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FINANCIAL RULES AND BUDGET DISCIPLINE İN TURKEY 

ABSTRACT 

     Discretionary fiscal policies that have been implemented with the Keynesian idea in the 1930s started to 

give its way to the financial rules towards the end of the 20th century. The budget deficits of the countries as 

well as the efforts to preclude political interests have played an important role in this change. Financial rules, 

that were imposing limitations on fiscal policy tools, have become the focus of attention of researchers and 

policy makers over the past two decades.  
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ÖZET 

Bir süredir ülkemizde de tartışılmaya başlanan mali kural orta vadeli programla birlikte ayrıntılı 

biçimde yeniden gündeme gelmiştir. Kamu maliyesi açısından izlenecek politika iki türlü olabilir: 

Birincisi, maliye politikasının anayasa ve yasalarda belirlenen kurallar içinde yürütülmesi 

koşuluyla bazı esnekliklere sahiptir. Buna esnek politika diyoruz. İkincisi kamu kesiminin gelir, 

gider, borçlanma ve finansal yükümlülük altına girme konularında orta ve uzun dönemde 

izleyeceği politikaların esneklik sınırlarının belirli kurallara bağlanmasını şart koşmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Mali Kurallar, Bütçe Disiplini, Mali Disiplin 

Jel Kodları:  H29, H61, H63, H69 
GİRİŞ 

1930’lu yıllarda Keynes’yen düşünceyle birlikte uygulanmaya başlayan ihtiyari maliye politikaları 20. 

yüzyılın sonuna doğru yerini mali kurallara bırakmaya başlamıştır. Bu değişimde ülkelerin içerisinde 

bulunduğu bütçe açıkları ve politik çıkarların önüne geçilmesi çabaları önemli rol oynamaktadır. Maliye 

politikası araçları üzerine sınırlamalar getirilmesini öngören mali kurallar, geçen yirmi yılı aşkın süredir 

araştırmacıların ve politika yapıcılarının ilgi odağı haline gelmiştir.  

1980’lerden başlayarak, bütçe açıklarının kamu borçları ile kapatılmaya çalışılması nedeniyle özel 

yatırımlara olumsuz etkilerinin olduğu konusundaki düşünce ve iddialara yer verilmiştir. Bu bağlamda bazı 

hükümetler makroekonomik istikrarı ve mali sürdürebilirliği yeniden inşa etmek için orta vadeli mali 

sağlamlaştırma programlarını uygulamaya koymuşlar ve bu programları mali kurallar izlemiştir. 

Mali Kural uygulamaları 1990’lardan itibaren gelişmiş ülkeler ve yükselen piyasa ekonomilerinde 

yaygınlık kazanmıştır. Türkiye'de, 1994 krizinden sonra maliye politikası uygulamalarında, kamu 
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borçlarının sürdürülebilirliği için faiz dışı dengenin öne çıkartılması ve borçlanmaya sınır getirilmesi 

konusundaki girişimler yaygınlık kazanmış ve 2000 yılı sonrasında buna yönelik bazı düzenlemeler de 

yapılmıştır. 

Çalışmanın ilk bölümünde mali kural tanımlamalarına yer verilecek ve ikinci bölümde mali kural, mali 

disiplin konuları ele alınıp dünyadaki bazı uygulamalara göz atılacaktır. Daha sonra küresel krizde mali 

kural uygulamaları hakkında bilgiler verilmeye çalışılacaktır. Son bölümde Türkiye’de mali kural 

uygulamaları ve mali kural yasa tasarısı üzerinde durulacaktır. 

MALİ KURALLAR 

1929 yılındaki büyük buhrandan sonra ekonomik dalgalanmalar ile mücadeleye yönelik ülkelerin uzun 

vadede mali disiplinin sağlanması için getirdiği yöntemlerden birisi olan Mali kurallar, mali politikanın 

belirlenmesinde harcama, gelir, bütçe açığı ve faiz dışı denge gibi ekonomik bazı ekonomik büyüklüklere 

orta ve uzun dönemde belirli hedefler ya da sınırlamalar getirerek sürdürülebilir bir mali politika patikası 

ortaya koyan yasal düzenlemelerdir.  

