaması, onay aşaması, uygulama aşaması ve 

denetim aşaması bu başlık altında incelenecektir. 

2.5.2.1. Bütçe Hazırlık ve Sunum Aşaması 

Şili'de bütçe süreci, Nisan ayında başlar. Bütçe Ofisi (DIPRES) bir önceki yılın 

bütçesinin uygulanmasını incelemek için bir iç süreç başlatır. Bu süreçte o ana kadar 

uygulanan bütçenin durumunu değerlendirir. Bu incelemelerin bir parçası olarak, 

Bütçe Ofisi bilgi alışverişinde bulunmak için ilgili bakanlıklarla toplantılar düzenler. 

Bu incelemeler, programların performansının ve sonuçlarının sistematik bir 

değerlendirmesini içerir. İncelemelerin ardından, Bütçe Ofisi uygulaması devam 

eden programların harcama tavanlarını günceller. Güncellenen harcama tavanları ve 

bütçe hazırlama yönergesi, Bütçe Ofisi tarafından Haziran başında formüle edilerek 

ilgili bakanlıklara iletilir (Blöndal ve Curristine, 2006: 14-15). Bakanlıklar kendi 

bütçe taslaklarını hazırlarlar ve bütçe ofisine gönderirler. Temmuz ayının ilk üç 

haftasında tüm kamu idareleri bütçe taslağını kurumsal düzeyde hazırlar. Temmuz ve 

Ağustos aylarında, sunulan bütçe taslakları ilgili bakanlıkların temsilcilerinin ve 

Bütçe Ofisi memurlarının birleştiği Teknik Komisyonda tartışılır. Ağustos sonuna 

kadar teknik komisyon tartışılan bütçe taslağını Bütçe Ofisi müdürüne ve Maliye 

Bakanına sunar (Vammalle ve Rivadeneira, 2017: 15). Eylül ayında, bütçe taslağını 

Maliye Bakanı Cumhurbaşkanı ile görüşür. Bütçe taslağı cumhurbaşkanı tarafından 

incelenir ve onaylanır. Maliye Bakanı, başkanlık kararını bakanlıklara iletir. Eylül 

ayının son haftasında Bütçe Ofisi tarafından açıklamalar gözden geçirilir ve Kamu 

Maliyesi Raporu gibi tamamlayıcı belgelerin hazırlanarak nihai bütçe taslağı ve 

ekleri hazırlanır. Anayasanın 67. Maddesinde bütçe taslağının yürürlüğe gireceği 

tarihten en az üç ay önce Cumhurbaşkanı tarafından Ulusal Kongreye sunulması 

gerektiği hükmü yer almaktadır (Şili Anayasası, Md. 67). Bu yüzden en geç 30 
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Eylül'e kadar bütçe taslağı Cumhurbaşkanı tarafından Ulusal Kongre'ye gönderilir 

(Dipres of Chile, 2021: s.y.). 

2.5.2.2.  Bütçenin Görüşülmesi ve Onaylanması 

Bütçe taslağının yasama organına sunulduktan sonra Kongre'nin her iki 

meclisinin de genel oturumunda tartışılmaz. Bütçe otomatik olarak Senato ve 

Temsilciler Meclisi'nden eşit olarak seçilen üyelerden oluşan 26 üyesi bulunan Bütçe 

Komisyonuna havale edilir. Komisyona, üyeleri arasından seçeceği senatör başkanlık 

eder (Congreso Nacional de Chile, y.y.: s.y.). Ekim ayının ilk haftasında, Maliye 

Bakanı, Bütçe Komisyonuna ekonominin durumunu ve bütçede yer alan önemli 

politika kararlarını vurgulayan bir konuşma yaparak bütçeyi sunumu yapar. Takip 

eden gün bütçe ofisi müdürü, Bütçe Komisyonuna bütçenin teknik yönleriyle ilgili 

konuşma yapar. Konuşmaların ardından Komisyon tarafından yöneltilen soruları 

yanıtlarlar. İlgili sunumlar tamamlandıktan sonra Bütçe Komisyonu bütçe taslağının 

incelenmesi için, her biri farklı bakanlığa odaklanan beş adet alt komisyon oluşturur. 

Alt Komisyonlarda yapılan bu incelemelerin ardından Bütçe Komisyonu yeniden 

toplanır ve her bir alt komisyonun sonuçları tartışılır. Kural olarak, Bütçe 

Komisyonu, alt komisyonların bulgularını onaylar. Bütçe daha sonra hem Temsilciler 

Meclisine hem de Senato'ya gönderilir. Bütçe taslağı bu meclislerde çok kısaca 

tartışılır. Oylanan bütçe taslağında her iki meclisin oyları örtüşmezse, her iki 

meclisten özel bir komite oluşturulur. Bu özel komite, her iki mecliste de değişiklik 

yapılmadan oylanması gereken bir öneri sunar (Blöndal ve Curristine, 2006: 21-22). 

Anayasa'nın 67. maddesine göre, Ulusal Kongre gelir tahminini artıramaz veya 

azaltamaz; Daimi kanunla tespit edilenler dışında, ancak Bütçe taslağında yer alan 

giderleri azaltabilir. Bütçe taslağı en geç Kasım ayı sonunda bütçe onaylanmak 

zorundadır. Onaylanmadığı takdirde yine Anayasa’nın 67. Maddesinde yer alan 

hüküm uyarınca bütçe taslağı yasama organına sunulmasından itibaren 60 gün içinde 

onaylanmazsa Cumhurbaşkanı tarafından sunulan bütçe tasarısı geçerli olacaktır. 

1997'den beri, kasım ayının ortasında, Bütçe Komisyonu ve Bütçe Ofisi, bir 

“protokol” üzerinde anlaşmışlardır. Bu protokoller yıl boyunca bütçeyle ilgili 

konularda Kongre'ye bilgi sağlamak için yürütme tarafından taahhüt niteliğindedir 

(Vammalle ve Rivadeneira, 2017: 36). 
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2.5.2.3.  Bütçenin Uygulanması 

Kanunlaşan bütçe 1 Ocak’ta 31 Aralık’a kadar uygulanmak üzere yürürlüğe 

girer. Her yıl Bütçe Ofisi DIPRES tarafından ‘Kamu Bütçesinin Yürütülmesine 

Yönelik Talimat” belgesi yayınlanır. Bu belge, yetki, sınır, bütçe sınıflandırması gibi 

bilgileri ve bütçe uygulama aşamasındaki esneklikleri de tanımlayan kapsamlı 

belgedir. Harcamalar her yıl işlemlerin yasallığını sağlamak adına Şili Cumhuriyeti 

Genel Denetçisi tarafından önceden onaylanır. Bütçe uygulama aşamasında; toplam 

harcamaların artırılması veya bir bakanlıktan diğerlerine ödenek aktarması yasama 

organının onayına tabidir. Ancak bakanlık içerisinde ödenek aktarması 

gerçekleştirmek, harcamaları azaltmak veya ödenek iptal etmek veya kullanılmayan 

fonların diğer yıla devredilmesi gibi uygulamalar Maliye Bakanlığı’nın kararnamesi 

ile yapılabilmektedir. Tek kısıtlama; fazla harcama yapmaya, gelecekteki 

ödeneklerden borçlanmaya veya yatırım harcamalarından cari harcamalara ödenek 

tahsisine izin verilmemesine yöneliktir (Vammalle ve Rivadeneira, 2017: 40-41). 

2.5.2.4.  Bütçenin Sonuçlarının Denetimi 

Bütçe sonuçlarının denetimi anayasada hüküm altına alınan Sayıştay 

Başkanlığı (Contraloría General de la República- Cumhuriyet Genel Müfettişliği) 

tarafından yapılmaktadır (Şili Anayasası, Md. 98). Anayasal kurum olan Sayıştay 

Başkanlığı, kanunilik ilkesini korumak adına kamu kurumlarının görevleri 

çerçevesinde, yasal prosedürlere riayet ederek hareket ettiklerini doğrulamak ve 

kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamaya yönelik 

denetimler gerçekleştirir. Sayıştay, Devlet İdaresinin faaliyetlerinin hukuk sistemine, 

Anayasaya, yasalara ve uluslararası anlaşmalara uygunluğunu denetler. Kamu 

kaynaklarının, mevcut düzenlemelere uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını 

denetler. Anayasanın verdiği yetkiyle, kamu harcamalarını, gelirlerini ve 

yatırımlarını denetler. Bu kaynaklardan sorumlu yetkililerin hesaplarını incelemek ve 

gözden geçirmekle görevlidir (La Contraloría General de la República (CGR), 2021: 

s.y.). 

 



138 
 

2.5.3. Şili’de Bütçe Hakkı Kullanımının Başarı Faktörleri Bakımından 

Değerlendirilmesi 

Şili’de Kongrenin, bütçe taslağı üzerinde değişiklik yapabilme yetkisi anayasa 

ile kısıtlanmıştır. Anayasanın 67. Maddesindeki hükme göre Kongre, yalnızca 

hükümetin önerdiği herhangi bir programa yönelik harcamaları azaltabilir. 

Harcamaları artıramaz ve harcamaları programlar arasında yeniden tahsis edemez. 

Kongre, ekonomik varsayımları veya gelirleri değiştirememektedir. Bu da yasama 

organının değişiklik yapma yetkisini oldukça zayıflatmaktadır (Blöndal ve 

Curristine, 2006: 21). 

Bütçe müzakere süresi Anayasa’nın 67. Maddesinde belirtilen süre olan 60 

gündür. Bu tarihe kadar onaylanmadığı takdirde yürütme tarafından sunulan bütçe 

taslağı uygulanmaya konulur. OECD(2002:8) tarafından belirtilen 3 aylık sürenin 

altında kalmaktadır. Ancak kasım ayı sonuna kadar onaylama ve yürürlüğe koyma 

zorunluluğu, bütçenin mali yıl öncesinde yürürlüğe koyulması tavsiyesine 

uyulduğunu göstermektedir.  

Bütçe taslağı her iki meclisin eşit sayıda üyesinin bulunduğu 26 üyeden oluşan 

Bütçe Komisyonu tarafından incelenmektedir. Bütçe komisyonları bakanlıklar 

nezdinde inceleme yapmak amacıyla alt komisyonlar oluşturup inceleme yaparlar. 

Gerekli raporları temsilciler meclisine ve Senatoya sunarlar. Ayrıca bütçe 

Kanununun uygulanmasının tartışılması / onaylanması ve müteakip izlenmesi için, 

Bütçe Komisyonunda, tüm bütçe ve mali konularda uzman olan 1 koordinatör ve 3 

analistten oluşan ve yıl boyunca özel bir özveriyle çalışan bir Bütçe Danışma Birimi 

bulunmaktadır. Herhangi bir denetim komisyonu bulunmamaktadır. Komisyon 

inceleme aşamasında; sunulan belgeleri kullanmanın yanında bakanlara ve siyasi 

atanmış kişilere soru sorabilme hakkına sahiptir ancak bunun dışında toplantıya 

çağırma, yürütmedeki diğer görevlileri çağırmaya yetkisi yoktur. İnceleme 

aşamasında kaynaklarının yetersiz olduğu ve denetim konusunda komisyon 

kapasitesinin yetersiz kaldığı söylenebilir (OECD, 2019a: s.y.). 

 Bütçenin uygulanması sırasında yürütme organının; bakanlık içerisinde 

ödenek aktarması gerçekleştirme, harcamaları azaltmak, ödenek iptal etmek veya 

kullanılmayan fonların diğer yıla devredilmesi gibi uygulamaları Maliye 
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Bakanlığı’nın kararnamesi ile yapabilmesine izin verilmiştir. Ancak harcama artışı 

yapmasına, gelecekteki ödeneklerden borçlanmasına veya yatırım harcamalarından 

cari harcamalara ödenek tahsisi yapmasına izin verilmemektedir.  Bu da yürütmenin 

uygulama aşamasında harcama artışı yapma ve gelir yaratma konusunda kısıtlanmış 

olduğunu göstermektedir. Ancak yapılan azalış, iptal gibi uygulamaların yasama 

organı tarafından onaylanmaması bütçe hakkının yasama tarafından etkin kullanımını 

negatif etkilediği söylenebilir. Bütçe hakkının yasama organı tarafından etkin 

kullanımını kısmen de olsa olumlu etkilediği söylenebilir (Vammalle ve Rivadeneira, 

2017: 40-41).  

Anayasal kurum olan Sayıştay, 2017 yılına ait raporları arasında sadece 

uygunluk denetimi gerçekleştirmiştir. Harcamaları denetlememiş, bütçe dışı fonların 

denetimini de gerçekleştirmemiştir. Denetim türlerinden olan mali denetim ve 

performans denetiminin yapılmaması bütçe hakkının etkin kullanımını raporlayan 

denetim hususunda Şili’nin yetersiz kaldığı söylenebilir (IBP, 2020a: s.y.). Genel 

Denetçi; mevcut üyelerinin beşte üçünün kabul ettiği Senato'nun mutabakatı ile 

Cumhurbaşkanı tarafından sekiz yıllık bir süre için atanacağını ve sonraki dönem için 

atanamayacağını belirtir. Bu, sürecin Denetleyicinin en azından atanması sırasında 

bağımsızlığını garanti ettiğini teyit etmemizi sağlar (Şili Anayasası, Md. 98).  

Şili Ulusal Bütçesi, bakanlıklar, kamu kurumları ve sosyal güvenlik fonları 

dahil olmak üzere merkezi hükümet için geçerlidir. Üniter bir ülke olarak, yerel 

yönetimlerin gelir yaratma gücü sınırlıdır ve dengeli bütçeler yürütmeleri gerekir 

(OECD, 2019b: 165).  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TÜRKİYE’DE BÜTÇE HAKKI VE 

GELİŞİMİ: CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ 

BAĞLAMINDA BÜTÇE HAKKININ ETKİNLİĞİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Türkiye’de bütçe hakkının ortaya çıkması, Avrupa devletlerine göre daha geç 

dönemde gerçekleşmiştir. Avrupa’da yaşanılanların aksine, bütçe hakkının 

ülkemizdeki gelişimi herhangi bir ihtilal sonucunda oluşmamış, devlet adamlarının 

idealist çalışmaları sonucunda oluşmuştur (Feyzioğlu, 1967: 26). Osmanlı 

döneminde padişahların siyasi ve mali idareyi elinde tutmasından dolayı Ülkemizde 

bütçe hakkının millet temsilcileri tarafından kullanılması 19. Yüzyılın sonlarına 

doğru mümkün olmuştur (Vural ve Rakıcı, 2016: 140).  

Bu bölümde öncelikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde yer alan bütçe ile 

ilgili gelişmelere ardından Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki bütçe ve bütçe hakkı 

kavramına yönelik olan anayasal gelişmelere yer verilecektir. Devamında ülkemizde 

2017 yılında yapılan referandum ile birlikte uygulanmakta olan Parlamenter 

sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine (CBHS) geçilmesiyle birlikte 

değişen; yasama- yürütme ilişkisi ve gerçekleşen sistem değişikliğinin bütçe sürecine 

yönelik etkileri ele alınacaktır. CBHS döneminde yasama organının bütçe hakkı 

kullanım durumu birinci bölümde yer alan faktörler bakımından değerlenidirlecek ve 

son olarak ikinci bölümde yer alan ülkeler ile Türkiye arasında ilgili faktörler 

çerçevesinde karşılatırma yapılacaktır.  

3.1.  TÜRKİYE’DE BÜTÇE HAKKI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 

Bütçe hakkının oluşma süreci Tanzimat Döneminde başlamakla birlikte 

Tanzimat öncesi dönemde bütçenin niteliğine ilişkin gelişmeler yaşanmıştır 

(Dikmen, 2014: 84).  Bütçe hakkına ilişkin yaşanan gelişmeler Osmanlı 
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İmparatorluğu dönemine isabet ettiği için; Osmanlı İmparatorluğu öncesinde bütçe 

hakkı, Osmanlı İmparatorluğu sonrasında bütçe hakkı ve cumhuriyet döneminde 

bütçe hakkı olarak 3 başlık altında anlatılacaktır.  

3.1.1. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Bütçe Hakkı 

Osmanlı İmparatorluğunun kurulduğu zamanlarda mali idare İslam Hukuku 

esasına göre düzenlenmiştir. Uygulanan şeriat bütçe sisteminde devlet gelirleri ve 

devlet harcamaları dörder kısma ayrılmıştır. Bu gelir ve giderler –usul olarak- yıllık 

olarak hesaplanarak defterlere kaydedilmiştir. Ayrıca bu gelir ve gider kısımları 

hiçbir şekilde başka bir kısma aktarılamamaktaydı. Şöyle ki ilgili gelirler ayrı 

sandıklarda toplanarak sadece ilgili gider için harcanmıştır. Bu uygulama, gelir- 

gider tahminlerini içermediği için bütçe sistemi olmaktan ziyade bütçe planı olarak 

nitelendirilebilir (Feyzioğlu, 1967: 26-27). 

Osmanlı imparatorluğunda gelir giderleri resmi kayıt altına alındığı Büyük 

Ruzname ya da mizan kalemi olarak adlandırılan daire kurulmuştur. İlgili kayıtlarda 

tahmin şeklinde olan belgelere ve kesin hesap cetvelleri de bulunmaktadır. Özellikle 

1609 yılında Ayni Ali Efendi tarafından düzenlenen İstanbul’un senelik harcama 

cetveli, 1654 yılında hazırlanan devletin tüm merkezi gelir giderlerini içeren 

Tarhuncu Layihası ve 1660-1661 yıllarına ilişkin İstanbul’un gelir-giderlerinin 

düzenlendiği Eyyubi Efendinin cetvelleri önemli örnekler olarak gösterilebilir. 

Ancak bu layihalar ve cetveller, gerçek anlamda hazırlanmış bütçe olarak 

nitelendirilmemektedir (Feyzioğlu, 1967: 28). 

3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen Gülhane Hatt-ı Hümayununda yer alan mali 

hükümler içinde iltizam usulünün kaldırılarak vergi memurlarının vergi tahsilatı 

yapması kabul edilmiştir. Vergilerin uygulanması ile ilgili hususlara yer verilen 

Tanzimat fermanında bütçe kelimesi yer almamıştır (Dikmen, 2014: 90; Yılmazcan, 

1998: 166). Fakat fermanda “… Devlet-i Aliye’mizin deniz ve karada askeri 

masrafları ve sairesi dahi olumlu kanunlar ile sınırlanmış ve belirlenmiş olup, ona 

göre icra olunması gereklidir.”19 Bütçe yapma gerekliliği düşüncesi yer almıştır 

(Balcı, 2000: 44).  

                                                           
19 Bu kısım ilgili çalışmadaki Tanzimat Fermanı çevirisinden alınmıştır. 
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1855 yılında Muvazene Defteri Nizamnamesi yayınlanmıştır. Bütçe kelimesi 

yerine Muvazene Defteri ifadesinin kullanıldığı bu nizamnameyle “devletin gelir ve 

giderlerinin her yıl Maliye Nezareti tarafından tayin ve tespit edileceği, mali yılbaşı 

olan mart ayından en az iki ay önce hükümete takdim edileceği ve daha sonra 

görüşülmek üzere Meclis-i Umumiye gönderileceği ve ekseriyetle karara varıldıktan 

sonra Padişaha arz olunacak kabul edildikten sonra yürürlüğe girmesi“ şeklindeki 

uygulama yer almıştır (Yılmazcan, 1998: 166; Feyzioğlu, 1967: 29). Nizamname 

bütçe hukukunun teknik esaslarını kapsamakla beraber bütçe müzakere ve onay 

aşamalarında tayinle göreve gelen meclisi yetkilendirilmiştir. İlgili nizamnameyle 

bütçenin hazırlık, müzakere, tasdik ve tatbikat usulleri düzenlenmiştir (Sayar, 1974: 

48-49). Müzakere ve tasdik aşamasında atanmış meclisin yetkili olması nedeniyle 

bütçe hakkının tam anlamıyla oluşturulamadığı söylenebilir. Kaldı ki bütçe 

nizamnamesi uygulanamamıştır (Feyzioğlu, 1967: 29). 

1872 yılında düzenlenen “ Devleti Aliye’nin Bütçe Nizamnamesi” ile 1855 

nizamnamesindeki bütçe hazırlık, müzakere, onay ve tatbik hükümleri aynen 

alınmıştır. Bunlara ek olarak gelir ve harcamalara ilişkin kesin hesapların yapılışı ve 

bu hesapların Divanı Muhasebat tarafından nasıl kontrol edileceğine yönelik 

hükümlere de yer verilmiştir (Sayar, 1974: 51). Yine bu nizamnameyle bir bütçe 

komisyonu tarafından bütçenin incelemeye tabi tutulacağı düzenlenmesi de yer 

almıştır (Feyzioğlu, 1967: 30). 

1876 yılında kabul edilen ve ilk anayasa olan Kanun-i Esasi ile ülkemizde 

bütçe hakkı resmen kabul ve ifade edilmiştir. Bu anayasa bütçe hakkının yasal 

zemine oturmasını sağlamıştır. Anayasanın 64. 97. 98. 99. 100. 101. ve 102. 

Maddelerinde bütçe sürecinin işleyişi yer almıştır. Bu anayasa ile birlikte bütçe hakkı 

kullanımı meclisi mebusan ve heyeti ayana verilmiştir. Kanun-i Esasi’de bütçe ve 

bütçe hakkına yönelik olan maddeler şu şekildedir (Dikmen, 2014: 97);  

97. Maddedeki; “Devlet’in bütçesi, gelir ve giderleri yaklaşık olarak içeren 

yasadır.” hükmüyle bütçenin tanımı yapılmıştır.  

98. Maddedeki; “ Bütçe yani Genel Denge Yasası, Meclis-i Umumi ’de madde 

madde görüşülür ve kabul edilir. Tahmin edilen gelir ve gider kalemlerini bir araya 

getirmek üzere, Bütçe Yasası’na bağlı olan cetveller, önceki yasalarla saptanan 

örneklerine uygun olarak kısımlar, bölümler ve birden çok maddelere ayrılmış olup, 
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bunların görüşülmesi dahi bölüm yapılır.” hükmüyle, gelir ve giderlerin bölümler 

itibariyle onaylanma usulü ifade edilmiştir.  

99. maddede; “Kabul edilen Bütçe Yasası, ilgili olduğu yıl süresince uygulama 

aşamasına konulmak üzere, Meclis-i Umumi’nin açılışından hemen sonra, Heyet-i 

Mebusan’a sunulur.” hükmü yer almaktadır. 

100. maddede “Bir özel yasa ile belirlenmedikçe, Devlet mallarından bütçe 

dışında harcama yapılamaz.“ hükmüne yer verilmiştir. 

101. maddede “Meclis-i Umumi’nin toplantı halinde bulunmadığı durumlarda, 

olağanüstü zorunlu nedenlerden dolayı bütçe dışında harcama yapılması gerekirse, 

sorumluluğu Heyet-i Vükela ’ya ait olmak ve Meclis-i Umumi’nin açılışından hemen 

sonra bu konudaki yasa tasarısı Meclis-i Umumiye sunulmak koşuluyla, o giderin 

karşılanması için gereken tutar Padişah Hazretleri’nin onayına sunularak, izin 

verilmesi sonucu ortaya çıkacak buyruk üzerine, gereken parasal kaynak sağlanır ve 

harcanır.” hükmü yer almaktadır. Bu maddeyle; yürütme organına genişletilmiş 

yetki alanı sağlanmıştır.  

102. maddede “Bütçe Yasası’nın geçerliliği, bir yıla özgüdür; o yılın dışında 

geçerli olamaz. Ancak, bazı olağanüstü durumlardan dolayı, Heyet-i Mebusan’ın 

Bütçe Yasası’nı kararlaştırmaksızın feshedildiği durumlarda; geçerliliği bir yılı 

aşmamak üzere, bir kararnâme ile Heyet-i Vükelâ, Padişah buyruğu aracılığıyla, 

geçmiş yılın bütçe hükümlerinin geçerliliğini Heyet-i Mebusan’ın gelecek 

toplantısına kadar uzatır.” hükmüne ye verilmiştir. Bu madde ile padişahın yetkileri 

artırılmıştır. 

Kanun-i Esasi’nin 103. ve 107. Maddeleri arasındaki hükümlerde kesin hesap 

kanunu, her bütçe yılına ilişkin kesin hesabın en çok 4 yıl içinde Meclise getirilmesi 

gerekliliği, Sayıştay’ın kuruluş ve yetkileri, Sayıştay denetimi gibi hususlar 

düzenlenmiştir (Gürsoy, 1980: 90). 

1876 Anayasası ile bütçe hakkı tanımlanarak bütçe ile ilgili hükümler 

Anayasa’da yerini almıştır. Bütçe hakkının kullanımı konusunda kısmen de olsa 

halka hak tanınmış olsa da müzakere ve onay aşamalarında padişaha geniş yetkiler 

tanınmıştır. Anayasa’nın kısa süre sonra askıya alınmasından dolayı, anayasal 



144 
 

hükümlerin uygulanması İkinci Meşrutiyet’e kadar mümkün olmamıştır (Mutluer 

vd., 2018: 54; Sayar, 1974: 54). 

3.1.2. Cumhuriyet Dönemi’nde Bütçe Hakkı 

Türkiye’de bütçe hakkının ve çağdaş bütçe uygulamasının tam olarak tesis 

edilmesi Cumhuriyet döneminde mümkün olmuştur. Vergileri onaylama ve bütçenin 

görüşülmesi- onaylanması gibi yetkiler yine Cumhuriyet döneminden itibaren Büyük 

Millet Meclisine verilmiştir (Feyzioğlu, 1967: 34). Bu kısımda ülkemizdeki 

anayasalar; 1920-1960 dönemi, 1960-1980 dönemi ve 1980 sonrası dönem şeklinde 

üç başlık altında incelenecektir. 

3.1.2.1. 1920-1960 Dönemi 

Birinci Dünya Savaşından mağlup ayrılan Osmanlı Devleti’nin 30 Ekim 1918 

tarihinde Mondros Ateşkes antlaşmasını imzalaması üzerine, Osmanlı Devleti işgale 

açık hale gelmişti. 21 Aralık 1918’de padişah Vahdettin tarafından meclisin 

dağıtılması olayı siyasi belirsizliği daha da derinleştirmiştir (Tuna, 2016: 26). İşgale 

karşı Mustafa Kemal direniş faaliyetlerini birleştirebilmek adına Amasya 

Genelgesini yayımlamış ve akabinde Erzurum Kongresini yapmıştır. Devamında 

Sivas Kongresini de gerçekleştirerek işgal altındaki ülkenin yönetimi hususunda; 

İstanbul hükümetinin işlevini yitirmesi ve Milli Kongre’nin de görev yapamaması 

durumunda Temsil Heyeti kurulması öngörülmüştür (Gözler, 2000: 45). Mustafa 

Kemal’in öncelikleri arasında olan mebusan Meclisi’nin açılması 7 Ekim 1919 

tarihinde İstanbul hükümeti tarafından yayımlanan İntihap-ı Mebusan Kararnamesi 

ile mümkün hale gelmiştir. Bu kararname ile; son mebusan meclisinin seçimleri 

gerçekleştirilmiştir. 12 Ocak 1920’de açılan Mebusan Meclisi 12 Ocak-18 Mart 1920 

tarihleri arasında faal olmuş ve Misak-ı Milli’yi kabul ederek son ve en önemli 

görevini yerine getirmiştir (Tuna, 2016: 27).  

16 Mart 1920 tarihinde İstanbul işgal edilmiş ve 18 Mart’ta Mebusan 

Meclisi’nin çalışmalarına ara verilmiştir. Bunun üzerine Mustafa Kemal tarafından 

19 Mart 1920’de bir bildiri yayımlayarak, Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip bir 

meclisin Ankara’da toplanmasının zorunlu olduğu ve dağılmış olan milletvekillerinin 
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bu meclise katılımlarının zorunlu olduğunu belirtmiştir (Atatürk, 2019: 288-289). 

İlgili bildiri bağlamında seçimler yapılmış ve birinci TBMM 23 Nisan 1920 tarihinde 

göreve başlamıştır (Atatürk, 2019: 292-294). İşgal devletlerinin baskısı altında 

bulunan padişah ve halifelik kurumlarının durumu gözetilerek; Osmanlı saltanatının 

ve hilafetinin çöktüğü gerçeğine yeni ilkelere dayalı yeni bir devlet kurma gerekliliği 

eşlik etmekteydi. Böylesi bir durumda yasama ve yürütme yetkileri TBMM’ye 

verilmiştir. Buna istinaden ulusun bağımsızlığını kazanmak ve vatanın bütünlüğünü 

korumak adına meclis içinden seçilen kurulun hükümet işleri ile ilgilenmesi uygun 

görülmüştür. “Padişah ve halife baskı ve zorlamadan kurtulduğu takdirde meclis 

tarafından düzenlenen yasal ilkeler çerçevesinde görev alabileceği” konusu da 

açıkça görüşülmüştür. Bu şekilde düzenlenen hükümet için, “ulusal egemenlik 

temeline dayanan halk hükümetidir; Cumhuriyet’tir.” ifadesi kullanılmıştır (Atatürk, 

2019: 298-299). 