1980 sonrası dönemde yapısal reform olarak önerilen, serbestleştirme, özelleştirme ve 

transformasyon kavramları; fiyatların doğru saptanmasını, piyasaya müdahale edilmemesini,  pazar 

fiyatları serbestçe belirlenmesi halinde  kaynak kullanımının  optimal olacağını ve bunun  başka 

alternatifinin  olmadığını vurguluyordu. 1990’larda Finansal serbestlik, esnekleştirme, 

kuralsızlaştırma (de-regülasyon) vb... Finansal sermaye üzerine olan bütün denetimlerin 

kaldırılması ve yeni finansal ürünlerin piyasaya sunulması ile 1994 Meksika ve Türkiye, 1997 Asya, 

1998 Brezilya, 2001 Türkiye ve Arjantin krizleri bu dönemin makro politikalarının doğrudan ürünü 

olmuştur. 2000’li yıllarda ise enflasyon hedeflemesi ve serbest yüzen kur rejimi ve Büyük 

moderasyon diye anılan genişleme konjonktürünün 2007’de patlak veren küresel kriz ile birlikte 

yeni bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Finansal sistemde istikrar sağlamadan, fiyat düzeyinde istikrar  

sağlamaya çalışmanın tek başına makro ekonomik istikrarı sağlamaya yetmeyeceği dünya çapında 

yaşanan bir krize neden olmuştur (Yeldan, 2010). 

Krizlerden kurtulmanın çaresi olarak görülen Mali kural, verili büyüme tahminleri altında, 

maliye idaresinin kamu bütçesinde dengeyi (ya da sürdürülebilir ve makul düzeyde kamu açığını) 

sağlamak yükümlülüğü olarak özetlenebilir (Yeldan, 2010). Mali performansın seviyesini 

belirlemede kullanılan bazı parametrelere getirilen sınırlamalar, mali kuralların ya da maliye 

politikasının kurallarını ifade etmektedir. Söz konusu sınırlamaları, bütçedeki açıklar, faiz dışındaki 

borç stoklarının fazlalığı, vergiler, harcamadaki çeşitlilik, borç alınan yerler, vergilemenin kim 

tarafından yapıldığı gibi maliye politikasının enstrümanları ve bunların birliktelikleri denetim altına 

almayı hedefler. Adı geçen sınırlamalar; hükümetin programında veya bildirgesinde, anayasa, yasa 

veya uluslararası anlaşmalarda yer almış olabilir (Aktan&Kesik&Kaya, 2010).     



Maliye politikası kurallarının ortaya atılmasında etkili olan faktörlerden bazıları Tablo 1 de 

sıralanmıştır (Bilginoğlu&Maraş M. A., 2011). 

Tablo 1   Literatürde Yer Alan Bazı Maliye Politikası Kuralları Tanımları 

Kaynak Tanım 

Kopits ve Symansky 

(1998) 
Bazı mali değişkenler üzerine konulan yasal sınırlamalar veya maliye politikası 

üzerine konulan daimi sınırlamalardır. 

Gürsoy Hürcan (1999) Makroekonomik anlamda, mali performans göstergelerine kalıcı olarak getirilen 
sınırlamalar ya da oranlardır. Dar anlamda ise, hem bütçe tahminlerine hem de 

bütçe uygulamalarına uyumun yaptırımlara tabi olmasıdır. 

Kennedy ve Robbins 

(2001) 
Hükümetlerin maliye politikası seçeneklerine bağlayıcı bir kısıt veya sınırlama 

getiren düzenlemelerdir. 

Hallerberg, Strauch ve 

von Hagen (2007) 
Bütçenin karar alma ya da uygulama sürecini düzenleyen davranışsal ya da hukuki 

normlardır. 

Aktan ve Vural (2007) Mali performansı ölçme gücüne sahip olan bazı göstergeler çerçevesinde 
tanımlanan sayısal tavan ve hedefler yoluyla isteğe bağlı maliye politikası 

uygulamalarına getirilen daimi sınırlamalardır. 

Vural (2007) Maliye politikası uygulamalarının etkinliğini artırmak ve bütçeleme sürecinden 
kaynaklanan sorunları ve bu sorunların yol açtığı etkinsizliği ortadan kaldırmak 

amacıyla bütçe, borçlanma, harcama ve vergiler gibi mali araç veya göstergeler 

kullanılarak, maliye politikasına getirilen yasal veya anayasal sınırlamalardır. 

Bali ve Çelen (2007) Kamu bütçesinin denkliğine yönelik düzenlemelerin yapılması, yıllık borçlanma 

düzeyine sınır getirilmesi, kamu gelirlerinin olması gerekenin üzerinde 
artırılmasının önlenmesi ve piyasadaki kaynak/etkinlik dengesini sağlamak 

amacıyla kamu harcamasının popülist ve siyasi oy amacıyla kullanılmasının 

kısıtlanmasıdır. 