İlgili esaslar Teşkilat-ı esasiye kanununun temel yapı taşı olarak kullanılmıştır. 

18 Eylül 1920 Meclis’e sunulan Anayasa 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilmiştir 

(Demir, 2012: 300).  

Milli mücadele döneminin anayasası olan 1921 Anayasası20 (Teşkilat-ı Esasiye 

Kanunu ) ile kuvvetler birliği ilkesi esas alınmış ve tüm erkler Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde toplanmıştır. 1921 Anayasasının 3. Maddesinde de belirtilen ‘Meclis 

hükümet sistemi’ uygulanan bu dönemde 1921 anayasasında bütçeye ilişkin 

hükümler bulunmamaktadır (Güveyi, 2019: 1363). Ancak 1921 Anayasasının 7. 

Madde hükmüyle kanun yapma yetkisinin ve 11. Madde hükmüyle vergilere ilişkin 

karar alma yetkisinin TBMM’ye verilmesi bütçe konusundaki iradenin millet 

temsilcilerine ait olması bakımında bütçe hakkına ilişkin düzenleme olarak 

nitelendirilebilir (Dikmen, 2014: 102-103). “1921 Anayasası ile yasamanın 

üstünlüğü ilkesinin katı bir biçimi olan meclis hükümeti sistemi kurulmuştur. Birinci 

Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşundan beri var olan muhalefetin etkinliği ve uzayan 

tartışmalar nedeniyle Mustafa Kemal tarafından 10 Mayıs 1921 tarihinde, Meclis’te 

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu kurulmuş, bu grubun dışındaki 

                                                           
20 1921 Anayasası Cumhuriyet Dönemi anayasaları arasında yer almamaktadır fakat Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin bulunduğu milli mücadele dönemi anayasası olduğu için Cumhuriyet dönemi 

başlığı altında incelenmiştir. 
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mebuslar İkinci Grup ve Bağımsız üyeleri oluşturmuştur. Ülkenin çok çeşitli 

mozaiğinden oluşan TBMM hükümeti üyelerinin çok sesli yapısı siyasi bir birlik 

kurmayı sağlamaktan uzak olup, yasama ve yürütme arasındaki yetki mücadelesi 

çalışmaları yavaşlatmışsa da sonunda saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilânı, 

hilafetin kaldırılması gibi köklü reformlarla ulusal ve demokratik bir sistem 

kurulmasının yolunu açmıştır. Olağanüstü şartlar altında kurulan TBMM bir yandan 

Kurtuluş Savaşı verirken, anayasal düzeni değiştirmiştir. Uygulandığı süre ve içerik 

açısından kısa olan bir geçiş anayasası niteliğindeki 1921 anayasası ile millet 

egemenliği kabul edilmiş, büyük bir değişim gerçekleştirilmiştir.” (Yamaç, 2020: 

204). 

1922’de saltanat kaldırılmış ve 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edilmiştir. 

Cumhuriyet’in ilanı ile beraber 364 sayılı Kanun ile 1921 Anayasasında önemli 

değişiklikler yapılmıştır. Cumhurbaşkanı kurumu ve hükümetin kurulmasına yönelik 

düzenlemeler geliştirilmiştir (Gözler, 2000: 55). Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte 

“İkinci dönem Büyük Millet Meclisi, yeni bir anayasa yapmak için özel olarak 

seçilmiş bir “kurucu meclis” değildi. Anayasa tasarısı Kanun-u Esasî 

Encümeni tarafından hazırlandı. Hazırlanan tasarı Genel Kurula sunuldu. “  (Gözler, 

2000: 57). 1924 Anayasası 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilmiştir. 103. Madde ile 

1921 ve 1876 sayılı anayasalar yürürlükten kaldırılarak 1924 anayasasının hâkimiyeti 

tanımlanmıştır (Gözler, 2000: 57). 1924 Anayasası, yürütme organına ilişkin olarak 

yasama organı içinden seçilecek olan Cumhurbaşkanı ve onun atayacağı Bakanlar 

Kurulu’ndan oluştuğunu hüküm altına almıştır. Egemenliğin kayıtsız şartsız millet 

adına TBMM’ye ait olduğu ve yasama –yürütme yetkilerinin TBMM’de toplanması 

meclis hükümet sistemine işaret ederken yürütmenin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 

Kurulu tarafından idame edilmesi ve TBMM tarafından denetlenebilmesi konuları 

parlamenter hükümet sistemine işaret etmektedir. Bu dönemde uygulanan hükümet 

sistemine ise karma hükümet sistemi denilmektedir (Karatepe, 1993: 165). 

Cumhuriyet’in kurulmasından sonra hazırlanan cumhuriyet döneminin ilk 

anayasası olan 1924 Anayasası, bütçe hakkını geniş ve noksansız şekilde tesis 

etmiştir (Gürsoy, 1980: 92). 1924 Anayasası’nda vergilerin kanuniliği, bütçenin 

yıllık olması ve kesin hesaba ilişkin hükümlere yer verilmiştir (Kartalcı, 2019: 21). 
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Tablo 6: 1924 Anayasası’ndaki Bütçe ve Bütçe Hakkı İle İlgili Maddeler 

Madde 26 “Kanun koymak, kanunlarda değişiklik yapmak, kanunları yorumlamak, kanunları 

kaldırmak, Devletlerle sözleşme, antlaşma ve barış yapmak, harp ilan etmek, Devletin bütçe ve 

kesin hesap kanunlarını incelemek ve onamak, para basmak, tekelli ve akçalı yüklenme 

sözleşmelerini ve imtiyazları onamak ve bozmak, genel ve özel af ilan etmek, cezaları 

ertelemek, mahkemelerden çıkıp kesinleşen ölüm cezası hükümlerini yerine getirmek gibi 

görevleri Büyük Millet Meclisi ancak kendisi yapar.” 

Madde 35 “Cumhurbaşkanı, Meclisin kabul ettiği kanunları on gün içinde ilan eder. 

Cumhurbaşkanı, uygun bulmadığı kanunları bir defa görüşülmek üzere gene on gün içinde 

gerekçesi ile birlikte meclise geri verir. Anayasa ile Bütçe kanunun bu hüküm dışındadır.” 

Madde 85 “Vergiler ancak kanunla salınır ve alınır. Devletçe, illerin özel idarelerince ve 

belediyelerce alına gelmekte olan resimler ve yüklemeler, kanunları yapılıncaya kadar 

alınabilir.” 

Madde 95 “Bütçe Kanunu tasarısı ve buna bağlı bütçeler ve cetvellerle katma bütçeler Meclise 

bütçe yılı başından en az üç ay önce sunulur.” 

Madde 96 “Devlet malları bütçe dışı harcanamaz.” 

Madde 97 “Bütçe Kanununun geçerliliği bir yıldır.” 

Madde 98 “Kesin hesap kanunu, ilişkin olduğu yıl bütçesinin hesap dönemi içinde elde edilen 

gelirle gene o yılki ödemelerin gerçekleşmiş tutarını gösteren kanundur. Bunun şekli ve 

bölümleri Bütçe Kanunu ile tam karşılıklı olacaktır.” 

Madde 99 “Her yılın kesin hesap kanunu tasarısı o yılın sonundan başlayarak en geç ikinci yıl 

Kasım ayı başına kadar Büyük Millet Meclisine sunulur.” 

Madde 100 “Büyük Millet Meclisine bağlı ve Devletin gelirlerini ve giderlerini özel kanuna 

göre denetlemekle görevli bir Sayıştay kurulur.” 

Madde 101 “Sayıştay, genel uygunluk bildirimini ilişkin olduğu kesin hesap kanununun 

maliyece Büyük Millet Meclisine verilmesi tarihinden başlayarak en geç altı ay içinde Meclise 

sunar.” 

Kaynak: (1924 Anayasası: s.y.). 

 Tablo 6’da yer alan 1924 anayasasının 26. Maddesiyle Millet Meclisi’nin 

görevleri sıralanmış ve bu maddede “Devletin bütçe ve kesin hesap kanunlarını 

incelemek ve onamak” meclis ’in görevleri arasında sayılmıştır. 35. Maddede 

Cumhurbaşkanının bütçe kanununu veto edememesi hüküm altına alınmıştır. Ancak 

“1924 Anayasası TBMM’de görüşülürken, Cumhurbaşkanına verilen bu onama/veto 

yetkisi önemli tartışmalara yol açmıştır. Özellikle Konya Mebusu Refik Bey, bu veto 

yetkisine şiddetle karşı çıkmış ve ilgili Anayasa maddesinden (madde 35) 

çıkarılmasını talep etmiştir.” Refik Bey’in yanı sıra Sivas mebusu Halis Turgut 

Bey’de veto yetkisine tepki göstermiştir. Bütçe kanunlarının veto edilememesi 

önerisi ise Konya mebusu Musa Kâzım Efendi (Onar) tarafından yapılmıştır21 

(Akbey, 2020: 16).  

                                                           
21 Önerinin gerekçesi şu şekildedir; “Reis Bey! İki kelime söyliyeceğim. Efendim! Encümenin 

gösterdiği esbabı mucibe herhangi bir kanunun kabulünde ve Mecliste müzakeresinde 

vukuumelhuz [zararlı] bir zühulün [gecikmenin], yahut acil bir surette kabul edildiğinden dolayı 

vuku bulan bir hatanın tashihidir. Bütçe kanunları ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu gibi kanunları bu 

ihtimalâttan azadedir. Bütçe kanunlarının iadesi ve tekrarı gibi şeyler, memleket için menfaatli 

değildir ve bunlarda hata varit [ihtimal dahilinde] değildir. Ezcümle, encümenin zaten beyan 
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85. Madde ile verginin kanuniliği ilkesine yer verilmiştir. Tabloda yer alan 95. 

96. ve 97. Maddelerde bütçenin meclis iznine bağlı olması ve bütçenin yıllık olması 

hüküm altına alınmıştır. Kesin hesap kanununa ilişkin olan 98. Maddede; Kesin 

Hesap Kanunu tanımı yapılmış ve 99. Madde ile kesin hesap kanununun belirtilen 

sürede Büyük Millet Meclisine sunulması hüküm altına alınmıştır. Sayıştay’a ilişkin 

olan 100. Ve 101. Maddelerde devlet gelir- giderlerini denetlemek üzere Sayıştay’ın 

kurulmasına ve meclise karşı sorumluluğuna yönelik hükümlere yer verilmiştir. İlgili 

maddelerle bütçe hakkının yapı taşı olan kamu gelirlerinin toplanmasına izin verme, 

harcamaların yapılmasına izin verme ve bunların yıllık olarak onaylanması 

ilkelerinin yasama organı tarafından gerçekleştirilmesi bütçe hakkının tesis edilmiş 

olduğuna yönelik çıkarımda bulunmaya yardımcı olmaktadır (Dikmen, 2014: 106).  

Türkiye Cumhuriyeti’nde 1923-1945 yılları arasında tek parti yönetimi 

bulunmaktaydı. Tek parti yönetimi, yeni resmi ideolojinin kurulabilmesi adına 

topluma bu ideolojiyi benimsetebilmek mahiyetiyle yoğun politika uygulamasına 

yardımcı olmaktadır. Bu sebeple Cumhuriyet’in ilk yıllarında uygulanan –özellikle 

1923-1931- pragmatik tek parti sisteminin uygulanmasının amacı; “milli 

bütünleşmeyi sağlama, ekonomik gelişme ve siyasal modernleşmeyi sağlamak gibi 

hedeflere yöneliktir. Türkiye’de tek parti sisteminin benimsenmesinin daha çok ulus 

inşa etme amacıyla tercih edildiğinin bir kanıtı olarak sayılabilir.”. Ayrıca bu 

dönemde vatandaşların haklarında eşitliğin sağlanması yani eşit vatandaşlık 

olgusunun sağlanması (bilhassa 1924 Anayasasında yer alan kişisel haklara yönelik 

düzenlemeler) güven ortamı yaratmıştır (Korkmaz, 2014: s.y.).  

1946 yılında Demokrat Parti’nin kurulmasıyla çok partili hayata geçilmiştir22. 

Çok partili siyasi hayata geçişe neden olan bazı gelişmeler yaşanmıştır. Bu 

gelişmeler; tek parti iktidarına karşı toplumsal muhalefetin gelişmesi, bazı CHP’ li 

yöneticilerin çok partili bir siyasal hayata yönelik istekleri, artan devletçilik 

uygulamaları ve ekonominin bozulması (Varlık Vergisi, Milli Korunma Kanunu, 

Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu), ikinci dünya savaşı sonrasında artan Rus tehdidi 

                                                                                                                                                                     
ettiği esbabı mucibeye göre bunların iadesi muvafık [yerinde] değildir. Bendeniz bunların 

istisnasını teklif ediyorum.” (Akbey, 2020: 17). 
22 İlk çok partili hayata geçiş çalışmaları 1924 yılında kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Partisi ile 

başlamıştır. Ancak bu fırka, ülkede muhalif hareketlerin dirilmesi ve yeni kurulmaya çalışan 

düzenin negatif etkileneceği gerekçesiyle aynı yıl kapatılmıştır (Güray, 2020: 410). 
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ve Türkiye’nin batılı devletlerle yakınlaşma isteği, uluslararası ideolojik etkiler 

olarak sayılabilir (Kirman, 2006: 45-60). 1946 yılından itibaren çok partili hayata 

geçen Türkiye’de, iktidar- muhalefet ilişkilerinin nasıl yapılacağına ilişkin öğrenme 

sürecinin 1946-1950 yılları arasında yaşandığı söylenebilir. Bu süreçten sonra 

ülkemizin vazgeçilmez niteliği haline gelmiştir (Kirman, 2006: 3).  

3.1.2.2. 1960- 1980 Dönemi 

 27 Mayıs 1960 müdahalesi ile iktidar olan Milli Birlik Komitesi (MBK), 1924 

anayasasının birçok hükmünü değiştiren 1 sayılı geçici anayasa düzeni kurmuştur.  

MBK tarafından anayasa yapımı için oluşturulan kurucu meclis, anayasa hazırlamış 

ve Kurucu Meclis tarafından kabul edilen ve halkoyuna sunularak 1961 Anayasası 

yürürlüğe girmiştir. 1961 anayasası ile parlamenter rejim getirilmiştir. Oluşturulan 

anayasa, 1950-60 yılları arasında iktidarda bulunan Demokrat Parti uygulamalarına 

karşı tepki niteliği barındırmaktadır (Karatepe, 1993: 227). Milli egemenliğin 

kullanımı ise anayasal organlar arasında bölüştürülmüş, meclis üstünlüğü ilkesi 

yerine anayasanın üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir (Demir, 2012: 309-314).  

1961 Anayasanın hazırlık aşamasında, kurucu mecliste demokrat parti ile ilişiği 

olanlar dahil edilmemiştir. Bu sebeple demokrat parti yanlıları bu anayasaya sıcak 

bakmamaktaydı. Gerek toplumun anayasaya negatif bakışı, gerekse siyasilerin bu 

tavrı diri tutması anayasanın uygulanmasını negatif etkilemekteydi. Üstelik dönemde 

uygulanan barajsız d’hondt sistemi; tek parti iktidarını neredeyse imkânsız hale 

getirmişti. İstikrarsız koalisyon hükümetlerinin kurulması, hızlı toplumsal 

gelişmelerin yaşanması sürekli buhran yaratmaktaydı. Halkı bezdiren şiddet olayları 

ve siyasi buhranlar neticesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, yönetime geçmiştir 

(Karatepe, 1993: 243-244).   

Bu Anayasa’da bütçe hakkı da modern şekilde düzenlemiştir (Feyzioğlu, 1967: 

36). 1961 Anayasası’nın 61, 64, 94, 126, 127 ve 128. Maddelerinde bütçe hakkına 

ilişkin hükümler yer almaktadır (Yılmazcan, 1998: 169). 
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Tablo 7: 1961 Anayasasında Yer Alan Bütçe Ve Bütçe Hakkına İlişkin Hükümler 

Madde 61: “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle 

yükümlüdür. Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî yükümler ancak kanunla konulur. 

Kanunun belli ettiği yukarı ve aşağı hadler içinde kalmak, ölçü ve esaslara uygun olmak 

şartıyla, vergi, resim ve harçların muafiyet ve istisnalarıyla nispet ve hadlerine ilişkin 

hükümlerde değişiklik yapmaya, Bakanlar Kurulu yetkili kılınabilir.” 

 

Madde 64: “Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, Devletin bütçe ve kesin hesap kanun 

tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına, genel ve özel af ilânına, 

mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin yetkilerindendir.” 

 

Madde 94: “Genel ve katma bütçe tasarıları ile millî bütçe tahminlerini gösteren rapor, malî 

yılbaşından en az üç ay önce, Bakanlar Kurulu tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisine 

sunulur. 

Bu tasarılar ve rapor, otuz beş milletvekiliyle, beş Cumhuriyet Senatosu üyesinden kurulu bir 

karma komisyona verilir. Bu komisyonun kuruluşunda, iktidar grubuna veya gruplarına en az 

otuz üye verilmek şartıyla, siyasî parti gruplarının ve bağımsızların oranlarına göre temsili göz 

önünde tutulur.  

 

Karma komisyonun en çok sekiz hafta içinde kabul edeceği metin, önce Cumhuriyet 

Senatosunda görüşülür ve en geç on gün içinde karara bağlanır. 

 

Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metin, en geç bir hafta içinde yeniden görüşülmek üzere, 

karma komisyona verilir. Karma komisyonun kabul ettiği son metin Millet Meclisinde 

görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclislerinin genel kurullarında. Bakanlık ve daire 

bütçeleriyle katma bütçeler hakkındaki düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki 

görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve değişiklik önergeleri, üzerlerinde ayrıca görüşme 

yapılmaksızın okunur ve oya konur.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarılarının genel kurullarda görüşülmesi 

sırasında gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı teklifler yapamazlar.” 

 

Madde 126: “Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin 

harcamaları yıllık bütçelerle yapılır. Kanun, kalkınma planları ile İlgili yatırımlar ve ya bir 

yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir. Genel ve katma 

bütçelerin nasıl yapılacağı ve uygulanacağı kanunla gösterilir. Bütçe kanununa bütçe ile ilgili 

hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.” 

 

Madde 127: “Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerim kesin 

hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini 

yapmakla görevlidir. Sayıştay’ın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, 

atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin 

teminatı kanunla düzenlenir. Kamu iktisadî teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 

denetlenmesi kanımla düzenlenir.” 

 

Madde 128: “Kesin hesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, 

ilgili oldukları malî yılın sonundan başlayarak en geç bir yıl sonra, Bakanlar Kurulunca, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu 

kesin hesap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç altı ay içinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunar.” 

Kaynak: (1961 Anayasası: s.y.). 

Tablo 7’de yer alan 1961 Anayasasının 61. Maddesinde verginin kanuniliği 

ilkesine yer verilmiştir. 64. Maddesinde ise bütçe kanunlarını onaylama görevinin 
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yasamaya ait olduğu hükmü yer almaktadır. Anayasanın 94. Maddesinde bütçenin 

görüşülmesi ve kabulü konusunda hükümler içermektedir. Bu maddeyle bakanlar 

kurulu tarafından sunulan bütçenin, Türkiye Büyük Millet Meclisince görüşülerek 

kabul edilmesi hüküm altına alınmıştır. Maddenin devamında meclis üyelerinin gider 

artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı tekliflerde bulunamayacağı belirtilmiştir. İktisadi 

ve Mali Hükümler başlığı altında yer alan 126. Madde bütçeye ilişkin hüküm 

içermektedir. Bu maddeyle; bütçenin yıllık olması ilkesi, bütçe kanununa konu dışı 

hüküm konulamayacağı ifade edilmiştir. 127. Maddede; Sayıştay’a ilişkin hükümler 

yer verilirken 128. Maddede kesin hesap kanununa ilişkin hükme yer verilmiştir.  

3.1.2.3. 1980 Sonrası Dönem 

“1975’ten itibaren siyasal şiddet ve terör olayları tekrar tırmanmıştır. Bunların 

önüne de geçilememiştir. Üstelik siyasal sistemde de ciddî tıkanıklıklar oluşmuştur. 

Örneğin 1980’de Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni Cumhurbaşkanını altı ay süreyle 

seçememiştir. Bu dönemde hükûmetler karar alamaz ve meclisler kanun çıkartamaz 

hale gelmiştir. Bu krizin sorumlusu olarak yürütmeyi ve devlet otoritesini zayıf 

bıraktığı düşünülen 1961 Anayasası görülmüştür. Çözüm olarak, 1961 Anayasasında 

köklü değişikliklerin yapılması fikri ortaya çıkmıştır.” (Gözler, 2000: 92).  

1980 yılında yaşanan askeri darbe sonrasında hazırlanan ve kabul edilen 1982 

Anayasası, 1961 Anayasasında yer alan ilkelere sadık kalmakla beraber bir takım 

yeni düzenlemeleri de içermektedir (Vural ve Rakıcı, 2016: 144). 1982 

Anayasası’nda yer alan 87. Maddede; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini 

görüşmek ve kabul etme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevleri arasında 

yer almıştır.  

Tablo 8: 1982 Anayasası’nda Yer Alan Bütçe Hakkına İlişkin Hükümler 

MADDE 161- “Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları, yıllık 

bütçelerle yapılır. (Değişik: 29.10.2005-5428/3 Md.) Malî yıl başlangıcı ile merkezî yönetim bütçesinin 

hazırlanması, uygulanması ve kontrolü kanunla düzenlenir. Kanun, kalkınma planları ile ilgili yatırımlar 

veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir. Bütçe kanununa, bütçe ile 

ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.” 

 

MADDE 162- (Değişik: 29.10.2005-5428/4 Md.) “Bakanlar Kurulu, merkezî yönetim bütçe tasarısı ile 

millî bütçe tahminlerini gösteren raporu, malî yılbaşından en az yetmiş beş gün önce, Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunar. Bütçe tasarıları ve rapor, kırk üyeden kurulu Bütçe Komisyonunda incelenir. Bu 

komisyonun kuruluşunda, iktidar grubuna veya gruplarına en az yirmi beş üye verilmek şartı ile siyasî 

parti gruplarının ve bağımsızların oranlarına göre temsili göz önünde tutulur. Bütçe Komisyonunun elli 

beş gün içinde kabul edeceği metin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve malî yılbaşına kadar 

karara bağlanır.” 
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(Değişik: 29.10.2005-5428/4 Md.) “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, kamu idare 

bütçeleri hakkında düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar; 

bölümler ve değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır. Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, gider 

artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar.” 

 

MADDE 163-  (Değişik: 29.10.2005-5428/5 Md.) “Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, 

harcanabilecek miktarın sınırını gösterir. Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu kararıyla 

aşılabileceğine dair bütçelere hüküm konulamaz. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname ile 

bütçede değişiklik yapmak yetkisi verilemez. Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik 

tasarılarında ve cari ve ileriki yıl bütçelerine malî yük getirecek nitelikteki kanun tasarı ve tekliflerinde, 

belirtilen giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunludur.” 

 

MADDE 164- “Kesin hesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili 

oldukları malî yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra, Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanunu 

tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 

Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine 

alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesin hesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte 

sunar, Genel Kurul, kesin hesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek 

karara bağlar. Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet 

Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştay’ca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını 

önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.” 

Kaynak: (1982 Anayasası: s.y.). 

Tablo 8’de ye alan 1982 Anayasasının bütçeye ilişkin olan maddelerinden biri 

olan 161. Maddede bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik hüküm yer 

almaktadır. Bütçenin yıllık olması ilkesi ve bütçenin kanun niteliğine vurgu 

yapılmıştır. 162. Maddede; bütçenin görüşülmesi hususu düzenlenmiştir. Bütçe 

taslağının meclise sunulma süresi 1961 anayasasında 3 ay iken 1982 anayasası ile 

yetmiş beş güne düşürülmüştür. Kırk kişilik bütçe komisyonunun bulunması ve 

bütçenin öncelikle burada görüşüleceği de hüküm altına alınmıştır. 163. Madde ile 

bütçede değişiklik yapılabilmesine yönelik hüküm yer almaktadır. Bu maddeyle, 

bütçede ye alan ödenek miktarları harcana bilecek miktarın sınırını göstermektedir. 

Ayrıca ödenek artışlarına yönelik olan teklifler için belirtilen giderleri 

karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunluluk haline getirilmiştir. 164. 

Maddede kesin hesaba yönelik düzenlemeler yapılmıştır. “TBMM aracılığı ile bütçe 

hakkı, fiilen uygulamaya konulmuş olan bütçenin kesin sonuçları üzerinde de 

kullanılabilecek ve değerlendirilebilecektir.” (Dikmen, 2014: 115). 

1982 Anayasasında 2017 yılında yapılan değişiklikler sonucu bütçeyle ilişkili 

olan bu hükümlerde de değişiklikler olmuştur. 2017 yılında yapılan değişiklikle 

birlikte 162. 163. ve 164. Maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. Bütçe ve kesin hesaba 

ilişkin hükümler 161. Maddenin altında birleştirilmiştir.  
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Madde 161 – (Değişik: 21.1.2017-6771/15 Md.) “Kamu idarelerinin ve kamu 

iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle 

yapılır.” 

“Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması 

ve kontrolü ile yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre 

ve usuller kanunla düzenlenir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında 

hiçbir hüküm konulamaz.” 

“Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmiş beş gün 

önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda 

görüşülür. Komisyonun elli beş gün içinde kabul edeceği metin Genel Kurulda 

görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır. Bütçe kanununun süresinde 

yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır.” 

“Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu 

kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre 

artırılarak uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda kamu 

idare bütçeleri hakkında düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi sırasında 

açıklarlar, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar.” 

“Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca 

görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır. Merkezî yönetim bütçesiyle verilen 

ödenek, harcanabilecek tutarın sınırını gösterir.” 

“Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aşılabileceğine 

dair bütçe kanununa hüküm konulamaz.” 

“Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik teklifleri ile cari ve 

izleyen yılların bütçelerine malî yük getiren tekliflerde, öngörülen giderleri 

karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunludur.” 

“Merkezî yönetim kesin hesap kanunu teklifi, ilgili olduğu malî yılın sonundan 

başlayarak en geç altı ay sonra Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet 

Meclisine sunulur. Sayıştay genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap 

kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Meclise 

sunar.”  
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“Kesin hesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük 

Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştay’ca sonuçlandırılamamış 

denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına 

gelmez.” 

“Kesin hesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle birlikte görüşülür 

ve karara bağlanır.” 

Yapılan değişiklikle birlikte bütçe hazırlığı ve meclise sunulması konularında 

yetkili mercii değişikliği (kaldırılan Bakanlar Kurulu yerine Cumhurbaşkanı) dışında 

büyük oranda aynı kaldığı söylenebilir.  161. Maddenin devamında yer alan, bütçede 

değişiklik yapabilme yetisinin bütçenin kanuniliği ilkesi ile kısıtlanması, değişiklik 

öncesi ile benzemektedir. Fakat akabinde yer alan 161/4 hükmündeki ‘Geçici Bütçe’ 

uygulaması ile bu kısıtlamanın zayıflatıldığı söylenebilir. 161. Maddede yer alan 

“Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul 

edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak 

uygulanır.” hükmü ile bütçenin mecliste kabul edilmemesi durumunda ortaya 

çıkacak sistem tıkanıklığına çözüm üretildiği söylenebilir. Ancak madalyonun diğer 

yüzüne bakılacak olursa, yasama ve yürütme organı arasında bütçe aracılığıyla 

kurulan denge denetim mekanizmasının sekteye uğratılıp zarar gördüğü söylenebilir. 

Bu değişiklikle birlikte yasama organının anayasal zemindeki üstünlüğünün azaldığı 

söylenebilir (Güveyi, 2019: 1367).  