Mali kurallar, makroekonomik anlamda, mali performans göstergelerine kalıcı olarak getirilen 

sınırlamalar veya oranlar olarak tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle, hem bütçe tahminlerine hem de bütçe 

uygulamalarına uyumun yasal bazı yaptırımlara tabi olmasıdır. Bu kuralların başlıcaları; denk bütçe 

kanunları, borçlanmaya, borç stokuna ve rezervlere ilişkin sınırlamalar içeren kurallardır. Mali kuralların 

neler olduğu şu şekilde sıralanabilir. (Kopits&Symansky, 1998) 

Denk Bütçe ya da Açığı Kuralları 

• Kamu Gelir ve giderleri arasındaki denge (yani, devlet borçlanma yasağı); Bütçe açığının GSYİH'nın 

bir oranı olarak sınırlandırılması 

• Yapısal olarak düzeltilmiş kamu gelir ve gider arasındaki dengenin sağlanması  

• Mevcut gelir ve cari harcamalar arasında denge (yani, sadece sermaye harcamalarını finanse etmek 

borçlanmaya izin verilmesi). 

Borçlanma Kuralları 

• Hükümetlerin yerli kaynaklardan borçlanma yasağı. 

• Hükümetlerin merkez bankasından borçlanma yasağı; veya geçmiş yıllardaki kamu gelir veya 

harcamalarındaki açığın belli bir  oranı gibi borçlanma sınırı. 

Borç ya da Rezerv Kuralları 

     •  GSYİH'nın oranı olarak brüt (ya da net) devlet borçlarının hisse senetleri ile ilgili Sınırı. 



• Yıllık ödemelerin oranı olarak (örneğin sosyal güvenlik fonları gibi) bütçe dışı acil fon rezervleri için 

stok oluşturulması. 

Kısaca Mali Kuralın Amaçları : (Aydın, 2010) 

 Makroekonomik istikrarı ve ekonomik büyümeyi sağlamak 

 Mali disiplini sağlamak 

 Mali sürdürülebilirliği devam ettirmek  

 Orta ve uzun vadede hedeflere ulaşmak 

 Maliye politikasının güvenirliğini artırmak 

 Bütçe açıklarının azaltılmasına yardımcı olmak 

 Uzun vadede maliye politikasının sürdürülebilirliğini sağlamak 

 Mali piyasalarda güven tesis edebilmek 

 Uygulanan kamu politikalarının güvenilirliğini ve bu kapsamda hükümetin güvenirliğini artırmak, 

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

Olarak sayılabilir. 

Uygulamada bütçe dengesi ve borçlanmaya ilişkin kurallar oldukça yaygındır. Ancak harcama kuralları 

giderek daha popüler hale gelmektedir. Bununla birlikte mali kuralların, bütçe gelirleri, bütçe giderleri, bütçe 

dengesi ve borç stoku gibi kolaylıkla takip edilebilen göstergelerden birisi ya da birkaçı üzerine konulması 

yaygın bir uygulama alanı bulmaktadır. 

Oluşturulacak olan mali kuralların başarılı olabilmesi için, bu kuralların bazı özellikler taşıması 

gerekmektedir. Bir mali kuralın “ideal” olarak tanımlanabilmesi için sekiz temel özelliğin bulunması 

gerekmektedir. Bunlar, mali kuralın olmazsa olmaz şartlarıdır. Buna göre mali kurallar; (Aydın, 2010) 

 İyi tanımlanmalı, belirsizliklere yer verilmemelidir. 

 Uygulamada saydamlığın sağlanmasına özen gösterilmelidir. 

 Basit ve anlaşılır olmalıdır. 

 Esnek olmalıdır. 