3.1.2.4. Mali Kanunlar ve Bütçe Hakkı 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk çağdaş bütçe olarak bilinen 1909 bütçesi 

hazırlandıktan sonra bütçe uygulamalarını düzenlemek amacıyla 1862 tarihli Fransız 

Muhasebe-i Umumiye Kanunu örnek alınarak 1910 tarihli Muhasebe-i Umumiye 

Kanunu hazırlanmıştır. Bu kanunla; bütçenin hazırlık, uygulanma ve denetim 

aşamalarına ilişkin usul ve esasların temeli atılmıştır. Borçlanma ve maliye bakanlığı 

teşkilatına yönelik düzenlemelerin de yer aldığı bu kanun, ikinci meşrutiyette yoğun 

siyasi problemlerin yaşanması nedeniyle beklenen sonuçları verememiştir (Mutluer 

vd., 2018: 55-56; Sönmez, 1994: 13). 
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İstanbul’un işgalinden sonra bozulan siyasi yönetim nedeniyle Mustafa Kemal 

Atatürk ve destekçilerinin de katkısıyla düşman işgalinden kurtarılmış ve 1923 

yılında Cumhuriyet ilan edilerek yeni bir rejim inşa edilmiş ve bir ulus küllerinden 

yeniden doğmuştur. Cumhuriyet döneminde ise 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 

Kanunu ile bütçe ile ilgili tanımlar ve bütçenin aşamalarına ilişkin düzenlemeler 

yapılmıştır. Dönemine göre oldukça iyi hazırlanmış olan 1050 sayılı kanun, 2003 

yılına kadar yürürlükte kalmıştır (Kesik, 2005: 94). Ancak; “Kalkınma planları ile 

bütçeler arasında sıkı bir bağ kurulamaması, bazı malî işlemlerin bütçelerde yer 

almaması, bütçe uygulamalarının malî yılla sınırlı olması, bütçe uygulamalarında 

kamu idarelerine yeterli inisiyatif tanınmaması, kamu harcamalarında sistemli, 

sürekli ve etkin bir denetimin gerçekleştirilememesi, Sayıştay tarafından yapılan dış 

denetimin kapsamının sınırlı kalması ve çok yıllı bütçeleme sisteminin olmaması 

sistemin başlıca eksiklikleri olarak ön plana çıkmaktaydı. Mevcut bütçe 

sınıflandırması ve muhasebe sistemi, kamu gelir ve giderleri konusunda, hem malî 

yönetime hem de kamuoyuna istenilen bilgilerin ayrıntılı olarak sunulmasına teknik 

olarak imkân vermemekteydi. Diğer yandan dünyada kamu malî yönetimi ve kontrol 

sistemi konusunda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Mali yönetim ve kontrol 

sistemlerinde stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, orta vadeli harcama 

planlaması, mali saydamlık, hesap verebilirlik kavramları ön plana çıkmıştır. Kamu 

mali yönetim sisteminde etkinlik sağlayan ve verimliliği artıran bu gelişmeler de 

dikkate alınarak, mevcut sistemin değiştirilerek daha etkin olması, Ulusal Program 

ve Politika Belgesi’nde de yer aldığı üzere uluslararası standartlara ve Avrupa 

Birliği normlarına uygun bir kamu malî yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması 

gereği ortaya çıkmıştı.” (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021: s.y.).  

2003 yılında yasalaşan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile 

1050 sayılı kanunun eksik kalan yanları tamamlanarak yeni kamu mali yönetim 

anlayışına uygun bütçe uygulamasına geçilmiştir. “5018 sayılı Kanun ile bütçe 

kapsamının genişletilmesi suretiyle bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması, bütçe 

hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin arttırılması, malî yönetimde saydamlığın 

sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki-

sorumluluk dengesinin yeniden kurulması, etkin bir iç kontrol ve iç denetim 

sisteminin oluşturulması ve bu suretle çağdaş gelişmelere uygun yeni bir kamu malî 
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yönetim sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır.” (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 

2021: s.y.).  

3.2.  TÜRKİYE’DE HÜKÜMET SİSTEMİ DEĞİŞİKLİĞİNİN BÜTÇE 

HAKKINA ETKİSİ 

Ülkemizde 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum ile Anayasa değişikliği 

yapılmış ve 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçim sonrasında 

uygulanmakta olan Parlamenter Sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 

geçilmiştir. Bu geçiş ülkenin yasama, yürütme ve yargı erklerinin yapılarını yeniden 

şekillendirmiştir. Bu şekillenme sonucunda ülkenin yönetim sürecinde farklılıklar 

ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan ortaya çıkan farklılıklar Türkiye’de bütçe hakkı ve 

bütçe sürecini yeniden şekillendirmiştir. Tüm bunların sonucunda iki sistem 

açısından farklılıklar ortaya çıkmış ve sistemsel etkinlik düzeyleri de farklılaşmıştır. 

Bu bağlamda çalışmanın bu kısmında, hükümet sistemi değişikliği ele alınacak, 

hükümet sistemleri karşılaştırılacak ve hükümet sistemi değişikliği sonucu 

Türkiye’de bütçe hakkının gelişimi konusunda değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

Son olarak bütçe hakkının etkinlik faktörleri açısından Türkiye özelinde 

değerlendirmelerde bulunulup ikinci bölümde yer alan ülkeler bazında karşılaştırma 

yapılacaktır.  

3.2.1. Türkiye’de Değişen Hükümet Sisteminin Yasama-Yürütme 

İlişkisine Etkisi 

Ülkemizde Cumhuriyet tarihinin başından itibaren; kuvvetler birliğinden 

kuvvetler ayrılığının sertlik derecesinin gittikçe arttığı bir hükümet sistemi gelişim 

süreci yaşanmıştır. 1921 Anayasası ile birlikte kuvvetler birliği temel alınmış ve 

“Meclis Hükümet Sistemi” uygulanmıştır. 1924 Anayasası ile birlikte kuvvetler 

birliği- görevler ayrılığı anlayışının hakim olduğu “karma hükümet sistemi” 

uygulanmıştır. Karma hükümet sistemi ise; parlamenter sistem ile Meclis Hükümet 

Sisteminin birleştirilerek uygulanmıştır. 1921 ve 1924 anayasalarında güçlü yasama 

organı profili ön planda olmuştur. 1961 anayasası ile birlikte ilk kez kuvvetler 

ayrılığı benimsenmiştir. Bu anayasa ile birlikte yasama organı; “Millet Meclisi” ve 
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“Cumhuriyet Senatosu” olarak çift meclisten oluşturulmuştur. Cumhurbaşkanı ve 

Bakanlar Kurulu ise yürütme organını oluşturmuştur. 1961 anayasası ile yürütmenin 

yasama organının içinden çıkması ve Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin simgesel 

nitelikte olması gibi uygulamalarla “saf parlamenter sistem” dizayn edilmiştir. 1982 

anayasası ile birlikte “rasyonelleştirilmiş parlamenter sistem” uygulamasıyla yürütme 

organı güçlendirilmiş ve kuvvetler ayrılığının sertliği 1961 anayasasına nispeten daha 

da artırılmıştır.  2007 yılında yapılan anayasa değişikliği ile birlikte 

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi uygulamasıyla hükümet sistemi yarı-

başkanlık sistemine dönüştürülmüştür (Çolak, 2017: 52).   

16 Nisan 2017 referandumuyla onaylanan 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı 

Anayasa Değişikliği Kanunuyla yönetim şeklimiz değiştirilmiş ve 9 Temmuz 

2018’den itibaren tüm hükümleriyle uygulanmaya başlayan yeni hükümet sistemimiz 

‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi23’  ismiyle anılmaya başlanmıştır (Ataay, 2017: 

77 ; Gözler, 2019: s.y.). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte 

anayasada bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. Aşağıdaki tabloda, hükümet 

sistemi değişikliği ile gerçekleşen düzenlemeler yer almaktadır. 

                                                           
23  Gözler (2017: 21); Kaboğlu (2016: s.y.) ve Erdoğan (2016: 23- 29), değiştirilen sistemin başkanlık 

sistemi olmadığını vurgulamışlardır. Özellikle “ başkan ve TBMM’nin karşılıklı fesih “ hakkına 

sahip olması kuvvetler birliğine karşılık gelmesi ve atamalar konusunda ‘Fren Denge 

Mekanizmalarının Yokluğu’ sebebiyle bu kanıya varmışlardır. Gözler (2017: 5-6) ve Eren (2017: 

s.y.) cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi şeklinde bir yönetim sisteminin Anayasa literatüründe 

bulunmadığını da ısrarla vurgulamıştır. Gözler (2017:21) bu sistemin nev-i şahsına münhasır bir 

uygulama olduğunu ve “ Neverland Hükümet Sistemi” olarak adlandırılabileceğini ifade etmiştir. 

Eren (2017: s.y.) ise “Anayasa değişikliği ile öngörülen hükümet sistemini “Türk tipi” bir 

başkanlık sistemi” olarak nitelendirmiştir. 
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Tablo 9: Ülkemizde Yapılan Anayasa Değişikliği Neticesinde Değişen Maddeler 

Parlamenter Sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Yapılan Değişiklik 

Madde 9 – “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız 

mahkemelerce kullanılır.” 

 

Madde 9 – “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız 

mahkemelerce kullanılır.” 

Mahkemelere “tarafsız” 

niteliği eklenmiştir. 

Madde 75 – (Değişik: 23.7.1995 - 4121/8 Md.) 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 

beşyüzelli milletvekilinden oluşur.” 

 

Madde 75 – (Değişik: 23.7.1995 - 4121/8 Md.) 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen altı yüz 

milletvekilinden oluşur.” 

TBMM’deki milletvekili sayısı 

artırılmıştır. 

Madde 76 – “Yirmi beş yaşını dolduran her Türk 

milletvekili seçilebilir.” 

 

“En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, 

yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu 

hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl 

veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş 

olanlar; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı 

iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve 

alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa 

vurma, (Değişik ibare: 27/12/2002-4777/1 Md.) terör 

eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik 

suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış 

olsalar bile milletvekili seçilemezler. (2) Hakimler ve 

savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim 

kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu 

üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki 

görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği 

taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler 

mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve 

milletvekili seçilemezler.” 

 

 

Madde 76 – “On sekiz yaşını dolduran her Türk milletvekili 

seçilebilir.” 

 

“En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlikle 

ilişiği olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç 

toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm 

giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas 

gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım 

satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, (Değişik 

ibare: 27.12.2002-4777/1 Md.) terör eylemlerine katılma ve bu 

gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş 

olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler. 

Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, 

yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim 

Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur 

statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi 

niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler 

mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve 

milletvekili seçilemezler.” 

Milletvekili seçilebilme 

yeterliliklerinde yaş sınır 

düşürülmüştür. Askerlikle 

ilişiği olanlar da milletvekili 

seçilebilmektedir. 
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Madde 77 – “Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri 

dört yılda bir yapılır. 

Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine 

karar verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar altında 

Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler 

yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. 

Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni 

Meclisin seçilmesine kadar sürer.” 

MADDE 77- “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.” 

“Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. 

Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli 

çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule 

göre ikinci oylama yapılır.” 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

ve Cumhurbaşkanı seçimleri 

beş yılda bir ve aynı anda 

yapılması hüküm altına 

alınmıştır. 

Madde 87 –  “Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve 

yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; 

Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar 

Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname 

çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun 

tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve 

savaş ilanına karar vermek; milletlerarası antlaşmaların 

onaylanmasını uygun bulmak, (...) (3)  (Ek ibare: 3.10.2001-

4709/28 Md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam 

sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af 

ilanına (…)(1) karar vermek ve Anayasanın diğer 

maddelerinde ön görülen yetkileri kullanmak ve görevleri 

yerine getirmektir.” 

Madde 87 – “Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, 

kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap 

kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve 

savaş ilânına karar vermek; milletlerarası antlaşmaların 

onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 

tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af 

ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde 

öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir. “ 

 

Bakanlar Kurulu kaldırıldığı 

için TBMM’nin görev ve 

yetkileri arasından “ Bakanlar 

Kurulunu ve bakanları 

denetlemek; Bakanlar 

Kuruluna belli konularda 

kanun hükmünde kararname 

çıkarma yetkisi vermek” 

çıkarılmıştır. 

Madde 98 – “Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis 

araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması 

yollarıyla denetleme yetkisini kullanır.” 

 

“Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak 

cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi 

istemekten ibarettir.” 

 

“Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için 

yapılan incelemeden ibarettir.” 

 

“Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini 

ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Kurulunda görüşülmesidir.” 

 

MADDE 98- “Türkiye Büyük Millet Meclisi; meclis araştırması, 

genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi 

edinme ve denetleme yetkisini kullanır.” 

 

“Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan 

incelemeden ibarettir.” 

 

“Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren 

belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 

görüşülmesidir.” 

 

“Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar 

hakkında 106 ncı maddenin beşinci, altıncı, yedinci fıkraları 

uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir.” 

 

Gensoru uygulaması 

kaldırılmıştır. 

Soru uygulamasının adı ise  

“yazılı soru” olarak 

değiştirilmiştir. 
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“Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme ile ilgili 

önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile 

cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemleri Meclis 

İçtüzüğü ile düzenlenir.” 

 

“Yazılı soru; yazılı olarak en geç on beş gün içerisinde 

cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı 

yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından 

ibarettir.” 

 

“Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin 

verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usûlleri Meclis 

İçtüzüğü ile düzenlenir.” 

Madde 101 – (Değişik: 31.5.2007-5678/4 Md.) 

“(1)Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve 

yükseköğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 

veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip 

Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.” 

 

“Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en 

fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.” 

 

“Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 

içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi 

milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son 

yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı 

birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler 

ortak aday gösterebilir.” 

 

“Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.” 

Madde 101- “Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, 

yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, 

Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.” 

“Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki 

defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.” 

 

“Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel 

seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az 

yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen 

aday gösterebilir.” 

 

“Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyeliği sona erer.” 

 

… “İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin 

herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, 

boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi 

suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu 

oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt 

çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, 

adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde sadece 

Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir. 

Seçimlerin tamamlanamaması halinde yenisi göreve başlayıncaya 

kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder.” 

 

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar 

kanunla düzenlenir.” 

Cumhurbaşkanının doğrudan 

halk tarafından seçilmesi, 

cumhurbaşkanı adaylığına 

ilişkin hükümlerdeki 

değişiklikler eklenmiştir.  
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Madde 104  – “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla 

Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil 

eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının 

düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.” 

 

“Bu amaçlarla Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen 

şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler 

şunlardır: 

 

a)  Yasama ile ilgili olanlar: Gerekli gördüğü takdirde, 

yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

açılış konuşmasını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisini 

gerektiğinde toplantıya çağırmak, Kanunları yayımlamak, 

Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet 

Meclisine geri göndermek, Anayasa değişikliklerine ilişkin 

kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak, 

Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, tümünün veya belirli 

hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı 

oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası 

açmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin 

yenilenmesine karar vermek” 

 

“b) Yürütme alanına ilişkin olanlar: 

Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, Başbakanın 

teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek, 

Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık 

etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya 

çağırmak, Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini 

göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı 

devlet temsilcilerini kabul etmek, 

Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek, Genelkurmay 

Başkanını atamak, Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya 

Madde 104  – “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi 

Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla 

Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; 

Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve 

uyumlu çalışmasını temin eder. Gerekli gördüğü takdirde, yasama 

yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış 

konuşmasını yapar. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise 

mesaj verir.” 

 

“Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük 

Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar. Ülkenin iç ve dış 

siyaseti hakkında Meclise mesaj verir. Kanunları yayımlar. 

Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet 

Meclisine geri gönderir.” 

 

“Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün 

veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından 

aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası 

açar.” 

 

“Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine 

son verir. Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son 

verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları 

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenler.” 

 

“Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini 

gönderir, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet 

temsilcilerini kabul eder. Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve 

yayımlar. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli 

gördüğü takdirde halkoyuna sunar. Milli güvenlik politikalarını 

belirler ve gerekli tedbirleri alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

adına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir.” 

 

“Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile kişilerin 

cezalarını hafifletir veya kaldırır.” 

Yürütme yetkisi tamamen 

Cumhurbaşkanına verilmiştir. 

Yürütme tek başlı hale 

getirilmiştir 

. 

Cumhurbaşkanına, 

cumhurbaşkanı yardımcılarını 

ve bakanları seçme ve 

görevlerine son verme yetkisi 

verilmiştir. 

 

Cumhurbaşkanına, yürütme 

yetkisine ilişkin konularda 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 

çıkarma yetkisi verilmiştir. 
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çağırmak, Milli Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek, 

Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla 

sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun 

hükmünde kararname çıkarmak, Kararnameleri imzalamak, 

Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli 

kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak, Devlet 

Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak, Devlet 

Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme 

yaptırtmak, Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek, 

Üniversite rektörlerini seçmek” 

“c)  Yargı ile ilgili olanlar: 

Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte 

birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Askeri Yargıtay üyelerini, 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.” 

“Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen 

seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir 

ve yetkileri kullanır.” 

 

"Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci 

kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi 

hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve 

ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemez. 

Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen 

konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda 

açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 

çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı 

hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanır. Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.” 

“Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve 

bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir. 

Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih 

belirlenmemişse Resmi Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe 

girer.” 

“Cumhurbaşkanı ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme 

ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri 

kullanır.” 

Madde 105 – “Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer 

kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek 

olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri 

dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca 

imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan 

sorumludur.” 

 

“Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler 

aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine 

başvurulamaz.” 

 

“Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi 

üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği 

kararla sulandırılır.” 

Madde 105 – “Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği 

iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt 

çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. 

Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının 

beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. 

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasî 

partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye 

sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her 

siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak on beş 

kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, 

soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis 

Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi 

halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.” 

“Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde 

dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda 

Cumhurbaşkanının cezai 

sorumluluğu; görevle ilgili ve 

görev dışı suçlardan olacak 

şekilde genişletilmiştir. 
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görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının üçte 

ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan 

yargılaması üç ay içerisinde tamamlanır, bu sürede 

tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre 

verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.” 

“Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı 

seçim kararı alamaz. 

Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen 

Cumhurbaşkanının görevi sona erer.” 

 

“Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia 

edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü 

uygulanır.” 

Madde 106 – “Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına 

çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması 

hallerinde, görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya 

başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması 

halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve 

Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.” 

Madde 106 –“ Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha 

fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.” 

“Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması 

halinde kırk beş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi 

seçilene kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanlığına 

vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel 

seçime bir yıl ve daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi 

seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel 

seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. 

Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre 

dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel 

seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır.” 

“Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle 

geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına 

ait yetkileri kullanır. 

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme 

yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından 

atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve 

bakanlar, 81 inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet 

Meclisi önünde andiçerler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 

Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atanırlarsa üyelikleri 
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sona erer. 

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına 

karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar 

hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği 

önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en 

geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli 

oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. 

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasî 

partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye 

sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her 

siyasî parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak on beş 

kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, 

soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis 

Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi 

halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.” 

“Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde 

dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda 

görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının üçte 

ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan 

yargılaması üç ay içerisinde tamamlanır, bu sürede 

tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre 

verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.” 

 

“Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili 

işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten 

sonra da (5)'inci, (6)'ncı ve (7)'nci fıkra hükümleri uygulanır. 

Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen 

Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erer.” 

“Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, göreviyle ilgili 

olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden 

yararlanır.” 

“Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile 

teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.” 
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Madde 116 – “Bakanlar Kurulunun, 110 uncu maddede 

belirtilen güvenoyunu alamaması ve 99 uncu veya 111 inci 

maddeler uyarınca güvensizlik oyuyla düşürülmesi 

hallerinde; kırk beş gün içinde yeni Bakanlar Kurulu 

kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı 

takdirde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanına danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar 

verebilir. 

Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi 

üzerine kırk beş gün içinde veya yeni seçilen Türkiye Büyük 

Millet Meclisinde Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine 

kırk beş gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması 

hallerinde de Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar 

verebilir. 

Yenilenme kararı Resmi Gazetede yayımlanır ve seçime 

gidilir.” 

Madde 116 – “Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının 

beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. 

Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile 

Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının 

seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte 

yapılır, 

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin 

yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa 

daha aday olabilir. 

Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve 

Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve 

Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder.” 

 

“Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri 

de beş yıldır.” 

TBMM ve Cumhurbaşkanına 

seçimleri yenileyebilme yetkisi 

tanınmıştır. Ayrıca TBMM 

seçimlerinin ve 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 

aynı anda yenilenmesi hüküm 

altına alınmıştır. 

 

Madde 119 – “Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya 

ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı 

başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya 

birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı 

geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.” 

Madde 119- “Cumhurbaşkanı, savaş hali, savaşı gerektirecek bir 

durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma vatan veya 

Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve 

milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet 

hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve 

hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet 

hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu 

düzeninin ciddi şekilde bozulması, tabii afet veya tehlikeli salgın 

hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde 

yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek 

üzere olağanüstü hal ilân edebilir.” 

“… Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin 

gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin 17. fıkrasının ikinci 

cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki 

bu kararnameler Resmi Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis 

onayına sunulur.” 

“Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

OHAL ilan etme yetkisi 

Cumhurbaşkanına verilmiştir. 

 

Ayrıca, OHAL dönemlerinde 

cumhurbaşkanına,  sınırlama 

olmaksızın cumhurbaşkanı 

kararnamesi çıkarma hakkı 

verilmiştir. Bu CBK’ler kanun 

hükmündedir. Yargı yolu 

kapalıdır. (m.148).  
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toplanamaması hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında 

çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içerisinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. 

Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar.” 

Madde 142 – “Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, 

işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.” 

 

 

Madde 142 –“ Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi 

ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.” 

 

“Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. 

Ancak, savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak 

işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri 

mahkemeler kurulabilir.” 

Askeri mahkemeler 

kaldırılmıştır. Kurulması şarta 

bağlanmıştır. 

Madde 159 – (Değişik: 7.5.2010-5982/22 Md.) “Hâkimler 

ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve 

hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar. 

(…)” 

Madde 159 – (Değişik: 7.5.2010-5982/22 Md.)  

“Hâkimler ve Savcılar Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve 

hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar.” 

 

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu on üç üyeden oluşur; iki daire 

hâlinde çalışır. (…)” 

Kurulun adından ‘yüksek’ 

ibaresi çıkarıldı. Üye sayışı 13 

olarak değiştirildi. 

Madde 161 – “Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri 

dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları, yıllık 

bütçelerle yapılır.” 

 

(Değişik ikinci fıkra: 29.10.2005-5428/3 Md.) “Malî yıl 

başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, 

uygulanması ve kontrolü kanunla düzenlenir.” 

 

“Kanun, kalkınma planları ile ilgili yatırımlar veya bir 

yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller 

koyabilir.” 

 

“Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir 

hüküm konulamaz.” 

Madde 161 – “Kamu idarelerinin ve kamu iktisadi teşebbüsleri 

dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle 

yapılır. 

Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, 

uygulanması ve kontrolü ile yatırımlar veya bir yıldan fazla 

sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller kanunla 

düzenlenir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında 

hiçbir hüküm konulamaz.” 

“Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az 

yetmiş beş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Bütçe 

teklifi Bütçe Komisyonunda görüşülür. Komisyonun elli beş gün 

içinde kabul edeceği metin Genci Kurulda görüşülür ve mali 

yılbaşına kadar karara bağlanır.” 

“Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, 

geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da 

çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye 

kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre 

artırılarak uygulanır.” 

Bütçe sürecine ilişkin olan 

162-162-164. Maddeler mülga 

edilmiştir. Bütçe süreci tek bir 

madde altında (m.161’de) 

birleştirilmiştir. Plan bütçe 

komisyonu Anayasa’da 

düzenlenmekteyken meclis iç 

tüzüğünde düzenlenmiştir.  



167 
 

“Türkiye Büyük. Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda kamu idare 

bütçeleri hakkında düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi 

sırasında açıklarlar, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı 

önerilerde bulunamazlar.” 

“Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, 

üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır.” 

“Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek 

tutarın sınırını gösterir. Harcanabilecek tutarın 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile aşılabileceğine dair bütçe 

kanununa hüküm konulamaz.” 

“Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik teklifleri 

ile cari ve izleyen yılların bütçelerine malî yük getiren tekliflerde, 

öngörülen giderleri karşılayabilecek mali kaynak gösterilmesi 

zorunludur.” 

“Merkezî yönetim kesin hesap kanunu teklifi, ilgili olduğu mali 

yılın sonundan başlayarak en geç altı ay sonra Cumhurbaşkanı 

tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay genel 

uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanun teklifinin 

verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Meclise 

sunar.” 

“Kesin hesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin 

Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait 

Sayıştay’ca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını 

önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.” 

“Kesin hesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle 

birlikte görüşülür ve karara bağlanır.” 

Kaynak: (TBB, 2021: s.y.; 1982 T.C. Anayasası). 
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Tablo 9’da yer alan değişiklikler ile bağlantısı bulunan bazı maddeler de 

değişikliğe uğramış hatta bir kısmı mülga edilmiştir. Hükümet sistemi değişikliği ile 

birlikte, 8. Maddede düzenlenen yürütme organı tek başlı hale getirilmiş ve Bakanlar 

Kurulu kaldırılmıştır. Bakanlar kuruluna ait olan yetkiler Cumhurbaşkanı tarafından 

kullanılır hale gelmiştir. Örneğin ‘vergi ödevi’ başlıklı 73. Maddede, “Vergi, resim, 

harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına 

ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik 

yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna” ait iken Cumhurbaşkanına verilmiştir. Bakanlar 

kurulu kaldırıldığı için “ tüzük” ve “tasarı” ibaresi kaldırılmıştır. Sistem değişikliği 

ile birlikte 118. Maddede yer alan Başbakanlık makamı kaldırılmıştır. Sıkıyönetim 

uygulaması, askeri Yargıtay ve AYİM de kaldırılmıştır. 

Meclisin bilgi edinme ve denetim yollarından olan Gensoru uygulaması 

kaldırılmış soru uygulaması ‘ yazılı soru’ olarak değiştirilmiştir. Değişen 

‘sorumluluk’ anlayışı bu olgunun temelinde yer alır denilebilir. Yeni sistemde 

yürütme gücünün cumhurbaşkanı tarafından kullanılması ve başbakanlık makamının 

kaldırılmıştır. Yeni sistemde bakanlar cumhurbaşkanına karşı sorumludur. 

Cumhurbaşkanı ise halka karşı sorumludur. Parlamenter sistemde devlet başkanının 

sorumsuzluğu esas iken yürütmenin asli kanadı olan Bakanlar Kurulu’nun TBMM’ye 

karşı siyasi sorumluluğu bulunmaktaydı. Ayrıca her bakan Başbakana karşı 

sorumluydu. Yeni sistem ile birlikte, bakanlar cumhurbaşkanına karşı sorumlu iken 

(T.C. Anayasa m.106/5) cumhurbaşkanı halk tarafından seçildiği için ve sert 

kuvvetler ayrılığı anlayışı hakim olduğu için cumhurbaşkanının meclise karşı 

sorumlu olmamasını sağlamaktadır. Yetkinin sorumluluğu doğurması mantığının bu 

süreçte çeliştiği söylenebilir. Ayrıca cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara 

yönelik olan meclis soruşturması ( anayasa m. 98 ve 106), daha çok cezai 

sorumlulukla ilişkili olarak düzenlemiştir. Bu da yürütme organının siyasi 

sorumsuzluğuna işaret etmektedir (A. Yıldız, 2019: 4-6).  106. Maddede yer alan 

meclis soruşturması, içerdiği oranlar bakımından süreci zorlaştırmaktadır. 

Soruşturma açma ve Yüce Divan’a sevk için önerilen milletvekili sayısı oldukça 

yüksektir. Bu da meclisin bilgi edinme ve denetleme yolunu tıkamaktadır (Kaan, 

2019: 22).  



169 
 

104. maddede yer alan hükme göre, Cumhurbaşkanı “Üst kademe kamu 

yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve 

esasları Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenler.”. bu hükümde üst düzey yönetici 

kategorisi belirlenmemiştir. Ayrıca CBK ile düzenlenme imkânı verilmiştir. 

Atamaların Meclisin nihai onayına tabi tutulmaması meclisin gücünü önemli ölçüde 

kırmaktadır (Kaan, 2019: 22).  

6771 sayılı Kanunla yapılan anayasa değişikliği kapsamında Cumhurbaşkanı 

Kararnamelerinin kapsamı da değiştirilmiştir.  Şöyle ki, eski sistemde bakanlar 

kurulu tarafından çıkarılan KHK, Yönetmelik ve Tüzük gibi düzenleyici işlemler 

mevcuttu. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğine 

ilişkin düzenlemeler yapabilmekteydi. Ancak yeni sitem ile birlikte Bakanlar Kurulu 

ve buna bağlı olan tüm düzenlemeler kaldırılmıştır. Anayasasının 104. Maddesine 

göre “Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi çıkarabilir.”. Temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü 

bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 

düzenlenememektedir, ayrıca kanunla düzenlenecek olan konular da CBK ile 

düzenlenemez. Bunlar CBK’leri konu bakımından sınırlandırmaktadır. CBK’ler ile 

ilgili en büyük değişim, “yürütme yetkisine ilişkin konular, üst kademe 

yöneticilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar, bakanlıkların kurulması, 

kaldırılması, görevleri ve yetkileri gibi birçok konu ile Devlet Denetleme Kurulunun 

çalışma şekli ve üyeleri ile ilgili konular ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

teşkilatı ve görevleri ile son olarak kamu tüzel kişiliğinin kurulması” konularını 

kapsamasıdır (Doğan, 2020: 971-972). Şeklindeki konuları kapsamasıdır. CBK’ler 

gücünü anayasadan aldığı için asli işlem niteliğine haizdir (Eren, 2019: 9-10). Bu ise 

parlamentonun yetki alanına müdahale etmek olarak nitelendirilebilir. Konusu 

genişletilen Cumhurbaşkanlığı kararnameleri uygulaması ile yasamanın etkisinin 

zayıflatıldığı, yürütmenin gücünü artırdığı söylenebilir. Başkanlık sisteminin 

gereklilikleri göz önüne alındığında, yürütmenin hızlı karar almasına yardımcı olmak 

adına CBK düzenleyerek sürece hız katması uygulamanın olumlu yönü olarak 

gösterilebilir (Doğan, 2020: 999). 

Mali hükümlere ilişkin değişikliklerde ise, Plan Ve Bütçe Komisyonu (PBK) 

artık anayasada düzenlenmeyerek Meclis İçtüzüğünde düzenlenmiştir. Yeni 
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sistemde, PBK üye dağılımında 40 üyeden 25’inin iktidar partisinden olması şartı ( 

mülga anayasa m.162) kaldırılarak daha demokratik düzenleme olan “siyasi 

partilerin meclisteki oranı” temel alınmaya başlanmıştır. Bu da bütçe ve kesin hesap 

kanunu inceleme aşamasında aktif rol oynayan komisyonun yürütme tarafından 

yönlendirmesi ya da yönlendirme etkisini azalttığı söylenebilir.  

116. Maddedeki hükümle, bir üye ya yürütme organında ya da yasama 

organında yer alabilmektedir. Eski sistemde her ikisinde de bulunabilme imkânı var 

iken yeni sistemle, yasama ve yürütmedeki üyeler tamamen bağımsız tutulmaya 

çalışılmıştır (Kaan, 2019: 23). Bir diğer değişiklik ise; anayasanın 101/4 hükmünde 

yer alan “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyeliği sona erer.” Uygulaması sona ermiştir. Yeni sistemde başkan 

parti genel başkanı olabilmektedir. Bu da, cumhurbaşkanının kendi siyasi 

görüşünden olmayan politika önerilerine olumsuz etkisi bulunmasına sebep olabilir. 

Tüm kanunların Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması göz önüne alındığında 

düzenlemenin yasama açısından negatif etkiler barındırdığı söylenebilir  (Akbey, 

2020: 2-3).Sayıştay başsavcısının Cumhurbaşkanı tarafından ataması ve görev 

sürelerinin aynı olması ise yasama organına bütçe denetimi konusunda yardımcı olan 

merciinin soruşturma ayağında etkili olacak başsavcının tarafsızlığı sorgulanabilir 

hale gelmektedir. Bu düzenleme bütçe hakkı açısından yasama organını 

zayıflatmaktadır. Yürütme organının baskınlığını ve gücünü artırmaktadır (Akbey, 

2020: 21).  

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine (CBHS) geçişi savunanların ortak 

olumlu görüşlerine göre CBHS ile Sürdürülebilir Siyasi İstikrar, Hızlı ve Etkili 

İcraat, Güçlü Yürütme ve Bağımsız Yasama, Güvenli ve Huzurlu Türkiye, Milli 

Birlik ve Konsensüs sağlanarak ülkemizde kronikleşmiş bazı sorunlara çözüm 

üretilecektir (Akıncı, 2019: 24-28). Ancak uygulama ile birlikte, siyasi istikrarsızlık 

sebebi görülen koalisyon uygulamasının önüne geçilememiş seçim ittifakı 2018 

yılındaki seçimde uygulanmıştır. Yine CBHS ile cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin 

yürürlükte kalma süresini uzatacak hükümler barındırmaktadır. Şöyle ki; CBK’lerin 

yürürlükten kaldırılması anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmesi ya da yeni 

konunun kanun ile düzenlenmesi ile mümkün olacaktır. Keza kanunun yürürlüğe 

girmesi Cumhurbaşkanının onayı ile mümkün olmaktadır. Cumhurbaşkanı tarafından 
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geri gönderildiği düşünüldüğünde iade edilen kanunun meclis üye tam sayısının salt 

çoğunluğu ile kabul edilmesi gerekmektedir. Bu da yasamanın kanun yapma gücünü 

zayıflattığı yönünde yorum yapmaya sebebiyet vermektedir (Kaan, 2019: 24-25). 

TBMM ve Cumhurbaşkanının karşılıklı fesih yetkisine sahip olması, “ üst düzey 

kamu görevlilerini atama, olağanüstü yönetim ilân etme ve hem bu dönemlere özgü 

olarak hem de olağan dönemlerde kararname çıkarma, cumhurbaşkanının normal 

olarak iki dönem ve en fazla 10 yıl olması gereken görev süresinin fiilen 15 yıla 

kadar uzamasını mümkün kılacak hükümler içermesi” özellikle yasa yapma 

konusunda (bütçe kanunu da dahil) meclise pek ihtiyaç duyulmaması, 

cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin eksik olan noktaları olarak gösterilebilir 

(Erdoğan, 2016: 31). 

3.2.2. Türkiye’de Değişen Hükümet Sisteminin Bütçe Sürecine Etkisi 

Anayasa ile yapılan değişikliklerle birlikte bütçeye etki eden bazı değişiklikler 

bütçe hakkını çeşitli yönlerde etkilemiştir. Yapılan bu değişiklikler nedeniyle, 

yasama organının bütçe hakkını etkin kullanma faktörlerinde de iki sistem arasından 

değişiklikler meydana gelmesi kaçınılmaz olmuştur. İlgili hükümet sistemi 

değişikliği ile birlikte Parlamenter sistemdeki bütçe hakkını etkileyen unsurlar ile 

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki bütçe hakkını etkileyen unsurların 

karşılaştırması Tablo 10’da yer almaktadır. 
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Tablo 10: Parlamenter Sistem ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Bütçe Hakkı Kullanımını Etkileyen Faktörler Karşılaştırması 

Bütçe Hakkının 

Kullanımını 

Etkileyen Faktör 

 

Parlamenter Sistem 

 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 

Orta Vadeli 

Politika 

Çerçevesi 

OVP Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanır, OVMP 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır. 

Kalkınma planı, OVP ve OVMP Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 

Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı müşterek 

çalışmaktadır. 

Bütçe Üzerinde 

Değişiklik 

Yapma Gücü 

Plan ve Bütçe Komisyonu 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, kamu 

idare bütçeleri hakkında düşüncelerini, her bütçenin tümü 

üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve 

değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın 

okunur ve oylanır.”. (1982 Any. Mülga md. 162). 

 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu 

tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, gider 

artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar.” 

(1982 Any. Mülga md. 162). 

 

Plan ve Bütçe Komisyonu 

“Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, 

üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır.”. 

(1982Any. Md. 161)24. 

 

 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda kamu idare 

bütçeleri hakkında düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi sırasında 

açıklarlar, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde 

bulunamazlar.”. (1982Any. Md. 161). 

Bütçe Müzakere 

Süresi 

55 gün komisyonda 20 gün Genel Kurul’da olmak üzere 

toplam 75 gün sürmektedir. (1982 any.  Mülga Md.162) 

55 gün komisyonda 20 gün Genel Kurul’da olmak üzere toplam 75 

gün sürmektedir. (1982Any. Md. 161). 

 

Komisyon 

Kapasitesi 

Görevli komisyon: Plan ve bütçe Komisyonu 

 

 

 

Komisyon yapısı: en 25’i İktidar Partisi olmak üzere 40 üye 

 

Görüşme süresi: 55 gün 

Görevli komisyon değişmedi sadece anayasada düzenlenmekteyken, 

Meclis İç tüzüğünde düzenlendi. 

 

Komisyon yapısı: TBMM danışma kurulunca belirlenir. Güncel 

olarak 30 üyeden oluşmaktadır. Meclisteki siyasi parti oranlarına 

göre paylaştırılır. 

 

Görüşme süresi: 55 gün 

 

 

                                                           
24 İlgili değişiklikler 6771 Sayılı kanunda yer almaktadır. 
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Bütçenin 

Reddedilmesinin 

Sonucu 

 

Bütçenin kabul edilememesi durumunda hükümetin istifasına 

gidilebiliyordu (Narter, 2015:43).  

Bütçenin meclis tarafından onaylanmaması halinde hükümet istifası 

ya da kamu hizmetlerinin aksamaya uğraması söz konusu değildir.  

“Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, 

geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da 

çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye 

kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre 

artırılarak uygulanır.” (1982 Any. Md.161). 

Yürütmeye 

Tanınan 

Esneklikler 

Ödenek aktarmaları 

“Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri 

arasındaki ödenek aktarmaları kanunla yapılır. 

Ancak, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 

aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin, yılı bütçe kanununda 

farklı bir oran belirlenmedikçe yüzde beşine kadar kendi 

bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler. Bu şekilde 

yapılan aktarmalar yedi gün içinde Maliye Bakanlığına 

bildirilir”. (5018 md. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödenek aktarmaları 

“Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri 

arasındaki ödenek aktarmaları kanunla yapılır.  

Ancak, harcamalarda tasarrufu sağlamak, dengeli ve etkili bir bütçe 

politikasını gerçekleştirmek üzere genel bütçe ödeneklerinin yüzde 

onunu geçmemek kaydıyla, merkezî yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarına ilişkin yetki 

ve işlemler ile usul ve esaslar merkezî yönetim bütçe kanununda 

belirlenir.” 

 

“Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak 

tertipteki ödeneğin yüzde yirmisine kadar kendi bütçeleri içinde 

ödenek aktarması yapabilirler. Ancak, ihtiyaç halinde yüzde yirmiyi 

aşan ödenek aktarma işlemlerini kurum bütçesinin başlangıç 

ödenekleri toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere yapmaya 

Cumhurbaşkanlığı, yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde 

yer alan projelerde değişiklik yapılması halinde değişikliğin 

gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamını 

yapmaya ise ilgili idareler yetkilidir.”.  (5018 md. 21)25. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 “2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 213 üncü maddesiylebu fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” 

şeklinde değiştirilmiştir.”. 
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Yedek ödenek 

“Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve 

amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya 

bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için, bu Kanuna ekli (I) 

sayılı cetvelde yer alan idareler ile (II) sayılı cetvelde yer 

alan idarelerden merkezî yönetim bütçe kanununda 

gösterilecek olanların bütçelerine aktarılmak üzere, genel 

bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar Maliye Bakanlığı 

bütçesine yedek ödenek konulabilir. Bu ödenekten aktarma 

yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.”. (5018 md.23). 

Yedek ödenek 

“Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları 

gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde 

öngörülmeyen hizmetler için, bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer 

alan idareler ile (II) sayılı cetvelde yer alan idarelerden merkezî 

yönetim bütçe kanununda gösterilecek olanların bütçelerine 

aktarılmak üzere, genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar 

yedek ödenek konulabilir. Bu ödenekten aktarma yapmaya 

Cumhurbaşkanı yetkilidir.”. (5018 md. 23)26. 

Dış denetim “Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu 

idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve 

giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 

denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme 

bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve 

hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.” (1981 Any. 

Mülga md. 164). 

 

“Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile 

sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların 

hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen 

inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla 

görevlidir.” (1982 Any. Md. 161). 

Anayasal Yapı Hükümet sistemi:  
Parlamenter Sistem 

Meclis Yapısı: Tek Meclis 

Seçim Süresi: Türkiye “Büyük Millet Meclisinin seçimleri 

dört yılda bir yapılır.” (1981 Any. Mülga md. 77). 

Parti Disiplini: 

“Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.” (1981 Any. 

Mülga md. 101). 

Hükümet Sistemi: 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 

Meclis Yapısı: Tek Meclis 

Seçim Süresi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.”. (1982 Any. Md. 77). 

Parti Disiplini: 

Cumhurbaşkanının partisi ile ilişiği kesilir ibaresi kaldırılmıştır. 

Artık Cumhurbaşkanı partisinin genel başkanı olarak görevine 

devam edebilmektedir. 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

                                                           
26 (1) “2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 213 üncü maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Maliye 

Bakanlığı bütçesine” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve ikinci 

fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı tarafından” şeklinde değiştirilmiştir. “. 
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Sistem değişikliği ile birlikte bütçeye ilişkin hükümlerde de bir takım 

değişiklikler yaşanmıştır. Yaşanan bu değişimler ile yasama organının bütçe hakkını 

etkin kullanma kapasitesini etkilemesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Tablo 10’da iki 

sistem açısından bütçe hakkını etkileyen faktörlere yer verilmiştir. Gerçekleşen 

anayasa değişikliği ile birlikte 6771 sayılı kanunla Anayasa’nın 162-163-164. 

Maddeleri yürürlükten kaldırılarak bütçeye ilişkin hükümler 161. Madde altında 

birleştirilmiştir. İlgili değişiklilerden ilki geçici bütçe uygulamasına yöneliktir. İlgili 

maddede “Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe 

kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe 

kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına 

göre artırılarak uygulanır.”. bu uygulama ile birlikte, meclisin bütçeyi 

onaylamaması durumunda sistem tıkanıklığının önüne geçilerek kamu hizmetlerinin 

aksatılmadan yapılabilmesi adına çözüm önerisi olarak görülmektedir. Ancak 

madalyonun diğer yüzüne bakılacak olursa, bütçe hakkı konusunda yasamanın 

onaylama gücünün önemini yitirmesine sebep olabildiği söylenebilir (Gözler, 2017: 

18). Durdu (2020: 59); uygulama ile “ TBMM’nin bütçeyi görüşme ve onaylama 

hakkı “bypass” edildiğini vurgulamaktadır. Parlamenter sistemde bütçenin meclis 

tarafından kabul edilmemesi hükümete güvenoyu verilmemesi olarak görülür ve 

hükümetin istifası ile sonuçlanırdı (Narter, 2012: 43). Fakat yeni sistem ile birlikte 

yasama organı bütçeyi onaylamasa bile yürütme organı bu durumdan etkilenmeden 

harcama yapacak ve gelir toplayabilecektir. Yeniden değerleme oranının yürütme 

organı tarafından belirlenmesi, ilgili olayın yürütme organının iktidarda kaldığı 

müddette kaç kez tekrarlanabileceği gibi konular da bu uygulamanın çelişkili 

yönlerine işaret etmektedir (Çalışkan vd., 2020: 732; Durdu, 2020: 60). Bütçeyi 

kabul ettirmek için çabalamaya gerek duymayan ya da bütçeyi kabul ettirmek için 

uzlaşma yoluna gitmesine gerek kalmayan bir yürütme organı karşısındaki yasama 

organı, ‘sözde parlamento’ olmaktan ileriye gidemeyerek bütçe hakkını tam 

kullanamayacak hatta demokrasinin varlığına da zarar verebilecektir (Gözler, 2017: 

18). 

Bir diğer değişiklik anayasanın 73/4 hükmünde yer almaktadır. Vergi ödevine 

ilişkin olan maddede “Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, 

istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı 
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ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir.” 

hükmü yer almaktadır. Parlamenter sistemde Bakanlar Kuruluna ait olan bu yetki 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte Cumhurbaşkanına 

verilmiştir. Eski sistemde Bakanlar Kurulu yasama organına karşı sorumluydu. Bu 

bakımdan yasama organının kamu geliri toplama konusunda muhatap alacağı 

kurulun, yasamaya karşı sorumluluğu bulunmakta ve hesap verme sorumluluğu 

mevcuttu. Ancak yeni sistemde Cumhurbaşkanının halka karşı sorumlu olması 

yasama organına karşı sorumluluğunun bulunmaması, bütçe hakkını halk adına 

kullanan yasama organının gözetim ve onaylama fonksiyonunu zedelemektedir 

(Durdu, 2020: 61). Bu uygulama ile en azından alt- üst sınırın daraltılması ya da 

nihai onay için TBMM’ye sunulması, yürütme organının esnek uygulamalara 

gitmesini engelleyip bütçe hakkının daha etkin kullanmasına yardımcı olabilir 

(Akbey, 2020: 20). 

Bütçe hususunda önemli aktörlerden olan Plan ve Bütçe Komisyonu yapısında 

da önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Eski sistemde Anayasanın 162. 

Maddesinde düzenlenen komisyonun yapısı “iktidar grubuna veya gruplarına en az 

yirmi beş üye verilmek şartı ile siyasi parti gruplarının ve bağımsızların oranlarına 

göre temsili göz önünde tutulur.” hükmüyle düzenlenmiştir. Eski uygulamada, iktidar 

partisinin mutlak üstünlük sağlamaktaydı. Yeni sistemde Meclis içtüzüğünün 11. ve 

21. Maddelerinde düzenlenen komisyon üye sayısı belirlemede, parlamentodaki 

“siyasî parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranları” temel 

alınmaktadır. Komisyonun üye sayısı sayısal olarak belirtilmemiştir. Ve Eski 

sistemde Anayasa’da düzenlenen bu komisyon yeni sistemle meclis içtüzüğünde 

düzenlenmiştir. Bu bakımdan komisyonun daha adil şekilde düzenlendiği 

söylenebilir. Bütçenin incelenip görüşüldüğü bu komisyonun meclise benzer yapıda 

oluşturulması bütçe hakkının etkin kullanılması bakımından olumlu bir gelişme 

olarak nitelendirilebilir (Durdu, 2020: 61). 

Eski sistemde ödenek aktarması yapılabilmesi hususu, “merkezî yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin, yılı bütçe 

kanununda farklı bir oran belirlenmedikçe yüzde beşine kadar kendi bütçeleri içinde 

ödenek aktarması yapabilirler.” şeklinde düzenlenmiştir. Yeni sistem ile birlikte 

ödenek aktarması yapabilme hususu düzenlenmiştir. Yapılan değişiklikle yapılacak 
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olan aktarmanın oranı yüzde yirmiye yükseltilmiştir. Yine yeni sistemde 

“harcamalarda tasarrufu sağlamak, dengeli ve etkili bir bütçe politikasını 

gerçekleştirmek üzere genel bütçe ödeneklerinin yüzde onunu geçmemek kaydıyla, 

merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek 

aktarmalarına ilişkin yetki ve işlemler ile usul ve esaslar merkezî yönetim bütçe 

kanununda belirlenir.” hükmü ile merkezi yönetim bütçe kanununda düzenlenecek 

olan ödenek aktarması için tavan belirlenmiştir. Anayasa mahkemesi 2017/19 Esas 

Sayılı ve 2018/11 Karar Sayılı Kararıyla bu düzenlemenin, ödenek aktarması 

hususunda “bu değişikliğin yürütme organına çerçeve” olduğunu ifade etmiştir (Kıral 

ve Akdemir, 2019: 126). Ödenek aktarmalarının kanunda sınırlarının belirlenmiş 

olması yürütmenin uygulama aşamasında sınırsız esnek davranmasını engellemesi 

açısından yasamanın bütçe hakkı kullanımında olumlu etki yarattığı söylenebilir. 

Ancak; ödenek aktarma yetkisindeki oranların artırılması ve bütçe görüşmelerinin 

kurumlar bazında yapılması yasamanın bütçe hakkını tahrip etmektedir (Kıral ve 

Akdemir, 2019: 130-131).  

CBHS’de çelişki yaratan bir diğer durum da bütçe teklifinin ve kesin hesap 

kanun teklifinin mecliste görüşüldükten sonra onaylanmak üzere Cumhurbaşkanı’na 

gönderilmesidir. Kesin hesap kanunu, yürütme organının aklanma belgesi olarak 

düşünüldüğünde, bütçe hakkının sahibi olan TBMM tarafından görüşülen Kesin 

hesap kanun teklifinin, yine denetlenen konumunda bulunan Cumhurbaşkanının nihai 

onay mercii olması “görevlerin ayrılığı ilkesi” ile çelişmektedir. Ayrıca bu 

uygulamanın, bütçe hakkının yasama organı tarafından etkin şekilde kullanılmasını 

engelleyeceği söylenebilir. (Akbey, 2020: 21). 

Yeni sistemle birlikte anayasada (104. Maddede) üst kademe yöneticilerin 

Cumhurbaşkanı tarafından atandığı ifade edilmektedir. “Cumhurbaşkanlığınca 10/ 

07/ 2018 tarihli 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 4 üncü maddesi ile Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan üst 

düzey yöneticilerin Cumhurbaşkanınca atanacağı hüküm altına alınmıştır.” (Akbey, 

2020: 21). İlgili üstü düzey yönetici listesinde, TBMM adına bütçe denetimini 

gerçekleştiren ve hesap yargılaması yapmakla da görevlendirilen Sayıştay’ın 

Başsavcısı da yer almaktadır. Eski sistemde; 6085 sayılı kanunun 18. Maddesinde 

düzenlenen, Sayıştay başsavcısı ve savcıları, Sayıştay Başkanının görüşü alınmak 
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suretiyle Maliye Bakanlığınca yapılacak teklif üzerine ortak kararname ile 

atanırlardı. Ayrıca Sayıştay Başsavcısının görev süresi dört yıl olarak belirtilmiştir 

(Aksoy, Geçgel, ve Öz, 2018: 60). CBHS ile birlikte; herhangi bir usulsüzlük 

durumunda yargılama yapma yetkisi de bulunan Sayıştay’ın başsavcısının, 

denetlenen olan Cumhurbaşkanı tarafından atanması ve görev sürelerinin aynı 

olması, bütçe hakkının zedelenmesine neden olabilmektedir (Akbey, 2020: 21). 

Değişen hükümet sistemi ile birlikte yasama ve yürütme organları birbirini 

feshedebilir hale gelmiştir. TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri aynı anda yapılmaya 

başlanmıştır. Bu değişiklikler itibariyle Başkanlık sisteminde olmayan 

‘feshedebilme’ yetkisi, kuvvetlerin birbirinde sert şekilde ayrılması ilkesiyle 

çelişkilidir. Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların, direkt Cumhurbaşkanınca 

atanması, TBMM’nin onayına gerek kalkmaksızın bu gibi atamaları yapabilmesi, 

TBMM’nin yürütme üzerindeki ‘fren’ mekanizmasının çalışmasını engellemektedir. 

Keza yeni sistemde, cumhurbaşkanının siyasi partisi ile ilişiğinin kesilmemesi 

ülkemizdeki sıkı parti disiplini de temel alındığında, yasama ve yürütme arasındaki 

katı ayrılığı engellemektedir. Yapılan bu değişiklikler sonucunda yürütme organının 

güçlendirildiği söylenebilir (Gözler, 2017: 10-19). Ayrıca CBHS’ye geçilmesi ile 

birliktecumhurbaşkanlığı teşkilatı düzenlenmiştir27. Yeni sistemle birlikte bütçe 

sürecinde aktif olarak rol oynayan ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olan Strateji ve 

Bütçe Başkanlığı kurulmuştur. görev ve yetkileri 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi ile düzenlenen Strateji ve bütçe başkanlığının teşkilat şeması EK 2’de 

yer verilmiştir. özellikle strateji ve bütçe başkanlığı ile müşterek olarak çalışan ve 

Hazine müsteşarlığı ile maliye bakanlığı’nın birleştirilmesiyle oluşan Hazine ve 

Maliye Bakanlığı  da bütçe sürecinde aktif rol almaktadır. “703 Nolu KHK ile 

bakanlıkların teşkilat kanunu ile ilgili değişiklikler yapıldıktan sonra 1 Nolu 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu düzenlemelere uygun olarak bakanlıkların 

teşkilat yapısı oluşturulmuş, 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de bağlı, 

ilgili ve ilişkili kuruluşlarla ilgili düzenlemeler yapılmıştır.” (Turan, 2018: 65-66). 

Yegen (2020)’e göre; “parlamenter sistemde maliye bakanlığının bünyesinde faaliyet 

göstermiş olan Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO), 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte ikiye ayrılmış ve bütçe 

                                                           
27 Teşkilat şeması EK 1 ‘de yer almaktadır. 
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bölümü Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) dâhil edilmiş, mali 

kontrol bölümü ise muhasebat genel müdürlüğü ile birleştirilerek, Muhasebat ve 

Mali Kontrol Genel Müdürlüğü halini almıştır. Yani şu anki ismi ile Hazine ve 

Maliye Bakanlığının bütçe kısmı Cumhurbaşkanlığı bünyesine geçmiştir.”. 

Yapılan hükümet sistemi değişikliği ile birlikte; TBMM tarafından reddedilen 

bütçe neticesinde uygulanacak olan geçici bütçe ve yeniden değerleme oranında 

artırılarak uygulanacak olan bütçe uygulamalarının detaylarının belirsiz olması, halen 

daha kamu hesapları komisyonu gibi bir kesin hesap komisyonunun kurulmaması, 

ödenek aktarımı konusunda kanunda belirlenen sınırların yükseltilmesi, sıkı parti 

disiplinin ‘siyasi parti ile ilişiği kesilmeyen cumhurbaşkanı’ niteliğiyle pekiştirilmesi 

gibi hususların bulunması bütçe sürecinde yürütmenin gücünün artırılarak yasamanın 

gücünü zayıflatıldığı söylenebilir. Bu da yasama organının bütçe hakkını etkin 

şekilde kullanılmasını engelleyebilir (Akbey, 2020: 22-24; Durdu, 2020: 74-75). 

3.3. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ BAĞLAMINDA 

TÜRKİYE’DE BÜTÇE HAKKININ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bütçede yer alan gelirlerin toplanması ve giderlerin yapılması konusunda 

yürütmeye, halkın temsilcisi konumunda olan yasama organı tarafından izin (yetki) 

verilerek bu sürecin yürütülmesine bütçe hakkı denilmekteydi. Ülkemizde 1923’ten 

itibaren parlamenter yönetim şekli uygulanmaktaydı. Ancak 16 Nisan 2017 

referandumuyla onaylanan 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği 

Kanunuyla yönetim şeklimiz değiştirilmiş ve 9 Temmuz 2018’den itibaren tüm 

hükümleriyle uygulanmaya başlayan yeni hükümet sistemimiz ‘Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi’  ismiyle anılmaya başlanmıştır (Ataay, 2017: 77 ; Gözler, 2019: 

s.y.). Bu başlık altında, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 

bağlamında bütçe hakkı kullanımında -birinci bölümde yer alan faktörler içerisinden- 

başarılı olduğu faktörler bakımından değerlendirilmesi yapılacaktır. 
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3.3.1. Politika Oluşturma Aşamasında Yasama Organının Rolüne İlişkin 

Faktörlerin Değerlendirmesi 

Bu başlık altında CBHS’nde orta vadeli politika çerçevesinin, politika 

belgelerinin sunulması ve ön görüşme yapılması bakımından değerlendirilmesi 

yapılacaktır. 

 Orta Vadeli Politika Çerçevesi 

Yasama organının kamu politikalarına dair öngörü sahibi olmasını sağlayan 

orta vadeli politika çerçevelerinin yasama organı tarafından ele alınma biçimi bütçe 

hakkının etkin kullanılabilmesi açısından oldukça önemlidir. Ülkemizde orta vadeli 

politika çerçeveleri için önemli nitelikte olan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine 

ve Maliye Bakanlığı’nın müşterek hazırladığı OVP ve OVMP makroekonomik 

çerçevenin oluşturulması için kullanılan iki temel politika belgesidir. Cumhurbaşkanı 

tarafından kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri 

doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel 

ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde onaylanan OVP'nin Resmî Gazete’de 

yayımlanması ile başlamaktadır. “Bütçe sürecini başlatan OVP, stratejik amaçlar 

temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirmektedir. Kamu ve özel 

kesim için öngörülebilirliği artıran OVP dinamik bir yapı arz etmektedir. Üç yıllık 

bir bakış açısıyla hazırlanan program, yıllık uygulama sonuçları ve dönemsel 

gelişmeler dikkate alınarak her yıl güncellenmektedir. Makro düzeyde politika 

oluşturmayı sağlayan temel dokümanlardan bir diğeri ise OVMP'dir. OVP ile 

uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile 

birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif 

tavanlarını içeren OVMP, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmakta ve Resmî 

Gazete’de yayımlanmaktadır.” (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 

2020:6-8). 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte; politika oluşturma sürecine 

yeni aktörler de eklenmiştir. 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde 

düzenlenen Politika Kurulları ve Ofisler yeni sistemde özellikle “cumhurbaşkanı ile 

doğrudan çalışma, bürokrasiyi engelleme, bakanlıklar ile birlikte çalışma ve politika 

oluşturma ya da geliştirme sürecine ilgili paydaşların katılımını sağlama” açısından 
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büyük avantaj sağlamaktadır. Parlamenter sistemde genellikle yakınılan politika 

uygulama aşamasında yaşanan bürokrasi sorununu çözmek ve yürütme organının 

yapacağı işlerde hızlı karar alma ve hareket edebilme kabiliyetine sahip olabilmek 

amacıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine sıcak bakılmaktaydı. Yeni sistem ile 

oluşturulan politika kurulları; etkin politika oluşturabilmek ve geliştirebilmek 

amacıyla daha çok danışma ve önerilerde bulunma görevini üstlenmiş kurmay 

birimler olarak tanımlanabilir. Ofisler ise; politika ön hazırlık ve araştırma aşamasını 

gerçekleştiren ve daha çok “analiz, raporlama, proje geliştirme, proje üretme ve 

çalışmalar yapma, koordine etme, işbirliği yapma, çalışmaları yürütme ve takip 

etme, öncülük etme ve öneri geliştirme” görevlerini yerine getirmektedir (Akman, 

2019: 45-48). Bu bakımdan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte; 

bakanlıkların politika oluşturma aşamasındaki görevleri kısıtlanarak daha icrai nitelik 

kazandırılmıştır. 

Ülkemizde orta vadeli politika çerçeveleri yasama organınca tartışılmakta 

ancak yasama tarafından resmi olarak onaylanmamaktadır. Yasama organının orta 

vadeli planlama sürecine katılımı tartışma yoluyla sağlanmıştır (OECD, 2019a: s.y.). 

Bu bakımdan orta vadeli bütçe çerçevesi tartışması aşamasında yasama organının bu 

konuda bilgi sahibi olması sağlanmıştır. Bu durumun, bütçe hakkı kullanımı 

konusunda yasama organına avantaj sağladığı söylenebilir. Ancak bu belgelerin 

hazırlık aşamasında hazine ve maliye bakanlığı ile Strateji ve bütçe başkanlığının 

müşterek çalışması Parlamenter sistemdeki gibi çift başlılık durumu yaratabilme 

riskini barındırmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte, 

politika oluşturma aşamasında yeni aktörler de yer almıştır. Bürokrasinin azaltılması 

ve sürecin daha hızlı işlemesi bakımından avantaj sağladığı söylenebilir. Ayrıca 

Müsteşarlık kurumunun kaldırılması ve 3 No’lu CBK ile Bakan yardımcılığı 

pozisyonu getirilmiştir. Bu da Cumhurbaşkanının bürokratik engellere takılmadan 

politikaları uygulayabilmesini sağlayan bir diğer yeniliktir. Ancak politika oluşturma 

sürecine yasama organının politika oluşturma sürecine kanun teklifi yoluyla 

katılabilmesi, bunun dışındaki işlemlerin kanun tasarısı yerine CBK ile 

yapılabilmesi, yasama organının politika yapım sürecine katılmasındaki gücünü 

zayıflattığı söylenebilir (Akman, 2019: 51-52). 
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3.3.2. Bütçe Hazırlık ve Onay Sürecinde Yasama Organının Rolüne İlişkin 

Faktörlerin Değerlendirmesi 

Bu başlık altında ülkemizde uygulanan CBHS’nde yasama organın değişiklik 

yapma gücünün, müzakere süresinin, komisyon kapasitesinin, bağımsız araştırma 

kapasitesinin, bütçenin reddi ile ortaya çıkan sonucun değerlendirmesi yapılacaktır. 

 Değişiklik Yapabilme Gücü 

Yasama organının yürütme organı tarafından önerilen bütçeyi etkileyebilmesi 

için önemli olan hususlardan biri de yasama organının bütçe taslağı üzerinde 

değişiklik yapabilme gücüdür. Ülkemizde, Plan ve Bütçe Komisyonunca bütçenin 

incelenmesi aşamasında bu değişiklik yapabilme gücü kullanılabilmektedir. Plan ve 

Bütçe Komisyonu tarafından incelenen bütçe üzerinde değişiklikler yapılır fakat 

Genel Kurulda yasama organı harcamaları artıramaz veya gelirleri azaltamaz. Bu 

olgu, yasama organının bütçe hakkı kullanımında dezavantaj yarattığı söylenebilir. 

Komisyon yapısı, yeni anayasa değişikliği ile birlikte Meclis içtüzüğünün 11. ve 21. 

Maddelerindeki hükümler uyarınca siyasi partilerin meclisteki üye dağılımına uygun 

şekilde oluşturulmaktadır (TBMM İçtüzüğü,m.21). Eski uygulamada 40 kişiden 

oluşan komisyonun 25 üyesi iktidar partisinden olması şartı artık kaldırılmıştır bu 

sayede komisyonda iktidarın baskın sayıda olması engellenerek daha adil oranlar ile 

komisyon oluşturulmaktadır. Böylece bütçe değişikliği yapılması sırasında meclisi 

oluşturan diğer grupların da söz sahibi olma şansının artırılmış olduğu söylenebilir. 

Ancak Genel Kurul aşamasında milletvekillerinin değişiklik yapamaması (Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası, m.161) bütçe hakkının etkin kullanımına negatif etkide 

bulunacağı muhtemeldir. 
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Tablo 11: Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin28 Bütçe Ödeneklerinin 

Yasama Organındaki Değişimleri 

Yıl 

 

 

    
Toplam 

Gider-

Gelir 

 

Yürütme Organının 

Bütçe Teklifi29 

 

PBK Tarafından Kabul Edilen 

Ödenek Tutarı 

 

Kanunlaşan Ödenek Tutarı 

 

Gerçekleş

en 

Değişiklik 

(%) 

2021     

Toplam 

Gider 

 

1.456.568.613.000 

 

 

1.456.568.613.000 

 

 

1.456.568.613.000 

 

 

0 

Toplam  

Gelir 

 

1.211.575.987.000 

 

 

1.211.575.987.000 

 

 

1.211.575.987.000 

 

 

0 

2020     

Toplam  

Gider 

 

1.172.068.071.000 

 

 

1.172.068.071.000 

 

 

1.172.068.071.000 

 

 

0 

Toplam  

Gelir 

 

1.033.194.615.000 

 

 

1.033.194.615.000 

 

 

1.033.194.615.000 

 

 

0 

2019     

Toplam 

Gider 

 

1.029.334.445.000 

 

 

1.029.334.445.000 

 

 

1.029.334.445.000 

 

 

0 

Toplam 

Gelir 

 

 948.718.141.000 

 

 

    948.718.141.000 

 

 948.718.141.000 

 

0 

2018     

Toplam 

Gider 

 

 844.501.582.000 

 

 

 844.501.582.000 

 

 844.501.582.000 

 

0 

Toplam 

Gelir 

 

 778.577.631.000 

 

 

 778.577.631.000 

 

 

 778.577.631.000 

 

 

0 

2017     

Toplam 

Gider 

 

 717.826.880.900 

 

 

 717.826.880.900 

 

 

 717.826.880.900 

 

 

0 

Toplam 

Gelir 

 

 670.976.293.250 

 

 

 670.976.293.250 

 

 

 670.976.293.250 

 

 

0 

Kaynak: (2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, s.y.; 2020 Yılı Merkezi Yönetim 

Bütçe Kanunu, s.y.; 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, s.y.; TBMM, 2018: 462-464, 2019: 

174-175, 2020: 160-161) 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, s.y.; 2018 Yılı Merkezi Yönetim 

Bütçe Kanunu, s.y.; TBMM, 2016: 234-235, 2017: 626-627). 

Tablo 11’de yer alan 2021- 2020- 2019- 2018- 2017 yıllarına ait ödenek 

tutarlarının teklif aşamasından kanunlaşma aşamasına kadar değişikliğe uğramadan 

                                                           
28 Tabloda I,II ve III Sayılı Cetvellerde yer alan kamu idarelerinin toplam gider ödeneklerinin ve 

toplam gelir ödeneklerinin tutarları verilmiştir. 
29 Yönetim şeklinin 2016-2017 yıllarında henüz değişmemiş olması nedeniyle 2018-2017 yıllarında 

Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı olarak isimlendirilmekteydi. 
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tutarların sabit kaldığı görülmektedir. Plan Bütçe Komisyonu, bütçe teklifinde 

değişiklik yapamadan Genel Kurul’a göndermiş ve Genel Kurul’da ilgili yıllardaki 

gelir gider meblağları onaylanmış ve bütçe teklifi kanunlaşmıştır. Tablodaki tutarlar 

ışığında, yasama organının değişiklik yapma gücünü kullanmadan bütçe teklifini 

kabul ettiği söylenebilir. 

 Bütçe Müzakere Süresi 

Ülkemizde anayasanın 161. Maddesine göre; “bütçe teklifi görüşülmek ve 

onaylanmak üzere yürütme organının ve devletin başı olan Cumhurbaşkanı 

tarafından mali yılbaşından yetmiş beş gün önce meclise sunulmaktadır.” Yasama 

organları ve komisyonlar, bütçe önerisinin görüşmek ve değişiklikleri önermek ve 

tartışmak için yeterli bir süreye ihtiyaç duyar. OECD (2002a: 8), yürütmenin bütçe 

teklifini mali yılın başlangıcından en az üç ay önce yasama organına sunmasını ve 

yasama organının yıllık bütçe yasasını mali yılın başlangıcından önce onaylamasını 

tavsiye etmektedir. Ülkemizde ise yürütme organı bütçenin görüşülmesi ve 

onaylanması için bütçe teklifini yasama organına mali yılbaşından yetmiş beş gün 

önce sunmak zorundadır (5018 Kamu Malî Yönetı̇mı̇ Ve Kontrol Kanunu, m.18; 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, m.161). Bu bakımdan önerilen 3 aylık sürenin 

altında kalan bir uygulama mevcuttur. 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi 

18 Ekim 2020 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur (Anadolu Ajansı, 2020: s.y.). Genel 

Kurul’a sunulan bütçe teklifi 55 gün Komisyon’da 20 gün Genel Kurul’da görüşülür. 

Ülkemizde 2021-2020 ve 2019 yıllarında bütçe müzakere takvimi tabloda yer 

almaktadır. 

Tablo 12: Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin Müzakere Takvimi 

 

Yıl 

Bütçenin Yürütme Organı 

Tarafından TBMM’ye Sunulması 

Bütçenin Plan ve Bütçe 

Komisyonu’nda Kabul 

Edilmesi 

Bütçenin Genel 

Kurul’da Kabulü 

2021 17.10.2020 27.11.2020 19.12.2020 

2020 17.10.2019 29.11.2019 21.12.2019 

2019 17.10.2018 22.11.2018 22.12.2018 

Kaynak: (2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, s.y.; 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanunu, s.y.; 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, s.y.; Uslu, 2020: s.y.).  

Tablo 12’de yer alan 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinin müzakere takvimi, 

bütçenin 17 Ekim 2020 tarihinde Meclis’e sunulmasıyla başlamıştır. 2021 yılı bütçe 
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teklifi Plan bütçe Komisyonunda 27.11.2020 tarihinde kabul edilerek TBMM Genel 

Kurul’una gönderilmiştir. 19 Aralık 2020 tarihinde Bütçe teklifi ile birlikte 7 

maddeden oluşan 2019 yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi de kabul edilmiştir (2021 

yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, s.y.; Uslu, 2020: s.y.). Anayasa’nın 161. 

Maddesinde göre; Plan Bütçe Komisyonu, kendine ayrılan 55 günlük görüşme 

sürecinin tamamını kullanmayarak 40 gün içerisinde merkezi yönetim bütçe teklifini 

görüşüp kabul ederek Genel Kurul’a göndermiştir. Bu aşama Komisyon’un hem 

kesin hesap kanun teklifini incelemesi hem de bütçe teklifini inceleyerek gerekli 

duyulan değişiklikleri yaparak kabul etmesi kısa zaman zarfında gerçekleşmiş 

denilebilir. Genel Kurul’a gönderilen 2021 bütçe teklifi ise 19.12.2020 tarihinde 

kabul edilmiştir (2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, s.y.). Ülkemizdeki bütçe 

onaylama sürecinin müzakere süresi çerçevesinde, yasama organına gerekli-yeterli 

sürenin verilmediği ve bunun da yasama organının bütçe hakkını etkin kullanmasına 

negatif etkide bulunabileceği söylenebilir. Ancak ülkemizde OECD (2002: 8) 

tarafından onaylanma konusunda önerilen “ mali yılbaşından önce onaylama” 

tavsiyesine uyulduğu söylenebilir.  

 Bağımsız Araştırma Birimi (Ofisi) 

Yasama organı bağımsız mali analiz yapmak için görevlendirilmiş birime sahip 

olmaması, bağımsız uzmanlık kapasitesine sahip olmaması, özellikle kesin hesap 

kanunu üzerine yoğunlaşacak olan “kamu hesapları komisyonuna” sahip olmaması 

bütçe teklifi üzerindeki değişiklik yapma gücünü tahrip etmektedir (Yılmaz ve Biçer, 

2018: s.y.). 

 Komisyon Yapısı 

Yasama organının bütçe sürecinde önemli yardımcısı olan Komisyonlar, teknik 

açıdan karmaşık olan bilgi ve belgelerin anlaşılması ve incelenmesi bakımından 

yasama organına yardım etmektedirler. Ülkemizde TBMM’ye sunulan bütçe 

tekliflerini Plan ve Bütçe Komisyonu incelemektedir. Komisyon 30 kişiden 

oluşmaktadır ve üye dağılımı siyasi partilerin meclisteki dağılımıyla orantılı şekilde 

düzenlenmiştir (TBMM, 2020: 7; TBMM İçtüzüğü, m.21.). 2018 anayasa 

değişikliğinden önce Anayasa’nın 162. Maddesi’nde Plan ve Bütçe Komisyonu 40 

üyeden oluşmakta ve bu üyelerin 25’i İktidar partisinden olması koşulu da 

bulunmaktaydı. Komisyon başkanı her iki şekilde de iktidar partisi üyesidir. 2018 
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değişikliği ile birlikte, Plan ve Bütçe Komisyonundaki iktidarın mutlak (25 üye) 

üstünlüğü azaltılarak meclisteki dağılımın yansıması haline dönüştürülmesi, 

muhalefetin ve azınlık grubunun komisyondaki temsil hakkının artmasını sağlamıştır. 

Böylece iktidarın mutlak üstünlükle yönettiği, plan ve programların, bütçe 

tekliflerinin incelendiği komisyonun daha demokratik hal geldiği söylenebilir. Aksi 

takdirde, eski uygulamadaki durumda bütçenin iktidar tarafından hazırlanarak yine 

yarıdan fazlasının iktidar partisi üyesinden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonunda 

incelenip Genel Kurul’a gönderilmesi, bütçe onay sürecinin bütçe hakkının etkin 

kullanımı yönünden zedelediği söylenebilir. Ayrıca Komisyonun dışarıdan 

uzmanlara danışma hakkı varken dışarıdan uzman çalıştırma hakkı yoktur (OECD, 

2019a: s.y.). İnceleme için Komisyona verilen süre, hem bütçe teklifini incelemek 

hem de kesin hesap sürecini yönetmek için yetersiz kaldığı söylenebilir (Yılmaz ve 

Biçer, 2018: s.y.). Kısıtlı sürede çok fazla hem de kritik incelemeler yapmakla 

yükümlü olan Komisyona yeterli süre tanınmalıdır. Ayrıca Komisyon’da bütçe 

inceleme ile eş zamanlı olarak Kesin Hesap Kanununu da inceleme işlemi 

yürütülmektedir. Bu da komisyonun iş yükünü artırmaktadır. Yoğun takvim 

içerisinde bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu’nun - Kesin Hesap Komisyonu’nun 

bulunmamasından dolayı- bu süreçte Kesin Hesap Kanunu teklifini inceleme işlevini 

tam anlamıyla yerine getirememektedir (Konukman, 2015: 53). Bu sebeple de 

yasama organının bütçe hakkını etkin kullanabilmesini zayıflattığı söylenebilir. 

 Bütçenin Reddedilmesinin Sonuçları 

Ülkemizde Parlamenter Sistem uygulanmaktayken bütçenin yasama organı 

tarafından reddedilmesi güvenoyu olarak algılanmaktaydı. Bu da bütçenin reddi ile 

hükümetin istifasına sebep olmaktaydı. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemine geçilmesiyle birlikte bütçenin reddi ile Güvenoyu ilişkisi sona ermiştir. 

Artık bütçenin reddi, güvenoyu anlamına gelmemekte ve hükümetin istifasına neden 

olmamaktadır. Yeni düzenlemeyle birlikte Anayasa’nın 161. Maddesinde yer alan 

hükümle “Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe 

kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe 

kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına 

göre artırılarak uygulanır.”. Yeni sistem bütçenin yasama organınca onaylanmaması 

durumunda yürütmeye iki seçenek tanıyor. İlki geçici bütçe ikincisi ise geçici 
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bütçenin çıkarılamaması durumunda yapılacak yeniden değerleme oranında artırılmış 

bütçe uygulamasıdır. Bu durumda; yeni sistemle birlikte yasama organının bütçeyi 

reddetme gücünün zayıflatıldığı söylenebilir. Ayrıca geçici bütçenin hangi süreyle 

uygulanacağı hüküm altına alınmamıştır. Bu bakımdan yasama organının bütçeyi 

reddetme gücünün hukuki sonucu kalmamıştır (Üstün, 2019: 284). 

3.3.3. Bütçe Uygulamalarını İzleme Aşamasında Yasama Organının 

Rolüne İlişkin Faktörlerin Değerlendirmesi 

Bu başlık altında bütçenin uygulanması aşamasında bütçe hakkı kullanımına 

etkide bulunan bütçe uygulama aşamasında yürütme organına tanınan esneklikler, rol 

ve sorumluluk dağılımı ve istenilen bilgilere ulaşabilme faktörleri incelenecektir. 

 Bütçe Uygulama Aşamasında Yürütme Organına Tanınan 

Esneklikler  

Bütçe uygulama aşamasında yürütme organı aktif rol alır. Yasama organı 

tarafından onaylana bütçe, yürütme organına sınırlar çizer ve yetkilendirdiği alan 

içerisinde sınırlar dahilinde hareket etmesini sağlar, ancak yürütme organına verilen 

ödenek aktarma, kesinti, iptal ya da ödenek artışına izin verilen uygulamalar da 

olabilir. Fakat bu gibi uygulamalar, yasama organının bütçe hakkını kullanmasına 

engel oluşturabilmektedir (Cilavdaroǧlu ve Ekici, 2013: 70-71). Ülkemizde, 

anayasanın 161. Maddesine göre “Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, 

harcanabilecek tutarın sınırını gösterir. Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesiyle aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamaz.”. ayrıca yine 

aynı husus 5018 sayılı kanunun 20/d hükmünde de yer almaktadır. Buna göre “bütçe 

uygulama sırasında kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde 

harcama yapamamaktadır. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 

bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları kanunla yapılır.” Yine bu idareler “aktarma 

yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde yirmisine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek 

aktarması yapabilirler. Ancak, ihtiyaç halinde yüzde yirmiyi aşan ödenek aktarma 

işlemlerini kurum bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamının yüzde yirmisini 

geçmemek üzere yapmaya Cumhurbaşkanlığı yetkili kılınmıştır.” ( 5018 sayılı kanun, 

m.21). Merkez dışı birimlere ödenek aktarması yapılabilmesi hususunda Hazine ve 

Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır. 5018 sayılı kanunun 23. Maddesinde; “ödenek 
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yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için, bu Kanuna ekli 

(I) sayılı cetvelde yer alan idareler ile (II) sayılı cetvelde yer alan idarelerden 

merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilecek olanların bütçelerine aktarılmak 

üzere, genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar yedek ödenek konulabileceği 

hükmüne yer verilmiştir.”. Bu ödenekten aktarma yapmaya Cumhurbaşkanı yetkili 

kılınmıştır. “Kamu idarelerinin bütçeleri içinde; personel giderleri tertiplerinden, 

aktarma yapılmış tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden 

diğer tertiplere ödenek aktarılamaması” hükmü ödenek aktarması konusunda kısıt 

olarak gösterilebilir. Ödenek aktarmaları, konusunda yürütme organına belirli kısıt 

dahilinde hareket etme kabiliyeti verilmiştir fakat bu konuda yasama organının onayı 

anlık olarak alınmamaktadır. Yasama organı bu konudaki onaylama yetisini kesin 

hesap kanunu ile sağlamaktadır. Ödenek aktarması, yürütme organına esneklik ya da 

manevra alanı sağlaması açısından olumlu etkide bulunduğu söylenebilir. Fakat 

yasama organının bu işlemleri anlık onaylamaması ve bu yetkinin aşırı kullanılması 

durumunda yasamanın bütçe hakkı kullanım kapasitesini olumsuz yönde etkileme 

olasılığına sahiptir (Kıral ve Akdemir, 2019: 123). 

5018 sayılı kanunun 20. Maddesindeki hükme göre; “ Cari yılda kullanılmayan 

ödenekler yılsonunda iptal edilir.”. Bu uygulama genelde istisna olarak 

nitelendirilebilmektedir ve Mevzuatta belirli bir ödeneğin devrine özel yetki 

verilmemişse, kullanılmayan fon otomatik olarak iptal edilir ve ne olursa olsun bir 

sonraki yıla devredilemez. Ayrıca, bütçe yılı sonunda mutlaka Kesin Hesap Kanunu 

ile TBMM'nin onayı gerekir (OECD, 2018:s.y.).  

Yürütme organının ödeneklerde kesinti yapması hususunda herhangi bir yasal 

düzenleme yoktur. Bu konuda yürütme, yasama meclisinden önceden onay almadan 

önce bu harcama kesintilerini uygular (IBP, 2020: 137). Yürütme organının 

kesintileri yapmadan önce en azından yasama organına danışma zorunluluğunun 

olması yasama organının gözetim işlevini artırarak bütçe hakkı kullanımına olumlu 

etkilerde bulunur. 

5018 sayılı kanunun 70. Maddesinde; “kamu zararı oluşturmamakla birlikte 

bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı 

olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama 

talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil 
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yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar” -ilgili kamu 

idaresinin üst yöneticisi tarafından- para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. 

İlgili hükümle, yapılacak olan iş ve işlemlerin aykırılığı ya da aşırılığı yaptırıma tabi 

tutulmuştur. Bu da memurlar açısından caydırıcı nitelikte olabilir. 

 Rol ve Sorumluluk Dağılımı 

Bütçe sürecinde hesap verebilirlik olgusunun kilit noktası olan rol ve 

sorumluluk faktörü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte çeşitli 

değişiklikler yaşamıştır. Parlamenter sistemde kamu politikasını uygulayan ve kamu 

politikası yapım aşamasında da etkin rol oynayan bakanların sorumluluğu 

Parlamentoya karşı idi (Doğan ve Erdoğan, 2021: 173). Ancak yeni sistem ile birlikte 

bakanlar Cumhurbaşkanına karşı sorumlu tutulmuştur. Keza parlamenter sistemde 

parlamentoya karşı sorumluluğu bulunan Maliye Bakanlığı, bütçe sunuş konuşmasını 

gerçekleştirmekteydi. Ancak CBHS’de bu sunuş Cumhurbaşkanlığı tarafından 

yapılmaktadır. 5018 sayılı kanunun 10. ve 11. Maddelerinde; idari, mali ve hukuki 

konularda Bakanların sorumluluğu Cumhurbaşkanına karşıdır. Ayrıca anayasanın 

106. Maddesindeki hükme göre; Bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları 

Cumhurbaşkanına karşı sorumlu tutulmaktadır. Cumhurbaşkanı ise halka karşı 

sorumludur. Özetle; Cumhurbaşkanı’nın ve Bakanların yasama organına karşı 

herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu da yetki ve sorumluluk ilişkisini 

paradoksa sürüklemektedir. 

TBMM’nin bilgi edinme yollarının yer aldığı Anayasa’nın 98. Maddesinde yer 

alan yazılı soru ve meclis soruşturması gibi uygulamalarda; milletvekillerinin 

cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlara soru sorabilme ya da soruşturma açabilme 

yetkileri bulunmaktadır. Ancak cumhurbaşkanı gibi siyasi sorumluluğu bulunmayan 

Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olan ve milletvekilliği ile ilişiği kesilmiş olan 

Bakanların, yasama organı tarafından sorumluluk arz eden konularda soru 

sorabilmesi dahi karmaşık gözükmektedir. Bu da bütçe hakkının etkin 

kullanılabilmesi bakımından yasama organına negatif etkide bulanabileceği 

söylenebilir (Yıldız, 2019: 6). 

 İstenilen Bilgilere Ulaşabilme 

Yürütme organı tarafından hazırlanan raporlar, bütçe uygulamalarının yasama 

organının gözetim ve denetimi altına alınmasını kolaylaştırmaktadır. Üretilen bu 
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raporların sıklığı ve kapsamı, yasama organının bütçe konusunda elde edeceği 

bilgilerin kalitesini de artırmaktadır. Ülkemizde, yürütme organı tarafından aylık 

düzenli olarak yıl içi bütçe uygulama raporu hazırlanmaktadır. İlgili raporda; Nakit 

veya taahhüt bazında bütçe veya ödenek çıktısı, gelir tablosu, nakit akış tablosu, 

bütçe uygulamasına ilişkin yürütme organının beyanı yer almaktadır. “Aylık Merkezi 

Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri” raporu, her ay düzenli olarak yayınlanmaktadır 

(IBP, 2020a: s.y.; OECD, 2018a: s.y.). Ülkemizde her yıl, “üst yöneticiler ve 

bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu 

çerçevesinde, faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından 

hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını 

gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet 

raporlarının birer örneğini Sayıştay’a ve Cumhurbaşkanlığına gönderir.”  

“Merkezî yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının bir 

malî yıldaki faaliyet sonuçları, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanacak genel 

faaliyet raporunda gösterilir. Bu raporda, mahallî idarelerin malî yapılarına ilişkin 

genel değerlendirmelere de yer verilir. Cumhurbaşkanlığı, genel faaliyet raporunu 

kamuoyuna açıklar ve bir örneğini Sayıştay’a gönderir.” 

“Sayıştay, mahallî idarelerin raporları hariç 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 

sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde, 

kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin 

yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür. Bu görüşmelere üst yönetici veya 

görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur.” (5018 

Kamu Malî Yönetı̇mı̇ Ve Kontrol Kanunu, m.41). Yıl içi raporlama durumunun aylık 

olması yasama organının bütçe uygulamasının gelişimini yakından takip etmesini 

sağlamaktadır. “İlgili kamu idaresinin stratejik plan ve performans programının 

gerçekleşme sonuçlarını içerecek şekilde yıllık olarak hazırlanan faaliyet raporu; 

birim ve idare faaliyet raporunu, genel faaliyet raporunu ve mahallî idareler genel 

faaliyet raporunu kapsamaktadır.” (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı, 2021: 1). Merkezi yönetim bütçe kanunu; I, II ve III sayılı listede yer 
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alan kurumlardan oluşmaktadır ayrıca ekler kısmında mahalli idareler ve sosyal 

güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri de TBMM’ye sunulmaktadır. Raporlama 

konusunda bu idarelere, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumu da 

eklenmektedir. Bu da geniş düzeyde raporlama yapıldığına işaret etmektedir. 

3.3.4. Bütçe Uygulama Sonuçlarının Denetiminde Yasama Organının 

Rolüne İlişkin Faktörlerin Değerlendirmesi 

Bu başlık altında bütçe uygulama sonuçlarının denetimi aşamasında bütçe 

hakkı kullanımına etki eden; bağımsız dış denetim, kesin hesap kanunu faktörleri 

Türkiye bakımından incelenecektir. 

 Dış Denetim 

Yasama organı bütçe hakkı kullanımı çerçevesinde bütçeyi onayladığı gibi 

bütçenin sonuçlarını denetleme hakkına da sahiptir. Yasama organlarının bütçenin 

denetimi aşamasında en büyük destekçisi yüksek denetim kurumlarıdır. Ülkemizde 

ise TBMM adına bütçeye yönelik dolaylı denetimi Sayıştay gerçekleştirmektedir. 

Anayasamızın 160. Maddesinde düzenlenen Sayıştay, “Sayıştay, merkezî yönetim 

bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve 

giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve 

sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen 

inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.”.  Yine 

anayasamızın aynı maddesinin devamında “Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin 

denetimi ve kesin hükme bağlanması “ işlemlerinin de Sayıştay tarafından yapılacağı 

hüküm altına alınmıştır. Anayasa’da tanımlanmış olan Sayıştay’ın kuruluşu, işleyişi, 

denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve 

yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı 6085 sayılı 

Sayıştay Kanunu’nda düzenlenmiştir. Sayıştay, verilen inceleme, denetleme ve kesin 

hükme bağlama işlerini yaparken işlevsel ve kurumsal bağımsızlığı olan bir 

kurumdur. Sayıştay Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca gizli 

oyla seçilir. Kurumun bağımsız olması ve özellikle de Başkanının yasama organı 

tarafından seçilmesi, Sayıştay ile yasama arasındaki ilişkinin güçlü olmasına dayanak 

olabilir (Yılmaz ve Akdeniz, 2020: 110). Sayıştay, düzenlilik denetimi ve uygunluk 

denetimi gerçekleştirmektedir. Sayıştay 2019 Yılında yaptığı denetimler sonucunda; 
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2019 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi, 2019 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme 

Raporu, 2019 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, 2019 Yılı Mali 

İstatistikleri Değerlendirme Raporu, 2019 Yılı Kamu İdarelerine İlişkin Sayıştay 

Denetim Raporları (395 Adet), 2019 Yılı Kamu İşletmeleri Denetim Raporları (81 

Adet), 2019 Yılı Kamu İşletmeleri Genel Raporu, 2019 Yılı Yargılamaya Esas 

Raporlar ve Siyasi Partilerin Mali Denetim Raporları hazırlamıştır. Bu raporlardan; 

Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet 

Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ve kamu 

idarelerine ilişkin 190 adet Sayıştay denetim raporu TBMM’ye sunulmuştur (T.C. 

Sayıştay Başkanlığı, 2021: s.y.). 2019 yılında denetim kapsamındaki kamu 

idarelerinin bütçe büyüklükleri itibarıyla; Genel Bütçe kapsamındaki kamu 

idarelerinin %99,98’i, Özel Bütçeli kamu idarelerinin %90,32’si, Düzenleyici ve 

Denetleyici kamu idarelerinin %97,87’si, Sosyal Güvenlik kurumlarının %100’ü, 

Büyükşehir Belediyelerinin %100’ü denetlenmiştir (T.C. Sayıştay Başkanlığı, 2020b: 

19). Sayıştay ortalama olarak görev alanına giren kamu idarelerinin %97,63’ünü 

denetlemiştir. Bu da kamu idarelerinin büyük oranda Sayıştay denetiminden geçtiğini 

göstermekte ve ilgili denetim sonuçlarının Meclise raporlanmasıyla, yasama 

organının bütçe sonuçlarına ilişkin geniş alanda bilgi sahibi olduğu söylenebilir. Bu 

da yasama organının bütçe hakkı kullanımına olumlu etkide bulunur. 

 Kesin hesap Kanunu 

“Kesin hesap yasa tasarısı ile gerçekleştirilen bütçe uygulama sonuçları 

üzerindeki yasama organı denetimi ile millet adına egemenlik kullanan organ, bütçe 

kesin rakamları üzerindeki denetimi yaparak bütçe hakkının kullanılmasını 

tamamlamaktadır.“. Ayrıca “kesin hesap kanunu, hükümete verilen harcama 

yetkisinin kanunlara uygun olarak etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılıp 

kullanılmadığının bir bakıma parlamento tarafından onaylanması veya aklanması 

anlamına da gelmektedir.” (Akbey ve Gök, 2020: 281-282). Cumhurbaşkanı 

tarafından Haziran ayının sununa kadar TBMM’ye sunulan Kesin Hesap Kanun 

Teklifi (KHES), genel kurulda ve komisyonda Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ile 

birlikte incelenir. KHES’in ekleri olarak “Genel mizan, b) Bütçe gelirleri kesin hesap 

cetveli ve açıklaması, c) Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması, d) 

Bütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibarıyla dağılımı, e) Devlet borçları ve 
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Hazine garantilerine ilişkin cetveller, f) Yılı içerisinde silinen kamu alacakları 

cetveli, g) (Ek: 22/12/2005-5436/10 md.) Mal yönetim hesabı icmal cetvelleri, h) 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen diğer belgeler” de yer 

almaktadır (KMYKK, m.42). MYB teklifinin eklerinin fazlalığı ve Komisyon ve 

genel kurul aşamasında daha çok bütçe teklifi üzerine yoğunlaşıldığı da göz önünde 

bulundurulduğunda, KHES görüşmesinin 75 günlük müzakere süreci içerisinde 

küçük bir kısma sığdırılmaya çalıştığı söylenebilir. KHES görüşmelerinin yetersiz 

kaldığı söylenebilir. Ek olarak PBK içerisinde ayrı bir Kesin Hesap Komisyonu’nun 

yer almayışı, PBK’nın yoğun gündeminin daha da sıkışmasına ve bütçe hakkının 

somuta indirgendiği KHES incelemesine yeterince titizlikle yaklaşılamamasına 

neden olduğu söylenebilir (Dumlupınar, 2019: 163). 

3.3.5. Diğer Faktörlerle Yasama Organının Rolünün Değerlendirmesi 

Bu başlık altında bütçe hakkı kullanımına etki eden ancak bütçe süreci dışında 

yer alan faktörler Türkiye özelinde incelenecektir. 

 Mali Kural 

Bütçe hakkının uygulanması sırasında etkinliği sağlayabilmek için mali kural 

uygulamaları da etkili olabilmektedir. Mali kurallar, hükümetin maliye politikası 

araçlarını yasal temelde sınırlamaktadır kısaca mali kurallarla politikacıların keyfi ya 

da aşırı harcamalarını sınırlandırma imkânı bulunmaktadır (Günaydın ve Eser, 2009: 

55-59). Ülkemizde mali kuralları konu alan bir yasa mevcut değildir. Mali kuralların 

yasa haline getirilmesi için 26.05.2010 tarihinde “ Mali Kural Kanun Tasarısı” 

TBMM’ye sunulmuş fakat yasalaşamamıştır. Ülkemizde bir mali kural yasası 

bulunmamasına karşın örtük şekilde mali kural benzeri uygulamalar mevcuttur 

(Karayazı, 2017: 762). “Türkiye’de uygulanan mali kural benzeri düzenlemelere 

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 4749 sayılı Kamu 

Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ve yerel yönetimlere ilişkin olarak ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 

5393 sayılı Belediye Kanununda rastlamak mümkündür.” (Karayazı, 2017: 764). 

Ülkemizde mali kural benzeri uygulamalardan bazıları Tablo 13’te yer almaktadır. 
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Tablo 13: Ülkemizde Uygulanan Mali Kurallar 

Mali 

Kural 

Türü 

Kural Açıklaması Mali Kuralın 

Bulunduğu 

Kanun 

 

 

 

 

 

 

 

Borç 

kuralı 

“Malî yıl içinde 1 inci Maddede belirtilen ilkeler ve malî 

sürdürülebilirlik de dikkate alınarak yılı bütçe kanununda 

belirtilen başlangıç ödenekleri toplamı ile tahmin edilen 

gelirler arasındaki fark miktarı kadar net borç kullanımı 

yapılabilir.” 

“Borçlanma limiti değiştirilemez. Ancak borç yönetiminin 

ihtiyaçları ve gelişimi dikkate alınarak, bu limit yıl içinde en 

fazla yüzde beş oranında artırılabilir. Bu miktarın da yeterli 

olmadığı durumlarda, ilave yüzde beş oranında bir tutar, ancak 

Cumhurbaşkanı kararı ile artırılabilir. Bütçenin denk olması 

durumunda da borçlanma, anapara ödemesinin en fazla yüzde 

beşine kadar artırılabilir.” 

“Vadesinde nakden ödenenler hariç, çeşitli kanunlara 

dayanılarak ikrazen ihraç olunan özel tertip Devlet iç 

borçlanma senetleri bu limitin hesaplanmasında dikkate 

alınmaz. Malî yıl içerisinde ikrazen ihraç edilecek özel tertip 

Devlet iç borçlanma senetlerinin limiti her yıl bütçe 

kanunlarıyla belirlenir.” 

 

 

 

4749 Sayılı 

Kanun 5. 

Madde 

Borç 

Kuralı 

“Hazine, kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarının yurt içi 

piyasalardan yapacağı borçlanmalarda garanti veya kefalet 

veremez.” 

4749 Sayılı 

Kanun 8. 

Madde 

Harcama 

Kuralı 

“Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde 

harcama yapamaz.” 

5018 sayılı 

kanun 20. 

madde 

Harcama 

kuralı 

Örtülü ödenek konusunda; “İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen 

ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının 

binde beşini geçemez.” 

5018 sayılı 

kanun 24. 

madde 

Borç 

Kuralı 

“Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri 

çerçevesinde ve sadece il özel idaresinin yatırım programında 

yer alan projelerin finansmanı amacıyla yapılabilir.” 

“İl özel idaresi ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin 

%50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin faiz dahil iç ve 

dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri 

toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden 

değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz.” 

 

5302 sayılı 

kanun 51. 

madde 

Kaynak: (4749 Sayılı Kanun, 5018 Sayılı Kanun, 5302 Sayılı Kanun).  

Tablo 13’te sayılan kanunların içerisinde yer alan bazı kurallara yer verilmiştir. 

İlgili kurallar ile yürütme organının aşırıya kaçmadan bütçesindeki ödenekleri 

paralelinde politikalarını gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır. Alternatif kaynak olarak 

görülebilecek borçlanma alanının kısıtlamaya tabi tutulması, bilhassa il özel idaresi 

kanununda yer alan “ sadece yatırım için borçlanabilme” vurgusu, yürütme organını 

kaynakları verimli kullanması, tahminlerini de doğru yapmasına yönlendirecektir. 

İlgili kısıtlamalarla bütçe hazırlık aşamasının daha titiz yapılmasına ve yasama 

organının gözetim alanının genişlemesine olanak sağlayabilecektir. Bu da bütçe 
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hakkı kullanımına olumlu etkide bulunacaktır. Fakat bazı mali kural benzeri 

uygulama maddelerinde (ödenek aktarması, yedek ödenek vb.) yürütme organına 

esneklik tanıyan hükümler bulunmaktadır. Bu gibi esnekliklerin minimum düzeye 

taşınması yasama organının kontrol yetisini artırabileceği söylenebilir. 

 Anayasal Yapı 

Bütçe hakkının kullanımı konusunda ülkenin anayasal yapısının da oldukça 

büyük önemi bulunmaktadır. Çünkü ülkedeki hükümet tipi, kuvvetler ayrılığı 

temelinde şekillenir ve böylece yasama ile yürütme arasındaki güç-denge 

mekanizması şekillenir. Türkiye’de 2017 anayasa değişikliği ile birlikte sert 

kuvvetler ayrılığı temeline dayanan Başkanlık Sistemi uygulanmaya başladı. Sert 

kuvvet ayrılığı; “Sert kuvvetler ayrılığı sisteminde, yasama ve yürütme kuvvetleri 

birbirinden mutlak bir şekilde ayrılmıştır. Yasama ve yürütme yetkileri birbirinden 

kesin çizgilerle ayrılmış iki ayrı organa verilmiştir. Bu organlar karşılıklı olarak 

birbirinden, gerek kaynak bakımından, gerek varlıklarını sürdürme bakımından 

bağımsızdır. Yani yasama ve yürütme organları ayrı ayrı seçilir ve seçildikten sonra 

da birbirlerinin varlıklarına son veremezler. Bu organların anayasal sistem içindeki 

güçleri de birbirine eşit veya az çok dengelidir.” (Gözler, 2010: 569). Başkanlık 

sistemi uygulanan ülkeler fren- denge mekanizmasına sahip olduğu için genelde 

bütçe hakkı kullanımında etkin olan yasama organlarına sahiptirler (Lienert, 2005: 

18; Wehner, 2008b: 89). Ülkemizde uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi,  

başkanlık sistemi ile bazı çelişkiler içermektedir. Şöyle ki; ülkemizde cumhurbaşkanı 

ve yasama organı kendi seçimlerini yenilemek kaydıyla birbirilerinin seçimlerini 

yenileyebilirler. Kısacası birbirlerini feshedebilme gücüne sahipler. Ancak ABD’de 

uygulanan başkanlık sisteminde böyle güç yoktur. Keza bakanların ya da pek çok 

kamu görevlisinin atama usulü, ABD başkanlık sisteminde yasamanın onayına bağlı 

iken ülkemizde böyle bir uygulama yoktur. Cumhurbaşkanı tarafından atanan bakan, 

TBMM’nin onayına tabi değildir (Gözler, 2017: 10-15). Bu gibi uygulamalar yasama 

organının yürütme üzerindeki fren- denge mekanizmaları olarak nitelendirilebilir. 

Ülkemizde fren-denge mekanizmalarının zayıflatıldığı söylenebilir. 

Ülkemizde sıkı parti disiplini yapısı hakimdir. Ayrıca Cumhurbaşkanının parti 

lideri olabilmesi durumu da 2017 değişikliği ile birlikte anayasaya eklenmiştir 

(Erdoğan, 2016: 17; Gözler, 2017: 19). Bu gibi bir durumda meclisin 
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Cumhurbaşkanı’nın her zaman destekçisi olma ihtimali kuvvetlenmektedir. 

Yasamanın büyük çoğunluğunu oluşturan iktidar partisi olduğunda, yürütme 

tarafından önerilen kanun tekliflerinin direkt yasamaca onaylanması ihtimalini 

artırmaktadır. Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılabilen kararnamelerin belirli 

sınırlamalara tabi tutulmasının da yasamanın güçlü konumda kalabilmesi açısından 

önemli olduğu da söylenebilir. Çünkü kararname ile düzenlenebilen konularda 

meclise duyulan ihtiyacı en düşük düzeye indirgeyebilir. Bu durum da yasamanın 

güç kaybına uğramasına neden olabilir. 

3.4.  TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE BÜTÇE 

HAKKI ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bütçe hakkının etkin kullanımı açısından literatür incelemesi sonucunda kesin/ 

net cevap bulunabilecek derecedeki faktörler birleştirilerek birinci bölümde 

sıralanmıştır. Bu başlık altında; ikinci bölümde incelenen İngiltere, Amerika Birleşik 

Devletleri ve Güney Kore ülkelerindeki yasama organının bütçe hakkı kullanım 

hususunun Türkiye ile karşılaştırması yapılacaktır. Aşağıdaki tabloda ülkelerin bütçe 

hakkını etkin kullanabilmelerine etki eden kriterler verilmiştir. İlgili karşılaştırma 

tablo üzerindeki bilgilerden yola çıkılarak yapılacaktır. 
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Tablo 14: Bütçe Hakkının Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Ülkeler Açısından Karşılaştırması 

Bütçe 

Hakkının 

Etkin 

Kullanımını 

Belirleyen 

Faktör 

 

 

 

İngiltere 

 

ABD 

 

Güney Kore 

 

Türkiye 

 

Fransa 

 

Şili 

Orta Vadeli 

Bütçe 

Politika 

Çerçevesi 

Tartışılır 

Onaylanır 

Tartışılmaz 

Onaylanmaz 

Tartışılır 

Onaylanmaz 

Tartışılır 

Onaylanmaz 

Tartışılmaz 

Onaylanmaz 

Yasama organı orta 

vadeli bütçe 

çerçevesini tartışmasa 

veya onaylamasa da 

bütçe sisteminin üç 

veya daha fazla yıllık 

bir mali programdan 

ve yıl için bir 

bütçeden oluştuğunu 

belirtir. 

 

 

Değişiklik 

Yapabilme 

Gücü 

Gelirleri sadece 

azaltıcı değişiklikler 

yapabilir. 

Harcamaları ret ya da 

kabul yetkisi vardır. 

Bütçeyi baştan 

yazabilir. 

Yürütme onay 

verdiği değişiklik 

yapılabilir.  

Plan ve Bütçe Komisyonu 

herhangi bir değişiklik yapabilir, 

Ancak genel kurulda yasama 

organı harcamaları artıramaz veya 

gelirleri azaltamaz. 

Bütçe toplamını 

onaylar. Değişiklik 

yapma gücünü 

toplam sabit kalmak 

şartıyla programlar 

arasında kullanabilir. 

Kongre, yalnızca 

hükümetin önerdiği 

herhangi bir 

programa yönelik 

harcamaları 

azaltabilir. 

Harcamaları 

artıramaz ve 

harcamaları 

programlar arasında 

yeniden tahsis 

edemez. 

 

Bütçe 

Müzakere 

Süresi 

  

8 ay 

 

90 gün 

 

75 gün 

 

70 gün 

 

60 Gün 
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Komisyon 

Kapasitesi 

Bütçe Komisyonu 

bulunmamaktadır. 

Onun yerine sektörel 

komisyonlar görev 

almaktadır. 

 

 

Yüksek denetim 

kurumu tarafından 

üretilen raporları 

denetlemek üzere 

kurulan bir Kamu 

hesapları komisyonu 

(Public Account 

Committee-PAC) 

bulunmaktadır.  

Her iki 

meclisinde ayrı 

ayrı; bütçe, 

ödenek, 

yetkilendirme, 

vergi ortak 

komisyonları 

bulunur. 

 

Bütçe 

komisyonları; üst 

meclis için 47, 

alt meclis için 35 

personelden 

oluşur. 

 

Komisyon üye 

dağılımında, 

siyasi partilerin 

Kongredeki 

oranları baz 

alınır. 

 

Kamu hesapları 

komisyonu 

yoktur fakat bu 

görev sektörel 

komisyonlar 

tarafından yerine 

getirilir.  

Tek bütçe 

komisyonu 

bulunur ve 

sektörel bütçe 

komisyonlarını 

koordine eder. 

 

21 personel 

bulunmaktadır. 

 

Komisyon başkanı 

iktidar ya da 

koalisyon 

partisinden seçilir. 

 

Ayrı bir kamu 

hesapları 

komisyonu 

yoktur. Ancak bu 

görev Bütçe 

Komisyonu’nun 

alt komisyonunca 

gerçekleştirilir. 

Tek bütçe komisyonu bulunur. 

Plan ve Bütçe komisyonu 

görevlidir. 

 

 

 

 

30 üyesi bulunur. Üyelerin 

komisyondaki dağılımı, siyasi 

partilerin TBMM’deki oranına 

göre yapılır. 

 

Komisyon başkanı iktidar ya da 

koalisyon partisinden seçilir. 

 

Sadece Sayıştay raporlarını 

incelemekle sorumlu bir denetim 

komisyonu bulunmamaktadır. 

Mevzuattan sorumlu olan Plan ve 

Bütçe Komisyonu, Sayıştay 

raporlarını incelemekten de 

sorumludur. 

 

Her iki meclise ait 

Bütçe Komisyonu 

bulunmaktadır. 

 

Komisyon başkanları 

muhalefet partisinden 

seçilir. 

Ayrı bir denetim 

komisyonu 

bulunmamaktadır. 

Denetim işlevini 

Bütçe Komisyonları 

içerisindeki uzman 

personel yerine 

getirmektedir. 

Her iki meclisten eşit 

sayıda üye seçilerek 

oluşturulan bütçe 

komisyonu 

bulunmaktadır. Bütçe 

incelemesi, bütçe 

komisyon üyelerinden 

oluşan alt meclisler 

tarafından 

yapılmaktadır.  

 

Ayrı bir denetim 

komisyonu 

bulunmamaktadır 

Bağımsız 

Finansal 

Araştırma 

Birimi 

 

 

Avam Kamarası 

İnceleme Birimi (UK 

Parliament Scrutiny 

Unit) 

(14 Personel) 

Kongre Bütçe 

Ofisi- (CBO) 

(235 Personel) 

Kore ulusal 

meclis bütçe ofisi-

( NABO) 

(138 Personel) 

X  X X 



199 
 

Yürütmeye 

Tanınan Es 

neklikler 

Harcama Artışı: var 

Ön onay: Maliye 

Bakanlığı  

Yasama onayı: var 

 

 

 

 

Kesinti/ İptal: 
zorunlu harcamalarda 

yok fakat diğerlerinde 

var. 

 

 

 

 

 

 

 

Ödenek Aktarması: 

Programlar arası 

ödenek aktarımına 

izin verilir. 

 

 Cari giderlerden 

sermaye giderlerine 

aktarma yapılamaz. 

 

Yetkilendirilmiş 

harcamalardan 

yetkilendirilmemiş 

harcamalara aktarma 

yapılamaz. 

  

Harcama Artışı: 

Zorunlu 

harcamalarda var 

iken isteğe bağlı 

harcamalarda 

izin verilmez. 

 

 

Kesinti/ İptal: 

izin verilmez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödenek 

Aktarması: 

Yasa ile izin 

verilmişse 

yapılabilir. 

Maliye 

bakanlığının ön 

onayı ve 

yasamanın izni 

ile mümkündür. 

Harcama Artışı: 

İzin verilmez. 

 

 

 

 

 

 

Kesinti/ İptal: 

Belirli bir eşiğe 

kadar serbest 

ancak belirlenen 

eşiğin üstünde 

Maliye Bakanlığı 

ve yasama 

organının ön 

onayına tabidir. 

 

 

Ödenek 

Aktarması: 

Belirli bir 

sınıra/eşiğe kadar 

yapılabilir. Ancak 

bu sınırın/eşiğin 

üzerinde, Maliye 

Bakanlığı’ndan 

onay alınması 

gerekir. 

Harcama Artışı: 

Zorunlu harcamalarda izin 

verilmez ama diğer harcamalar 

için onaya tabi artış yapılabilir.  

Kesin Hesap Kanunu’nun 

onaylanması ile yasama organı izin 

vermiş olur. 

 

Kesinti/ İptal: 

Zorunlu harcamalar hariç diğer 

harcamalarda 5018 KMYKK m.30 

hükmünce Cumhurbaşkanı’nın 

onayı ile kesinti veya iptal 

edilebilir. Kesin Hesap 

Kanunu’nun onaylanması ile 

yasama organı izin vermiş olur. 

 

 

 

Ödenek Aktarması: 

Harcamalarda tasarrufu sağlamak, 

dengeli ve etkili bir bütçe 

politikasını gerçekleştirmek üzere 

genel bütçe ödeneklerinin yüzde 

onunu geçmemek kaydıyla, 

merkezî yönetim kapsamındaki 

kamu idarelerinin bütçeleri 

arasındaki ödenek aktarmalarına 

ilişkin yetki ve işlemler ile usul ve 

esaslar merkezî yönetim bütçe 

kanununda belirlenir. 

Aktarma yapılacak ödeneğin 

%20’sine kadar harcamacı birimler 

yapabilir. Ancak  %20’nin üstünde 

Cumhurbaşkanlığıyapabilir. 

 

Harcama Artışı: 

Olağan acil harcama 

artışları, kararname 

ile çıkarılabilir ancak 

kümülatif tutarın 

%1’ini aşmamalı. 

 

 

Kesinti/İptal: 

Kararname ile ilgili 

olan yıldaki 

kümülatif tutarın 

%1,5’ini geçmemek 

şartıyla ulusal meclis 

ve senato 

bilgilendirilerek 

kesinti beyan iptal 

işlemi yapılabilir.  

 

Ödenek Aktarması: 

Kararname ile ilgili 

yıldaki kümülatif 

toplamın %2’si kadar 

aktarma yapılabilir. 

İlgili karar ulusal 

meclis, senato, bütçe 

komisyonu ve diğer 

komisyonlara 

bildirilmelidir. 

Harcama Artışı: 

İzin verilmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

Kesinti/İptal: 

Maliye Bakanlığı 

kararnamesi ile 

yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Ödenek Aktarması: 

Bakanlık 

İçerisinde ödenek 

aktarması 

gerçekleştirme işlemi 

Maliye Bakanlığı 

kararnamesi ile 

mümkündür. 
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Dış Denetim 

Kapasitesi 

Görevli Kurum: 

Ulusal Denetim Ofisi 

(National Audit 

Office- NAO) 

 

 

 

Yapılan Denetim 

Türleri: 

-Mali Denetim 

-Uygunluk Denetimi 

-Performans Denetimi 

 

 

 

 

Atama: 

Başkanı belirlemek 

kraliçeye aittir. Ama 

bu yetki avam 

kamarası tarafından 

da kullanılabilir. 

Kamu hesapları 

komisyonu başkanının 

rızasını alarak 

başbakan tarafından 

önerilir.  

(2011 Bütçe 

Sorumluluğu ve 

Ulusal Denetim 

Yasası,  

c. 4Part 2Comptroller 

and Auditor 

GeneralSection 11) 

 

 

Görevli Kurum: 

Devlet Hesap 

Verebilirlik Ofisi 

(Government 

Accountabılıty 

Offıce- GAO) 

 

Yapılan 

Denetim 

Türleri: 

-Mali Denetim 

- Uygunluk 

Denetimi 

- Performans 

Denetimi 

 

Atama: Başkanı, 

Senato'nun 

tavsiyesi ve 

onayı ile Başkan 

tarafından atanır. 

Görevli Kurum: 

Denetim ve Teftiş 

Kurulu (Board of 

Audit and 

Inspection- BAI) 

 

 

Yapılan Denetim 

Türleri: 

-Mali Denetim 

-Uygunluk 

Denetimi 

Performans 

Denetimi 

 

 

Atama: 

Başkan, Millet 

Meclisinin 

muvafakati ile 

Cumhurbaşkanı 

tarafından atanır. 

  

Kurul Başkana 

bağlı olarak 

kurulur, ancak 

görevleri 

bakımından 

bağımsızdır. 

 

Görevli Kurum: 

T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

 

 

 

 

Yapılan Denetim Türleri: 

-Mali Denetim 

-Uygunluk Denetimi 

- Performans Denetimi 

 

 

 

 

 

Atama: 

Sayıştay Kanununda belirtilen 

niteliklere sahip olan adaylar 

arasından Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Genel Kurulunca gizli oyla 

seçilir. 

Görevli Kurum: 

Sayıştay 

 

 

 

 

 

Yapılan Denetim 

Türleri: 

-Mali Denetim 

- Uygunluk Denetimi 

-Performans 

Denetimi 

  

 

 

Atama: 

Başkanı, Başsavcı, 

daire başkanları ve 

baş denetçiler 

Bakanları Kurulu 

tarafından atanır. 

Görevli Kurum: 

Sayıştay 

 

 

 

 

 

Yapılan Denetim 

Türleri: 

-Uygunluk Denetimi 

 

 

 

 

 

 

Atama: 

Senatonun 3/5 

çoğunlukla kabul eder 

ve cumhurbaşkanı 

tarafından atanır. 
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Anayasal 

Yapı 

Hükümet Sistemi: 
Westminster Sistem 

 

 

Meclis Yapısı: 

Çift kanatlı meclis ( 

Avam Kamarası ve 

Lordlar Kamarası) 

 

Asimetrik meclis 

yapısı vardır. Bütçe 

konusunda Avam 

Kamarası daha etkin 

çalışır. 

 

 

 

Hükümet 

Sistemi: 
Başkanlık 

Sistemi 

Meclis Yapısı: 

Çift Kanatlı 

Meclis (Senato 

ve Temsilciler 

Meclisi) 

 

Simetrik meclis 

yapısı 

bulunmaktadır. 

Bütçe konusunda 

meclisler eşit 

yetkiye sahiptir. 

 

Parti Disiplini: 

Başkan parti 

lideridir ancak 

zayıf parti 

disiplini 

bulunmaktadır. 

Hükümet 

Sistemi: 
Başkanlık Sistemi 

 

Meclis Yapısı: 

Tek meclis 

 

Parti Disiplini: 

Sıkı parti disiplini 

vardır veBaşkanın 

partisiyle ilişiği 

gayri resmi 

şekilde devam 

eder. 

Hükümet Sistemi: 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi 

 

Meclis Yapısı: 

Tek meclis 

 

Parti Disiplini: Sıkı parti disiplini 

ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı 

Parti başkanıdır. 

Hükümet Sistemi: 

Yarı- Başkanlık 

Sistemi 

 

Meclis Yapısı: 

Çift Kanatlı  (Ulusal 

Meclis ve Senato) 

 

 

 

Hükümet Sistemi: 

Başkanlık Sistemi 

 

 

Meclis Yapısı: 

Çift Kanatlı Meclis 

(Temsilciler Meclisi 

ve Senato) 

 

Parti Disiplini: 

Sıkı parti disiplini 

vardır. 

Kaynak:Yazar tarafından oluşturulmuştur.
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3.4.1. Politika Oluşturma Aşamasında Yasama Organının Rolüne İlişkin 

Faktörlerin Değerlendirmesi 

Bu başlık altında Türkiye ve ikinci bölümde seçilmiş olana İngiltere, ABD, 

Güney Kore, Fransa ve Şili’nin politika oluşturma aşamasındaki uygulamaları 

değerlendirilecektir. 

 Orta Vadeli Politika Çerçevesi 

Bütçe hazırlık aşamasında, yasama organının sahip olduğu kritik yetkilerden 

biri yürütme için bağlayıcı olan ve gelecek yıllardaki bütçeyi şekillendiren ve 

harcama sınırlarını belirleyen orta vadeli bütçe çerçevesinin oluşturulmasında etkin 

konumda bulunmasıdır (Cilavdaroǧlu ve Ekici, 2013: 62).  

Bu çerçevenin yasama organı tarafından tartışılıp görüşülmesi Avrupa birliği 

ülkelerinde trend haline gelmiştir. Hatta orta vadeli bütçe politikası çerçevesi indeksi 

oluşturulmuştur. Bu endeks; Ulusal orta vadeli mali planlarda yer alan 

hedeflerin/tavanların kapsamı, bütçe ile bağlantısı, bu planların hazırlanmasında 

yasama organının ve bağımsız mali kurumların katılımı ve planlarda yer alan ayrıntı 

düzeyi kriterlerinden oluşturulmuştur. İngiltere’de, orta vadeli bütçe politikasının 

kapsamının geniş olması, belirlenen sınırlara bütçede tam olarak uyulması, yasama 

organınca tartışılması ve onaylanması gibi kriterler bakımından oldukça güçlü 

şekilde uygulandığı söylenebilir. Keza; orta vadeli bütçe çerçevesinin kalitesine 

ilişkin endekste yer alan ülkeler arasında 0,88 değeri ile bu uygulamayı en iyi 

gerçekleştiren ülke konumundadır (European Commission, 2021: s.y.).  

ABD ve Fransa’da orta vadeli bütçe çerçevesi yasama organı tarafından 

tartışılmamakta ve onaylanmamaktadır. Güney Kore ve Türkiye’de ise; bu çerçeve 

tartışılmakta fakat onaylanmamaktadır (OECD, 2019b: 84). Şili’de ise mali yönetim 

kanunun 9. Maddesinde yer alan hükme göre üç yıllık bütçe programı ve bütçe 

kanunla onaylanmaktadır. Yasama organı orta vadeli bütçe politika çerçevesini 

tartışsa da tartışmasa da kanunla onaylanmaktadır (Şili Mali Yönetim Kanunu, Md. 

9). Bu politika çerçeveleri bütçe gelişmelerinin zaman içinde değerlendirilebileceği 

kriterler sağlayarak bütçe uygulamasını izlemeyi kolaylaştırabilir (European 

Commission, 2021: s.y.). Bu sebeple, İngiltere’deki uygulama, yasama organının 
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aktif rol alması bakımından da bütçe sürecindeki hâkimiyetini desteklemeye 

yardımcı olduğu söylenebilir. Özellikle Şili’deki, bütçe ile birlikte onaylanan ve 

kanun niteliğini taşıyan politika çerçevesinin kurulması uygulaması bütçe 

uygulamalarını izleyebilmek amacıyla yasal zemine oturtulması bütçe hakkını 

kullanma açısından yasama organına önemli katkıda bulunabilir (OECD, 2019a: 

s.y.). 

IBP tarafından yapılan Açık Bütçe Endeksinde ise; ABD’de bütçe öncesi 

politika belgeleri yayınlanmamaktadır. Fransa, İngiltere ve Güney Kore’de bütçe 

öncesi politika dokümanları her yıl düzenli olarak ayaınlanmaktadır. Türkiye’de ve 

Şili’de ise ilgili belgelerin 2012 yılından beri geç yayınlandığı belirlenmiştir 

(IBP,2020:s.y.). 

3.4.2. Bütçe Hazırlık ve Onay Sürecinde Yasama Organının Rolüne İlişkin 

Faktörlerin Değerlendirmesi 

Bu başlık altında bütçe hazırlık ve onay aşamasında; yasamanın değişiklik 

yapabilme gücü, müzakere süresi, komisyon kapasitesi, bağımsız araştırma kapasitesi 

bakımından seçilmiş ülkeler ile Türkiye uygulamaları karşılaştırılacaktır. 

 Değişiklik Yapabilme Gücü 

Bütçe teklifi üzerinde görüşme yapma ve onaylama yetkisi ise bütçe hakkı 

kavramı çerçevesinde yasama organına verilmiştir. Bütçe hakkının yasama organı 

tarafından etkin olarak kullanıldığını gösteren kriterlerden birisi bütçe teklifi 

üzerinde yasama organının değişiklik yapabilme gücüdür (Cilavdaroǧlu ve Ekici, 

2013: 63; OECD, 2019b: 88; Wehner, 2010: 20).  

Seçilmiş ülkelerde bütçe taslağı üzerinde yasama organının değişiklik 

yapabilme gücü çeşitli şekilde düzenlenmiştir. İngiltere’de yasama organının 

yürütme organı tarafından sunulan bütçe taslağı üzerindeki değişiklik yetkisi gelirler 

ve giderler için ayrı uygulamalar bulunmaktadır. İngiltere yasama organı, sadece 

gelirleri düşürme yönünde değişiklik yapabilirler. Ancak harcamalar huşusunda 

herhangi bir değişiklik yapma yetkileri bulunmamaktadır, yasama organı harcamaları 

ret ya da kabul edebilmektedir (OECD, 2018a: s.y.). ABD’de ise yasama organı 

yürütme organı tarafından kendine verilen bütçe taslağına alternatif bütçe 
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hazırlayabilir. Diğer bir ifadeyle, yasama organı Kongre Bütçe Ofisi’nin desteğiyle 

kendisi yeni bir bütçe yapabilir. Güney Kore’de ise yasama organı bütçe teklifi 

üzerinde değişiklik yapabilir fakat yapılan bu değişikliklerin yürütme organınca 

onaylanması gerekmektedir. Fransa’da, yasama organı bütçenin toplamını onaylar ve 

yapmak istediği değişiklikleri sadece programlar arasında yapabilmektedir. Bu 

bakımdan Fransa’da yasama organının kısıtlı değişiklik yapabilme gücü olduğu 

söylenebilir. Şili yasama organı, sunulan bütçe taslağı üzerinde yalnızca harcamaları 

azaltabilir. Harcamaları artıramaz ve harcamaları programlar arasında yeniden tahsis 

edemez. Bu açıdan yasama organının değişiklik yapabilme gücünün oldukça kısıtlı 

olduğu söylenebilir (Blöndal ve Curristine, 2006: 21). Türkiye’de, yasama organının 

değişiklik yapabilmesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kullanılır. Plan ve Bütçe 

Komisyonu herhangi bir değişiklik yapma yetkisine sahiptir ancak Genel Kurul 

görüşmesi sırasında milletvekilleri, harcamaları artıramaz veya gelirleri azaltamaz. 

Bu uygulamalar ışığında, ABD yasama organının bütçe taslağı üzerinde 

değişiklik yapma gücü açısından oldukça güçlü olduğu hatta bu uygulama ile uç 

noktada sayılabilecek nitelikte olduğu söylenebilir. Türkiye’deki uygulama ise, Plan 

ve Bütçe Komisyonunun değişiklik yapma bakımından kısıtlanmaması bütçe 

hakkının etkin kullanımına olumlu etki sağlarken Genel Kurul aşamasında yasama 

organının kısıtlandığı söylenebilir (OECD, 2019b: 88).  

 Bütçe Müzakere Süresi 

Bütçe müzakere süresi kriteri bakımından yapılacak olan karşılaştırmada ise 

bütçe teklifinin yasama organına sunulması diğer bir anlamda bütçe taslağı üzerinde 

yapılacak görüşme- inceleme süresinin yeterliliği temel alınacaktır. Bütçenin 

yürütme organı tarafından yasama organına sunulması için OECD (2002a: 8) 

tarafından önerilen süre; en az mali yılbaşından üç ay önce olmalıdır. İngiltere’de bu 

süreç 3 ay sürmektedir. ABD’de 18 ay süren bütçe süreci içerisinde yasama 

organının bütçe müzakere süresi sekiz ay sürmektedir. Güney Kore’de yapılan son 

değişikliklerden sonra bütçe müzakere süresi doksan gün olarak güncellenmiştir. 

Fransa’da ise bütçe müzakere süresi 40 gün Ulusal Meclis’te, 20 gün senatoda ve 10 

gün de yasama meclisleri arasında mekik süresi olmak üzere yetmiş gün sürmektedir. 

Ancak ulusal meclis kendine verilen süre zarfından karara bağlamadığı takdirde, 

yürütme organı direkt Senatoya sevk eder ve senato on beş gün içinde karar vermek 
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zorundadır (Fransa Anayasası, Md. 47). Şili’de bütçe müzakere süresi Anayasa’nın 

67. Maddesine göre altmış gündür. Bu tarihe kadar onaylanmadığı takdirde yürütme 

tarafından sunulan bütçe taslağı uygulanmaya konulur. OECD(2002:8) tarafından 

belirtilen 3 aylık sürenin altında kalmaktadır. Ancak kasım ayı onuna kadar 

onaylama ve yürürlüğe koyma zorunluluğu, bütçenin mali yıl öncesinde yürürlüğe 

koyulması tavsiyesine uyulduğunu göstermektedir. Türkiye’de ise bütçe müzakere 

süresi yetmiş beş gündür yani üç aydan kısa bir süredir (Kore Cumhuriyeti 

Anayasası, m. 54/2; Lienert, 2010: 4; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, m. 161). ABD 

yasama organına tanınan bütçe müzakere süresi OECD tarafından önerilen sürenin 

oldukça üstündedir. Türkiye’nin yasama organının bütçe müzakere süresi OECD 

tarafından önerilen sürenin altında kalmaktadır. Bu da bütçe teklifinin görüşülmesi 

sırasında zaman bakımından yetersizlik yaratarak yasama organının gerekli görüşme 

ve incelemeleri yapabilmesini zorlaştırabilmektedir. 

 Komisyon Kapasitesi 

Bütçe onaylama aşamasında bütçe hakkının etkin kullanımında yasama 

organına en büyük desteği sağlayan komisyonların kapasitesi ve sahip olduğu 

yetkiler de oldukça önem arz etmektedir (Krafchik ve Wehner, 1999: 9). İngiltere’de 

bütçe onaylama aşamasında, yasama organının bütçe komisyonu bulunmamakla 

beraber bütçe ve performans bilgileri sektörel komisyonlarınca izlenir. İngiltere’yi 

komisyon kapasitesi bakımından güçlü kılan “ Kamu Hesapları Komisyonu”, yasama 

organının denetim komisyonu olarak görev yapar ve bütçe sonuçlarının denetimini 

gerçekleştirmektedir (Sahgal, 2008). İki kanatlı meclis yapısına sahip olan ABD’de 

hem temsilciler meclisinin hem de Senato’nun kendilerine ait komisyonları 

bulunmaktadır. Bütçe sürecinde; bütçe kararını hazırlayan Bütçe Komisyonu, alt 

komisyonlarca hazırlanan ödenek tekliflerinin kanunlaşması sırasında görevli olan 

Ödenek Komisyonları, harcama izni çıkarmakla görevli olan Yetkilendirme 

Komisyonu ve gelirlere ilişkin kanunları hazırlayan Vergi Ortak Komisyonları görev 

almaktadır. Ayrıca bütçe taslaklarının birleştirilerek salt ve ortak bir bütçe kararına 

dönüştürülmesi için görevli bir uzlaşma komisyonu da bulunmaktadır. 

Komisyonların üye dağılımı siyasi partilerin Kongre’deki oranına göre 

gerçekleştirilir. Üst meclis için 47- alt meclis için 35 personelden oluşan Bütçe 

Komisyonu, nisan ayına kadar bütçe kararını hazırlarlar (OECD, 2019a: s.y.). Şubat 
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ayının başında Kongre’ye sunulan bütçe teklifi, 6 hafta içinde komisyonlar tahmin ve 

görüşlerini bütçe komisyonlarına sunar (Türer ve Çeliker, 2019: 242- 247).  Güney 

Kore’nin komisyon yapısı 21 personelden oluşan bütçe komisyonu ve gerekli 

incelemeleri yaparak bütçe komisyonuna tavsiyelerde bulunmakla görevli sektörel 

komisyonlardan oluşmaktadır. Komisyon başkanı iktidar ya da koalisyon partisinden 

seçilir (OECD, 2019a: s.y.). Fransa’da, bütçe ile ilgili incelemeleri yapmak için her 

iki meclisin de kendine ait Bütçe Komisyonları bulunmaktadır. Komisyon başkanları 

muhalefet partisi üyesidir. Ayrı bir denetim komisyonu bulunamamakla beraber 

bütçe uygulama aşamasında bütçe komisyonlarının uzman personelleri (özel 

raportörler) tarafından bakanlıklar denetlenmektedir. Özellikle Yeni Organik Kanun 

(LOLF) ile birlikte bütçe uygulama aşamasında yasama organının denetim yapabilme 

gücü artırılmıştır. Komisyonlar gerektiği takdirde Sayıştay’dan yardım 

alabilmektedirler (OECD, 2019a: s.y.). Şili’de bütçe taslağını incelemek üzere her iki 

meclisin eşit sayıda üyesinin bulunduğu 26 üyeden oluşan Ulusal Bütçe Komisyonu 

tarafından yapılmaktadır. Bütçe komisyonları bakanlıklar nezdinde inceleme yapmak 

amacıyla alt komisyonlar oluşturup inceleme yaparlar. Ayrı bir denetim 

komisyonunun bulunmamaktadır bu nedenle komisyon kapasitesinin eksik kaldığı 

söylenebilir (Congreso Nacional de Chile, y.y.: s.y.). Türkiye’de ise tek bir bütçe 

komisyonu bulunmaktadır. 30 üyeden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu’nun üye 

dağılımı siyasi partilerin TBMM’deki oranına göre gerçekleştirilir. Komisyon 

başkanı iktidar ya da koalisyon partisinden seçilir. Bütçeyi incelemek-değişiklikler 

yapmak ve kesin hesap kanun teklifini incelemek Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 

görevlerinden bazılarıdır. Komisyon kapasitesi bakımından ABD, Güney Kore ve 

Türkiye’nin bütçe komisyonu ve sektörel komisyonlara sahip olduğu görülmektedir. 

Ancak, yasama organının denetim komisyonuna sahip olması bakımından sadece 

İngiltere bu yeterliliğe sahiptir. Diğer ülkelerde bu uygulama görülmemektedir 

(OECD, 2019a: s.y.). 

 Bağımsız Araştırma Kapasitesi 

Yeterli analitik destek, bağımsız araştırma kapasitesinin güçlendirilerek 

yasamanın bütçe sürecindeki etkinliğini artırmaya ve yasama ile yürütme arasındaki 

kapasite dengesizliğini gidermeye hizmet eder. Analitik destek kapasitesi, 

komisyonlardaki üye sayısı, yasama organına ait uzman araştırma birimleri veya 
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bağımsız mali kurumlar baz alınarak değerlendirilir. İngiltere’de yasama organı; 

analitik desteğini; kurum içi uzman araştırma birimi olan Birleşik Krallık 

Parlamentosu İnceleme Birimi (UK Parliament Scrutiny Unit) ile sağlamaktadır. 

İnceleme birimi, yaklaşık 14 kişilik bir kadroya sahiptir (UK Parliament, 2021c: 

s.y.). İnceleme birimi, yasama (yasama işlemleri) ve mali nitelikteki (finansal 

incelemeler) çalışmalara odaklanmaktadır. Birim, denetim komisyonlarını destekler 

ve ayrıca ana veya tamamlayıcı tahminlerin, departmana ait yıllık raporların-

hesapların, harcama incelemelerinin, yerleşimlerin, Bütçe Beyanlarının ve Sonbahar 

Beyannamelerinin sistematik incelemelerini üstlenir (OECD, 2019b: 92). Bağımsız 

analitik destek sağlayan kurumlar açısından ABD ve Güney Kore oldukça güçlü 

sayılmaktadır. ABD’de yasama organına bütçe sürecinde yardımcı olması amacıyla 

kurulan Kongre Bütçe Ofisi (KBO) bulunmaktadır. KBO, 235 üyeden oluşmaktadır. 

Güney Kore’de ise aynı işlev için 138 üyeden oluşan Ulusal Meclis Bütçe Ofisi 

bulunmaktadır. Bu ofis yapılanmaları oldukça fazla personele sahip olmakla beraber 

yüksek bütçelerle finanse edilmektedir. İlgili ofisler yasama organı ile yürütme 

arasında, bütçeye ait konulardaki bilgi simetrisini sağlamak adına önemli işlevler 

üstlenirler (OECD, 2019c: s.y.; Wehner, 2008: 86). Fransa’da ve Şili’de, bütçe 

komisyonundaki uzman personeller ve siyasi parti sekreterliklerindeki uzman 

personellerin etkileşimi ile yapılmaktadır. Türkiye’de ise Uzman araştırma birimi 

kategorisinde gösterilen, bütçe analizinden sorumlu olan 30 üyeden oluşan ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu örnek verilebilir. Analitik destek birimi kriteri bakımından, 

ABD ve Güney Kore yasama organının sahip olduğu bütçe ofisleri; makroekonomik 

veya mali tahminlerin üretilmesi, değerlendirilmesi ve/veya onaylanması, mali 

kurallara uygunluğun izlenmesi, politika maliyetlendirme, mali sürdürülebilirlik 

analizi ve bütçe analizinde yasama organının desteklenmesi bakımından önemli rol 

üstelenmektedir (OECD, 2019b: 92).  

 Bütçenin Reddilmesinin Sonucu 

Bütçenin yasama organı tarafından kabul edilmemesi durumunda hükümetin 

istifası ile sonuçlanması parlamenter sistemlerde bütçenin kabulünün güvenoyu 

anlamına geldiğini göstermektedir. Feyzioğlu (1983: 3-27-28)’na göre; teoride pek 

tavsiye edilmeyen bütçe reddinin güvensizlik oyu sayılarak hükümetin düşmesine 

sebebiyet vermesini, bütçe hakkının varlığına işaret eden en önemli unsur olarak 
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ifade eder. İngiltere’de bütçenin kabul edilmemesi durumunda geçen yılın bütçesi 

geçici olarak, yani sınırlı bir süre için yürürlüğe girer. Başkanlık sistemi uygulanan 

ABD’de yürütme tarafından sunulan bütçe taslağı yasama organınca kabul 

edilmezse; hükümet kapatılma riskiyle karşı karşıyadır ve yürütme organının bütçeyi 

kabul ettirebilmek için yasama organı ile uzlaşmaya gitmesi gerekmektedir (Gözler, 

2017: 17). Güney Kore’de ve Fransa’da ise bütçenin reddi durumunda; geçen yılın 

bütçesi geçici olarak, sınırlı bir süre için yürürlüğe girer. Şili’de ise yürütme 

tarafından önerilen bütçe uygulamaya konulur. Türkiye’de ise bütçenin yasama 

organı tarafından reddedilmesi durumunda; “Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe 

konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da 

çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki 

yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır.” (Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası, md. 161). Bu bakımdan bütçe hakkını kullanmak için kilit 

nokta olan bütçenin reddi durumunda, yürütmenin nasıl bir yaptırımla karşılaşacağı 

hususu; yürütme organını yasama organıyla uzlaşmaya sevk eden bir uygulama 

olması yasama organının bütçe hakkını etkin kullanmasını etkilemektedir. bu 

uygulama; ABD’de hükümetin faaliyetlerini durma noktasına getirmektedir ve bu da 

yasama organının bütçe hakkını pekiştirdiği anlamına gelebilmektedir. Ancak 

uygulamada tıkanıklık yaratması bakımından süreci aksatmaktadır.  

3.4.3. Bütçe Uygulamalarını İzleme Aşamasında Yasama Organının 

Rolüne İlişkin Faktörlerin Değerlendirmesi 

Bu başlık altında bütçe uygulama aşamasında etkili olan yürütmeye tanınan 

esneklikler, istenilen belgelere ulaşabilme gibi faktörlerin seçilmiş ülkeler ve Türkiye 

karşılaştırması yapılacaktır. 

 Yürütme Organına Tanınan Esneklikler 

Yürütme organının uygulama aşamasında sahip olduğu esneklikler (ödenek 

aktarımı, ödenek artışı, ödenek iptali gibi) yasama organının bütçe hakkını etkin 

kullanabilmesi açısından belirleyici özelliktedir (Posner ve Park, 2007: 16; Wehner, 

2008a: 82).  
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İngiltere’de yürütme organı bütçe uygulama aşamasında, maliye bakanlığı 

tarafından ön onay alınmak şartıyla ödenek artışı yapabilir. Ödenek artışı sonrası 

yasamanın onayı da alınmaktadır. Ödenek kesintisi is zorunlu harcamalarda 

yapılamamakla beraber diğer harcama türlerinde Maliye Bakanlığı’nın ön onayı 

dahilinde yapılabilmektedir. Bu konuda yasamanın onayının alınmamaktadır. 

Ödenek aktarmaları ise programlar arası olmak şartıyla yapılabilmektedir. Ancak cari 

giderlerden sermaye giderlerine aktarma yapılamayacağı gibi yetkilendirilmiş 

harcamalardan yetkilendirilmemiş harcamalara aktarma yapılamaz.  

ABD’de yürütme organına tanınan esneklikler bağlamında zorunlu 

harcamalarda artış yapabilme imkânı verilmişken diğer harcamalarda izin 

verilmemiştir. Ayrıca, ödenek kesintisi ya da iptali ancak Kongre’nin izni ile 

mümkün olabilmektedir. Ödenek aktarması ise yasalarla izin verildiği takdirde 

gerçekleştirebilir. İzin verilen aktarmalar ise Maliye bakanlığının ön onayı ve 

yasamanın izni ile mümkündür.  

Güney Kore’de yürütme organına harcama artışı yapabilme izni 

verilmemektedir. Ödenek kesintisi yapabilme izni ise belirli bir sınıra kadar ve 

yasama organı ile Maliye Bakanlığı’nın vereceği ön onaya tabidir. Ödenek aktarımı; 

belirlenen sınıra kadar izin verilirken bu sınırın üzerindeki aktarmalar Maliye 

Bakanlığı’nın onayına bağlıdır. 

Fransa’da harcama artışı yapabilme yetkisi acil ve öngörülemeyen durumlarda 

kararname çıkarılarak ve yasama organının (bütçe komisyonlarının başkanlarına da 

bildirilmelidir) ön onayı ile gerçekleştirilebilmektedir. Olağan durumlarda ise; fazla 

bulunan vergi gelirleri ile ya da diğer bütçe ödeneklerinden iptaller gerçekleştirilerek, 

kümülatif tutarı o yıl için bütçe kanununda onaylanmış olan ödeneklerin %1'ini 

aşmamak kaydıyla yapılabilmektedir. İlgili artış her iki meclisin bütçe 

komisyonlarına bildirilmelidir (LOLF, Md. 13; OECD, 2004: 205). Bütçe dengesinin 

bozulmasını önlemek amacıyla, Maliye Bakanı’nın raporu üzerine kararname ile 

ödenek iptal edilebilir. İptal edilen ödeneklerin kümülatif tutarı, bütçe kanununda 

cari yıla ilişkin olduğu ödeneklerin %1,5'ini aşamaz. Herhangi bir iptal kararı, 

yayımlanmadan önce, Ulusal Meclis ve Senato'nun bütçe komisyonlarına ve ilgili 

diğer komisyonlara bilgi iletilir (LOLF, Md. 14). Ödenek aktarmaları ise, aynı 

bakanlığın programları arasında yapılabilmektedir. Aktarma konusu ödeneklerin aynı 



210 
 

yıl içindeki birikimli tutarı, ilgili programların her biri için o yıl için maliye 

kanununca açılan ödeneklerin %2'sini aşamaz. İlgili aktarmalar; Ulusal Meclis ve 

Senato’nun bütçe komisyonlarına ve ilgili diğer komisyonlara bilgi verildikten sonra, 

Maliye Bakanının raporu üzerine çıkarılan kararname ile yapılmaktadır (LOLF, Md. 

12). 

Şili’de, bütçenin uygulanması sırasında yürütme organının; bakanlık içerisinde 

ödenek aktarması gerçekleştirme, harcamaları azaltmak, ödenek iptal etmek veya 

kullanılmayan fonların diğer yıla devredilmesi gibi uygulamaları Maliye 

Bakanlığı’nın kararnamesi ile yapabilmesine izin verilmiştir. Ancak harcama artışı 

yapmasına, gelecekteki ödeneklerden borçlanmasına veya yatırım harcamalarından 

cari harcamalara ödenek tahsisi yapmasına izin verilmemektedir. Bu da yürütmenin 

uygulama aşamasında harcama artışı yapma ve gelir yaratma konusunda kısıtlanmış 

olduğunu göstermektedir. Ancak yapılan azalış, iptal ve aktarma gibi uygulamaların 

yasama organı tarafından onaylanmaması bütçe hakkının yasama tarafından etkin 

kullanımını negatif etkilediği söylenebilir (Vammalle ve Rivadeneira, 2017: 40-41). 

Türkiye’de bütçe uygulama aşamasında yürütme organına verilen yetkiler 

arasında bulunan harcama artışı anayasanın 161. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili 

hükme göre; “Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik teklifleri ile 

cari ve izleyen yılların bütçelerine malî yük getiren tekliflerde, öngörülen giderleri 

karşılayabilecek mali kaynak gösterilmesi zorunludur.”. Kesinti/ İptal konusunda ise; 

zorunlu harcamalar hariç olmak üzere diğer harcamalarda 5018 KMYKK m.30 

hükmünce Maliye Bakanlığı’nın onayı ile kesinti veya iptal edilebilir. Ödenek 

aktarmaları ise; “aktarma yapılacak ödeneğin %20’sine kadar harcamacı birimler 

yapabilir.” Ancak %20’nin üstünde Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılabilmektedir. 

Gerçekleşen artış/ kesinti ve aktarımlara; yasama organı tarafından Kesin Hesap 

Kanunu’nu onaylanması ile izin verilmiş olur. İlgili esneklikler bakımından en az 

yetki verilen ülkeler ABD ve Güney Kore olarak gösterilebilir. Türkiye’de ise, ilgili 

uygulamalara belirli sınırlar dahilinde izin verilmiştir. Bu durumun da yasama 

organının bütçe hakkını etkin kullanmasına negatif etkide bulunduğu söylenebilir 

(OECD, 2019d: s.y.).  
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3.4.4. Bütçe Uygulama Sonuçlarının Denetiminde Yasama Organının 

Rolüne İlişkin Faktörlerin Değerlendirmesi 

Bu başlık altında bütçe uygulama sonuçlarının denetimi aşamasında bütçe 

hakkının etkin kullanımını sağlayan bağımsız dış denetim faktörü; denetimi 

gerçekleştiren kurumun bağımsızlığı, gerçekleştirilen denetim türleri ve ilgili 

kuruluşun başkanının atanması gibi etkenler temelinde seçilmiş ülkeler ve Türkiye 

karşılaştırması yapılacaktır.  

 Bağımsız Dış Denetim 

Yasama organı tarafından bütçe hakkı kavramı çerçevesinde yıllık olarak 

onaylanan bütçede yer alan harcama ve gelirlerin gereği gibi yapılıp yapılmadığı dış 

denetim uygulaması ile belirlenebilmektedir. Hesap verebilirlik zincirinin temel 

aktörlerinden biri olan bağımsız bir Yüksek Denetim Kurumlarınca yapılan bu 

denetim, yasama organının bütçe hakkını gereği gibi kullanabilmesinde yardımcı 

olur (Cilavdaroǧlu ve Ekici, 2013: 71; OECD, 2019b: 66). İngiltere’de dış denetim 

görevi Ulusal Denetim Ofisi’ne (NAO) verilmiştir. NAO; mali denetim, uygunluk 

denetimi ve performans denetimlerini gerçekleştirmektedir. Başkanının; 2011 Bütçe 

Sorumluluğu ve Ulusal Denetim Yasası’nda Avam Kamarası görevlisi olarak 

tanımlanması NAO’nun yürütme organından bağımsız olduğunu göstermektedir. 

Başkan’ın atanma usulü ise şu şekilde işler, Kamu hesapları komisyonu başkanının 

rızasını alarak başbakan tarafından önerilir ve kraliyet tarafından atanır (UK 

Parliament, 2011: s.y.). 

ABD’de ise dış denetim görevini yerine getirmekten sorumlu olan kurum; 

Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (Government Accountabılıty Offıce- GAO)’dir. 

GAO, mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimlerini 

gerçekleştirmektedir. Ayrıca politika analizi yapmak ve hukuki görüş bildirmek de 

görevleri arasında bulunmaktadır. Yasama organına tavsiyelerde bulunabilir ve 

danışmanlık yapabilir. GAO Başkanı; Senato’nun önerisi ile Başkan tarafından atanır 

ve bu atama Senato tarafından onaylanır (Avcı, 2014: 374-376).  

Güney Kore’de dış denetim yapma görevi anayasal bir kuruluş olan Denetim 

ve Teftiş Kurulu’na verilmiştir. Kurul, kamunun gelir, gider ve hesaplarını 

denetlemektedir ayrıca kamu görevlilerini teftiş etme görevi de bulunmaktadır. 
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Kurul; mali denetim, uygunluk denetimi, performans denetimi ve özel denetim 

yapmaktadır. Yargılama yetkisine sahip olmayan ve denetim görevine ek olarak teftiş 

görevini de yürüten bu kurul, Başkan’a bağlıdır ve kurulun başkan ile üyeleri Başkan 

tarafından atanmaktadır. Ancak kurul başkanı ataması Ulusal Meclis tarafından 

onaylanmaktadır (Pustu ve Aksüt, 2018: 38-47). 

Fransa’da dış denetim Sayıştay tarafından yerine getirilir. Sayıştay; yargılama 

yetkisi de bulunan Kurul tipi Sayıştay niteliği taşımaktadır. Sayıştay, anayasal bir 

kurum olmakla beraber bağımsızlığı konusunda anayasada hüküm bulunmamaktadır. 

Ancak üyeleri hakim niteliğine haiz olduğu için dolaylı olarak bağımsız nitelikte 

olduğu söylenebilir. “Fransa Sayıştayı hâkimleri, Fransa Başkanı tarafından 

yayınlanan kararname ile atanırlar. Sayıştay Başkanı, Başsavcı, daire başkanları ve 

baş denetçiler bakanları kurulu tarafından yayınlanan kararname ile atanırlar.” 

(Yücel ve Ağcakaya, 2018: 1123). Sayıştay mali- uygunluk ve performans 

denetimleri gerçekleştirmenin yanı sıra kamu politikaları analizleri de 

gerçekleştirmektedirler. Muhasebe görevlilerinin, sorumluluklarına aykırı hareketleri 

durumunda yargılama yapma yetkisine de sahiptirler (OECD, 2004: 211-212). 

Şili’de Dış denetim yapmakla görevli olan kurum Sayıştay’dır. Anayasal 

kurum olan Sayıştay, 2017 yılına ait raporları arasında sadece uygunluk denetimi 

gerçekleştirmiştir. Harcamaları denetlememiş, bütçe dışı fonların denetimini de 

gerçekleştirmemiştir. Denetim türlerinden olan mali denetim ve performans 

denetiminin yapılmaması bütçe hakkının etkin kullanımını raporlayan denetim 

hususunda Şili’nin yetersiz kaldığı söylenebilir. Başkanının Senato tarafından kabul 

edilerek cumhurbaşkanınca atanması, yasama organının iradesine yer verilmesi 

bakımından olumlu yorumlanabilir (IBP, 2020a: s.y.).  

Türkiye’de dış denetim, bağımsız ve anayasal bir kuruluş olan Sayıştay 

tarafından gerçekleştirilir. Sayıştay’ın esas işlevi denetim yapmak olmakla birlikte 

hesap yargılaması da yapmaktadır. Sayıştay; mali denetim, uygunluk denetimi, 

performans denetimi yapmaktadır (Bayar, 2005: 75). Sayıştay’ın, denetimin yanı 

sıra; raporlama yapma, yargılama ve görüş bildirme gibi görevleri de bulunmaktadır 

(Avcı, 2014: 387). Sayıştay Başkanı, Sayıştay Kanununda belirtilen niteliklere sahip 

olan adaylar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca gizli oyla 

seçilir (6085 Sayılı Sayıştay Kanunu, m.13). Hesap yargılaması yapma görevi de 
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bulunan Sayıştay’ın Başsavcısını atama yetkisi ise Cumhurbaşkanına verilmiştir 

(Akbey, 2020: 21). Dış denetim konusunda ülkelerin Sayıştay yapıları farklı olmakla 

beraber yaptıkları denetim türleri bir nebze de olsa benzemektedir. Ancak ABD 

yüksek denetim kurumunun denetim alanının yelpazesinin çok geniş olduğu 

söylenebilir. Bu da yasama organının bütçe denetimine dair elde edeceği bilgilerin 

çeşitliliğinin fazla olduğunu göstermektedir. Türkiye’de ise, bağımsızlığı kanun ile 

hüküm altına alınan ve anayasal kuruluş olarak görevini sürdüren Sayıştay, hesap 

yargılaması da yapmaktadır. Fakat bu yetkiyi kullanma konusunda etkili olan 

Sayıştay başsavcısının cumhurbaşkanı tarafından atanması, hesap yargısı görevinin 

tam anlamıyla işlemesi konusunda etkinsizlik oluşturduğu söylenebilir (Akbey, 2020: 

21). 

3.4.5. Diğer Faktörlere Yasama Organının Rolünün Değerlendirmesi 

Bu başlık altında seçilmiş ülkeler ve Türkiye’deki yasama organının anayasal 

yapısı; parti disiplini, meclis yapısı ve kuvvetler ayrılığının anayasal temelleri 

bakımından incelenecektir. 

 Yasama Organının Anayasal Yapısı 

Yasama ve yürütme organı arasındaki ayrımın, güç dağılımının bariz şekilde 

belirlenmesi anayasal yapı ile yakından ilişkilidir. Ülkede uygulanan hükümet 

sistemi kuvvetler ayrılığı hususunu şekillendirerek yasama ve yürütme organının 

birbiri karşısındaki konumunu ve tutumunu belirler. İngiltere de yumuşak kuvvetler 

ayrılığı sistemi uygulanmaktadır. Yumuşak kuvvet ayrılığı bulunan sistemlerde, 

yasama ve yürütme ayrı iki organ olarak görünse de aslında birbiriyle işbirliği içinde 

bulunmaktadırlar ve birbirlerinden kesin olarak ayrılmamışlardır. Bu sisteme; 

parlamenter sistem, parlamenter hükümet sistemi, parlamenter rejim ya da 

Westminster sistem adı verilmektedir (Gözler, 2010: 587-588). Başbakan’ın yasama 

organında çoğunluk sahibi olan partiyle aynı kaynaktan olması yasama ve yürütme 

arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmektedir. Bu durumun da yasama organının 

yürütmeden bağımsız şekilde hareket etmesini engellediği söylenebilir (Hekimoğlu, 

y.y.: 126). İki kanatlı meclis yapısına sahip olan İngiltere yasama organı, bütçe 

konusunda Avam Kamarasına daha belirgin yetkiler vermiş olması, meclis 

kanatlarının asimetrik olmasına sebep olmaktadır (Lijphart, 2016: 250).  
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ABD’de uygulanan başkanlık sistemi, temelinde kuvvetlerin sert ayrılığını 

barındırmaktadır. Kuvvetlerin birbiri ile iletişim ve etkileşim halinde bulunmasını 

sağlayan, merkeziyetçi yaklaşımı engelleyen denge-denetim mekanizmaları 

başkanlık sisteminin ayırt edici özellikleridir. Seçim, başkan kararnameleri, bütçe, 

veto, fesih, atama gibi konular denge-denetim mekanizmasının çalışmasını sağlayan 

araçlardır. ABD’de, yasama ve yürütme organının birbirini feshetme yetkisinin 

olmaması, bütçenin reddi halinde yürütme organının uzlaşmaya gitmesi gerekliliği, 

atamaların yasamanın onayı ile başkan tarafından yapılması gibi uygulamalar, 

kuvvetlerin net şekilde ayrılmasını sağlamaktadır (Gülener, 2016: 14). Çift kanatlı 

yapıya sahip olan ABD yasama organı, meclislerin güçlerini eşit şekilde 

paylaştırmıştır. Bütçe konusunda ortaklaşa hareket eden bu meclisler, bütçe sürecinin 

daha detaylı ilerlemesini sağladığı söylenebilir ancak görüşlerde ısrarcı davranılması 

durumunda süreç aksayabilir (OECD, 2004: 70). ABD’de başkan, aynı zamanda 

siyasi parti başkanıdır. Ancak parti disiplini zayıf olduğu için, yürütmenin başı olan 

başkan ile yasama organını oluşturan üyeler birbirlerini sürekli onaylamak zorunda 

hissetmezler (Miş vd., 2016: 61-62).  

Güney Kore’de başkanlık sistemi uygulanmaktadır. Başkanın, meclisi feshetme 

hakkına sahip olmaması, kararname çıkarma yetkisinin sınırlı olması gibi unsurlar 

başkanın yasama organına müdahalesini engellemektedir. Yasama organı doğrudan 

halkla seçilmiş üyelerden oluşan tek meclisli yapıdadır. Anayasasının 62. 

Maddesinde yer alan hükümle meclis; başkanı ve kabine üyelerini azledebilmektedir. 

Bu hüküm ise başkan karşısında güçlendirilmiş yasama organı yapısına işaret 

etmektedir. Ancak, çok partili siyasi yapıya sahip olan Güney Kore’de, parti disiplini 

çok güçlüdür. Başkan gayri resmi olarak partisiyle ilişkisi devam etmektedir. 

Ülkedeki partiler siyasi ve ideolojik olarak sert şekilde ayrıdır ve iki parti hakimdir 

(Miş vd., 2016: 61-65). 

Fransa’da yarı-başkanlık sistemi uygulanmaktadır. Başkanlık sistemi ve 

parlamenter sistemin karması olarak nitelendirilen bu sistemde yürütme 

cumhurbaşkanı ve başbakandan oluşmaktadır. Yasama organı ise; halk tarafından 

seçilen ulusal meclis ve yerel yönetim için seçilen Senatodan oluşmaktadır. Bütçe 

konusunda öncelikli okuma yapan Ulusal meclistir ve bütçe görüşmeleri sırasında 

Senato’nun iki katı süreye sahiptir. bu nedenle asimetrik meclis yapısının bulunduğu 
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söylenebilir. Parlamentonun Cumhurbaşkanı üzerindeki tek önemi gücü, 

cumhurbaşkanının göreviyle bağdaşmayan olaylarda görevini ihlal etmesi 

durumunda görevden alabilme yetkisidir. Bu kararın alınabilmesi için ise her iki 

meclisin de ortak oturumda 2/3 çoğunlukla onay vermesi gerekmektedir. Oldukça 

yüksek olan bu oran ilgili yetkinin kullanılmasını zorlaştırmaktadır. Ancak 

cumhurbaşkanının ulusal meclisi herhangi bir gerekçe belirtmeden dağıtabilmesi, 

yasama organının yürütme ile ılımlı ilerlemeye itildiği söylenebilir. Bu nedenle 

cumhurbaşkanının yasama organından üstün olduğu söylenebilir bunun da bütçe 

hakkını etkin kullanabilme bakımından yasama organına engel teşkil ettiği 

söylenebilir (Şencan, 2017: 71-72). 

Şili’de uygulanan başkanlık sisteminde; yürütme tek başlıdır ve 

Cumhurbaşkanı başkanlık etmektedir. Cumhurbaşkanı, bakanları, anayasa 

mahkemesinin üç üyesini, il müdürlerini ve valileri ve silahlı kuvvetler 

başkomutanlarını atar ve görevden alır (Rinke, 2008: 149). Ya da kabul edilen bütçe 

uygulaması sırasında afetlerinden, dış saldırılardan, iç karışıklıklardan, ciddi 

zararlardan veya ulusal güvenliğe yönelik tehlikelerden kaynaklanan 

ertelenemeyecek ihtiyaçların karşılanması için kanunla izin verilmeyen harcamalara 

Cumhurbaşkanı karar verebilir. Bütçe kanununda izin verilen harcamaların %2’sini 

aşamayacak olan bu uygulamalar ile Cumhurbaşkanının bütçe konusunda güçlü 

olduğu söylenebilir (Şili Anayasası, md. 32). Ayrıca cumhurbaşkanının yasama 

kanun taslaklarının görüşülmesinde aciliyet notası vermesiyle meclisin gündemini 

değiştirebilmesi de yasama üzerinde etkisinin olduğuna işaret etmektedir (Miş vd., 

2016:59). Şili’de yasama organı iki kanattan oluşmaktadır. Bu iki meclisin de eşit 

bütçe yetkileri vardır. Herhangi bir görüş ayrılığı çıkması durumunda ortak komisyon 

tarafından uyuşmazlıklar giderilmektedir. Bu bakımdan yasama organının simetrik 

yapıda olduğu söylenebilir. Cumhurbaşkanının veto hakkı olmasına rağmen 

Senatonun 2/3 çoğunluğuyla kaldırılabilir. Aynı zamanda “Senato, başkanın ruhsal 

ya da fiziksel sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle görevini yapmaya elverişli 

olmadığını ilan etme ya da görevinden istifa etme kararını kabul ya da reddetme 

yetkisine sahiptir.” (Miş vd., 2016: 84). Şili’de,  kuvvetli parti yapıları mevcuttur. 

Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiği keskin şekilde kesilememektedir. Bu da sıkı parti 

disiplininin varlığına işaret etmektedir. Bu gibi uygulamalardan dolayı Başkanlık 
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Sistemi uygulanmasına rağmen yürütme organının yasama organına göre daha güçlü 

olduğu söylenebilir (Miş vd., 2016: 65). 

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulanmaktadır. Türk tipi 

başkanlık sistemi olarak adlandırılabilen bu sistemde, saf başkanlık sistemi arasından 

bazı farklılıklar bulunmaktadır. Yasama ve yürütme organının birbirini 

feshedebilmesi, seçimlerin her iki organ tarafından da yenilenebilmesi, bakanların, 

cumhurbaşkanı yardımcılarının ve üst düzey kamu görevlilerinin atamalarının meclis 

onayı tabi olmaksızın gerçekleştirilebilmesi, bütçenin reddi halinde 

cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranında artırdığı bütçeyi uygulayabilmesi 

yani uzlaşmaya gitme zorunluluğunun olmaması gibi uygulamalar bulunmaktadır. 

Sıkı parti disiplininin bulunması ve Cumhurbaşkanının siyasi partisiyle ilişiğinin 

kesilmemesi, yasama ve yürütme organı arasındaki ayrımın bulanıklaşmasına sebep 

olmaktadır (Erdoğan, 2016: 17; Gözler, 2017: 19). Başkanlık sisteminin uygulandığı, 

zayıf parti disiplinin bulunduğu ABD, anayasal yapısı bakımından yasama organını 

yürütme karşısında denge denetim mekanizması sayesinde güçlü kılmaktadır. 

Türkiye’de uygulanan hükümet sistemi, başkanlık sisteminde yer alan başlıca denge 

denetim mekanizmalarının işlememesi ya da eksik işlemesi yüzünden yasama 

organının yürütme karşısında zayıflatıldığı söylenebilir. 
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SONUÇ 

 

Devletin belli bir süre içindeki gelir ve harcamalarını tahmini olarak belirleyen, 

gelirlerin toplanmasına ve giderlerin yapılmasına izin veren bir kanun olan bütçe, 

kamu tercihlerini siyasi kararlar halinde kamu politikasına dönüştürür. Yürütme 

organının mali egemenlik kavramı altında keyfi hareket edemeyerek halkın temsilcisi 

konumunda olan yasama organının gözetiminde ve izin verdiği ölçüde hareket 

edebilme imkânı ise bütçe hakkı kavramı ile ifade edilebilir. Demokrasinin gelişimi 

ile paralel olarak gelişen bütçe hakkı, demokratik sistemlerde halkın temsilcisi olarak 

görev alan yasama organları tarafından kullanılmaktadır. Tanımı ilk olarak Federalist 

Yazılar ’da yapılan bütçe hakkının anayasal zemine oturması, 1215 Magna Carta ile 

mümkün olmuştur. Tarihsel süreçte öncelikle vergilendirme hakkının elde edilmesi 

ile başlayan bütçe hakkının gelişim süreci, harcamalara izin verme ve yıllık 

onaylama hakkının elde edilmesiyle tamamlanmıştır. İngiltere’de gelişmeye başlayan 

bütçe hakkı daha sonra ABD ve Fransa gibi ülkelerde de varlığını ilan etmiştir.  

Bütçe hakkının yasama organı tarafından etkin şekilde kullanılabilmesi, bütçe 

sürecinde yasama organının; bütçe politikasının oluşturulması, bütçenin 

onaylanması, bütçe uygulamalarının izlenmesi (gözetimi) ve sonuçların denetlenmesi 

aşamalarında daha aktif rol almasını sağlayarak bütçeden beklenen sonuçların 

istenilen şekilde gerçekleşmesini ifade etmektedir. Halkın temsilcisi konumunda olan 

yasama organı, vergileme ve harcama yapma konusunda yürütme organına izin 

vererek yürütmenin vaat ettiği kamu politikalarını gerektiği şekilde 

gerçekleştirmesini sağlamak ve sonuçlarını denetlemesi bütçe hakkının çekirdeğini 

oluşturmaktadır. Bütçe hakkının etkin kullanımını belirlemeye yarayan faktörlerin 

tespiti konusunda literatürde çeşitli çalışmalar mevcuttur. Çalışmanın birinci 

bölümünde, yapılan literatür taraması sonucunda hemen hemen her çalışmada 

değinilen, ortak faktörler sıralanmıştır. Yasama organının orta vadeli bütçe 

politikalarının hazırlanması sürecine katılımı, bütçe taslağı üzerinde yapabileceği 
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değişiklik sınırları ya da özgürlüğü, bütçe müzakere süresinin yeterliliği, bütçe 

sürecinde rol alan komisyonların kapasitesi, yasama organının sahip olduğu bağımsız 

araştırma kapasitesi, bütçenin reddi durumunda ortaya çıkan sonuç, bütçe uygulama 

aşamasında yürütme organına tanınan esneklikler (ödenek aktarması, kesinti/iptal 

veya ödenek artışı), yasama organının istediği belgelere ulaşabilmesi, bağımsız dış 

denetimin varlığı gibi bütçe sürecine ilişkin faktörler yer almaktadır. Ayrıca her 

ülkenin özelinde daha çok yasama organının yapısına yönelik olan, parti disiplini, 

yasama organının yapısı ve rolünün tanımlanması gibi faktörlere de yer verilmiştir.  

İkinci bölümde; seçilen ülkelerdeki bütçe hakkı kullanımının başarı faktörleri 

bakımından değerlendirilmesi yapılmıştır. İngiltere’de uygulanan bütçe hakkının 

etkin kullanımı hususunda başarılı olduğu söylenebilecek faktörler şu şekildedir.  

İngiltere’de yasama organı, mevcut politikaların önümüzdeki yıllarda hükümet 

dengesi üzerindeki etkisini daha belirgin hale getirerek mali disiplinin sağlanmasına 

yardımcı olan Orta Vadeli Bütçe Politika Çerçevesini tartışarak kabul etmektedir. 

Daimi bütçe komisyonunun bulunmadığı İngiltere’de Hazine Komisyonunca bütçe 

incelemeleri yapılmaktadır. Ayrıca sektörel komisyonlar yoğun olarak inceleme 

yapmaktadırlar. Komisyon kapasitesi bakımından en başarılı olduğu nokta; kamu 

harcamalarının parasal değerini - ekonomisi, verimliliği ve etkililiği – inceleyen 

Kamu Hesapları Komisyonu’nun varlığıdır. İncelenen diğer ülkelerde denetim 

komisyonu bakımından en iyi konumda olan ülkenin İngiltere olduğu söylenebilir. 

Dış denetim konusunda ise Ulusal Denetim Ofisinin (NAO) denetim yelpazesi 

geniştir yani tüm kamu kuruluşlarını doğrudan ya da özel sektör denetim firmalarını 

kullanarak denetleyebilmektedir. Ayrıca NAO; mali, uygunluk ve performans 

denetimlerini gerçekleştirmektedir. Parlamenter sistemle yönetilen İngiltere; 

asimetrik meclis yapısına sahiptir. Yumuşak kuvvetler ayrılığı tabanına sahip olan 

parlamenter sistemde, Başbakanının parlamentoda çoğunluk sahibi olan partiyle aynı 

alandan olması yasama ve yürütme arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmektedir. Bu 

sebeple, yasama organı yürütme organının destekçisi konumunda olması kaçınılmaz 

olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında İngiltere’de yürütme organının daha güçlü 

konumda olduğu söylenebilir. Bunun da yasama organın gücünü zedelediği 

söylenebilir. 
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Başkanlık sistemiyle yönetilen ABD’de, sert kuvvetler ayrılığı mevcuttur. 

Wehner tarafından 2008 yılında yapılan “Assessing the power of the purse: An index 

of legislative budget institutions”  isimli çalışmada bütçe hakkını en iyi kullanan 

ülkenin ABD olduğu analiz edilmiştir. ABD, değişiklik yapabilme konusunda 

yasama organının sınırsız yetkiye sahip olması, bütçenin reddi durumunda 

yürütmenin yasama ile uzlaşmaya gitmekten başka çaresinin olmaması, bütçenin 

yasama organı tarafından müzakere edilebilmesi için 8 ay gibi uzun süreye sahip 

olması, yasama organının yürütmenin önerdiği bütçe taslağına alternatif bütçe 

üretebilmeye yönelik gelişmiş analitik destek birimine sahip olması, yürütmenin 

uygulama aşamasında ödenek aktarması, kesinti veya artış gerçekleştirebilmesi 

sınırlandırılmış ve yasamanın iznine bağlı olması, dış denetim organı olan GAO’nun 

bağımsızlığı ve denetim alanının genişliği gibi faktörler bakımından başarılı olduğu 

söylenebilir. Başkanlık sisteminin başarılı şekilde uygulandığı ABD’de, parti 

disiplininin zayıf olması, meclisin simetrik yapıda olması, özellikle de fren- denge 

mekanizmalarının iyi şekilde işlemesi tüm bu süreçte yasama ve yürütme organları 

arasındaki güç dengesinin sağlam temele bağlandığı söylenebilir. 

Güney Kore başkanlık sistemine sahip olan tek meclis yapısındaki bir ülkedir. 

Ülkenin yasama organının, bütçe hakkı kullanımı konusunda başarılı olduğu 

faktörler; orta vadeli bütçe politikasının yasama organı tarafından onaylanması, bütçe 

müzakere süresinin 90 gün olması (OECD tarafından önerilen süre 3 aydır), bütçe 

komisyonu ve sektörel komisyonların bulunması ve komisyonların başvurabileceği 

kaynakların zengin olması, yasama organına bütçe konusunda destek olan Ulusal 

Meclis Bütçe Ofisi (NABO)’nin bulunması, yürütme organının uygulama 

aşamasında harcama artırabilme yetkisi bulunmaması, ödenek aktarma ve kesinti 

bakımından belirli sınıra kadar yapılabilmesi gibi nedenlerle yürütmenin uygulama 

aşamasındaki esnekliğinin az olması gösterilebilir. Yasama organının yapısı tek 

meclislidir ve başkanın yasama organını feshetme yetkisi bulunmamaktadır. Yasama 

organının, Başkanı ve başkan tarafından atanan üst kademe yöneticilerin azlini 

gerçekleştirme, yürütmeyi feshedebilme gibi yetkilerinin bulunması Güney Kore 

yasama organının anayasal bakımdan kuvvetli olduğu söylenebilir. Ancak sıkı parti 

disiplinin olması yasama ve yürütme arasında sert kuvvetler ayrılığına rağmen bu 

durumu yumuşatabileceği söylenebilir. 
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Fransa yarı-başkanlık sistemi ile yürütülen OECD ülkesidir. Fransa bütçe 

hakkının etkin kullanılması bakımından; bütçe incelemeleri her iki meclisin bütçe 

komisyonlarında yapılması, bütçe komisyonları içerisindeki raportörlerin bulunması 

ve ilgili oldukları kurumların bütçe uygulanmasını gözetlemesi ve denetlemesi, 

yürütme organı sadece acil ve öngörülemeyen durumlarda kamu harcamalarından 

artış yapma esnekliği bulunması, yürütme organının kesinti ve transfer konusunda 

sınırlar dahilinde hareket etmesine izin verilmesi, Sayıştay’ın bağımsız oluşu ve 

devlet bütçesinde yer alan tüm kamu kurum kuruluşlarını, kamu girişimlerini, sosyal 

güvenlik kurumunu ve mali yardım alan (devletten ya da Avrupa Birliği’nden) mali 

yardım alan özel hukuk işletmelerini denetlemesi bakımından başarılı olduğu 

söylenebilir. Yarı-başkanlık sistemi ile yönetilen Fransa’da Cumhurbaşkanının 

Temsilciler meclisini feshedebilmesi, kanunları veto edebilmesi, sabit görev süresine 

sahip olması, çift başlı yürütmenin güçlü tarafını oluşturması buna karşın görevden 

azledilebilmesinin her iki meclisin 2/3’ünün oyu ile gerçekleşebilmesi yürütmenin 

güçlü taraflarını göstermektedir. Ancak yasama organının güvenoyunun bulunması, 

hükümet üyelerinin yasama organı içerisinde görev alamaması, üst düzey yetkili 

atamasında yasama organının onayının şart olması, bütçenin parlamento onayına tabi 

olması gibi uygulamalar yasama organının güçlü olduğu alanlar olarak belirtilebilir. 

Başkanlık sistemi ile yönetilen Şili çift meclis yapısına sahip olan üniter 

devlettir. Şili yasama organının bütçe hakkı kullanımı konusunda başarılı olduğu 

faktörler; orta vadeli politika çerçevesinin bütçe ile birlikte onaylanması, her iki 

mecliste de bütçe komisyonunun bulunması, bütçe uygulama aşamasında ödenek 

artışına izin verilmemesi gösterilebilir. Başkanın yasa yapabilme, veto yetkisi, bütçe 

konusunda değişiklik yapabilme yetkisinin geniş olması, güçlü siyasi parti yapısının 

bulunması gibi nedenlerle güçlü konumda olduğu söylenebilir. Yasama organının 

başkanı belirli şartlar dahilinde görevine son verebilme imkânı bulunmaktadır ancak 

bu ciddi kısıtlamalara tabidir.  

Üçüncü bölümde ise, 2017 yılında yapılan referandum neticesinde değişen 

anayasa maddeleri incelenmiş ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte 

değişen uygulamalara yer verilmiştir. Ülkemizde değişen hükümet sistemi ile 

birlikte; yürütme tek başlı hale gelmiştir. Cumhurbaşkanının; siyasi partisi ile 

ilişiğinin kesilmesi hükmü kaldırılmış, yürütmeye ilişkin her konuda kararname 
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düzenleyebilme yetkisi verilmiştir. Yasama ve yürütme organının birbirini erken 

seçim yolu ile feshedebilmesi, güvenoyunun kaldırılması gibi hüküm 

değişikliklerinin sistemin temelinde yer alan sert kuvvetler ayrılığı ilkesiyle 

uyuşmadığı söylenebilir. Bütçe ile ilgili yapılan değişiklikler bakımından bütçe 

hakkının etkin kullanıma ilişkin başarılı olunan faktörler; orta vadeli bütçe politika 

çerçevesinin meclise sunulması, PBK’nın bütçe inceleme aşamasında sınırsız 

değişiklik yapabilme yetkisinin bulunması ve komisyonun yapısının daha adil hale 

getirilmesi, Sayıştay’ın mali, uygunluk ve performans denetimi gerçekleştirmesi, 

Sayıştay başkanının Sayıştay Kanununda belirtilen niteliklere sahip olan adaylar 

arasından TBMM genel kurulunca seçilmesi faktörleri gösterilebilir. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte, yürütmenin tek başlı yapıya 

dönüşmesi, işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayabileceği söylenebilir. 

Bütçenin yasama organı tarafından reddedilmesi halinde sistem tıkanıklığının önüne 

geçilebilmesi için cumhurbaşkanınca yeniden değerlenme oranında artırılarak bütçe 

yapılması hükmü anayasaya eklenmiştir. Fakat bu yasama organının bütçe hakkı 

konusunda sahip olduğu önemli yetkilerden birinin kısıtlandığı söylenebilir. Bunun 

için, öngörülen uygulama ile ilgili sınırlama getirilmesi gerektiği söylenebilir. 

Örneğin yeniden değerleme oranında artırılan bütçenin ne kadar süre için 

uygulanabileceği hususuna yer verilmelidir.  

Yine üçüncü bölümde belirlenen kriterler bakımından seçilmiş ülkeler ve 

Türkiye arasında karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan karşılaştırmadan ise; Türkiye’nin 

orta vadeli politika çerçevesini oluşturan belgeleri zamanında yayınlaması gerektiği, 

bütçe müzakere süresinin kesin hesap kanun teklifi görüşmeleriyle birleşmesi sebebi 

ile minimum 3 ay gibi bir süreye sahip olması gerektiği, özellikle kesin hesap 

komisyonu oluşturulması gerektiği söylenebilir. Ayrıca, yasama organına destek 

olacak nitelikte bütçe ofisinin kurulmasının da bütçe komisyonunun yoğun 

takviminin hafifletilmesine ve yasama organının bütçe inceleme konusundaki 

etkinliğinin artırılabilmesine yardımcı olacağı söylenebilir. 

Ek olarak yapılan karşılaştırma ile ülkelerde uygulanan hükümet sisteminin ve 

kuvvetler ayrılığının sertlik ya da yumuşaklık derecesinin tek başına yasama 

organının bütçe hakkını kullanabilmesine etkide bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Ülkelere özgü siyasi ve kültürel etkiler, ülkelerde uygulanan hükümet sistemini bir 
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nebze de olsa farklılaştırmaktadır. Bu da uygulamalarda ve yasal prosedürlerde 

teoriden farklılaşan noktaları doğurmaktadır. 
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EK 1: Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Şeması 

 

Kaynak: (Anadolu Ajansı, 2018: s.y.). 
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EK 2: T.C. Cumhurbașkanlığı Strateji Ve Bütçe Bașkanlığı Organizasyon 

Șeması 

 

Kaynak: (Vergi Dosyası, 2018: s.y.). 