Yukarıda tanımı ve türleri yer alan mali kuralların oluşturulmasında çeşitli faktörler göz önüne 

alınmaktadır. Diğer bir deyişle, oluşturulacak olan kuralların başarılı olabilmesi için çeşitli özellikler taşıması 

gerekmektedir. Biraschi’ye göre bu özellikler aşağıdaki şekildeki gibi gösterilebilir. (Biraschi, 2008) 

 



Çizim 1 Mali Kuralların Başarısını Belirleyen Unsurlar 

 

Biraschi Mali kuralların sahip olması gereken temel özelliklerini operasyonel ve yasal olarak iki gruba 

ayırmaktadır. Operasyonel özellikler kapsamında şeffaflık, basitlik, tutarlılık ve esneklik unsurları yer 

alırken, Yasal özellikleri kuralların tanımlanması ve kuralların uygulamasın ilişkin düzenlemelere yer 

vermektedir. En iyi mali kuralın tüm yönleriyle, kurumsal kapsam, yasal altyapı ve uygulama metodu 

açılarından tanımlanmasını ve uygulanması halinde ne gibi istisnalara ve yaptırımlarla karşılaşılacağının 

tespit edilmesi gerektiği üzerinde durmaktadır (Biraschi, 2008).  

Mali Kurallar ve Mali Disiplin 

Günümüzde birçok ülkede kamu mali yönetim alanında önemli düzenlemelere gidilmektedir. Son yıllarda 

birçok ülkede uygulamaya konulan bu reformlar, üç temel hedefi gerçekleştirmek üzere yapılmaktadır. 

Bunlar; mali disiplin, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtımı ve kullanımı ile kamu hizmetlerinin 

sunumunda etkinlik ve verimliliğin sağlanmasıdır. Bu üç işlev yerine getirildiği takdirde, bir ülkede 

makroekonomik istikrar sağlanmış olacaktır. Ancak bu işlevler arasında hiyerarşik bir ilişki söz konusudur. 

Yani, mali disiplini sağlamadan ne kaynaklar stratejik önceliklere göre dağıtılacak, ne de operasyonel 

anlamda verimlilik sağlanabilecektir. Bu bağlamda, uygulamaya konulan mali kuralların, modern kamu mali 

yönetiminin bir gereği olarak ortaya çıktığını söylemek hiç de yanlış olmayacaktır (Aydın, 2010). 

Dünyada uygulamaya konulan mali reformlarda, mali disiplinin sağlanması için merkezi yönetime ve 

ilgili birimlere verilen yetkiler çerçevesinde harcama ve borçlanma yapılmasını düzenleyen kurallar 

getirilmesi ve kurallara uyulmaması halinde yaptırım uygulanması başka bir ifadeyle mali kural uygulaması 

öngörülmüştür. Bu bağlamda mali kuralların en önemli işlevi, mali disiplini sağlayıp sürdürülebilir hale 

getirerek fiyat istikrarı, makroekonomik istikrar ve ekonomik büyümeyi sağlamaktır (Bayar, 2011). 

 



Dünyada Mali Kurallar 

1970 krizinin Keynes tarafından ortaya atılan iktisat politikaları ile çözülememesi, stagflasyon deneyimi, 

politize olmuş ekonomiler gibi maliye politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya 

koymuştur. Bunun sonucunda mali kurala bağlı politikalar, liberal etkinin de baskısıyla uygulamaya 

başlanmıştır. Ulaşılan bu noktaya ise, Anayasal İktisat ve Kamu Tercihi Teorilerinin etkisiyle gelindiği 

bilinmektedir.    

Üç dönemde incelemesi mümkün olan mali kural uygulamalarının ilk döneminin bütçe dengesi kuralları 

olarak, 19. Yüzyılın ortalarında ABD nin bazı eyaletleri ile 1920 lerle birlikte İsviçre kantonlarında 

uygulandığı görülmüştür.    

İkinci dönemde denk bütçe kurallarının uygulandığı dikkat çekmiş olup,  İkinci Dünya Savaşından sonra 

uygulama alanı bulmuştur. Bunu uygulayan ülkeler ise sanayide ilerlemiş, parasal reformlarının ardına 

istikrar programlarını hayata geçirmiş; Avrupa da Almanya, Hollanda ve İtalya;  Uzak Doğu da ise Japonya 

olmuştur. Uygulama alanı bulan bütçe kurallarının büyük bir kısmı, borç alınarak yatırım yapmayı 

benimseyen, ancak cari harcamalar için borç almayı öngörmeyen ALTIN KURALLAR şeklinde tezahür 

etmiştir.    

1994 yılıyla başlayan son döneme, Yeni Zelanda da enflasyon hedefi için uygulamaya konan Mali 

Sorumluluk Kanunu ile girilmiş olup, bu etki hızlı bir şekilde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere dalga 

dalga yayılmıştır (Yereli, 2010).  

Mali kural ilkesini son yıllarda daha fazla ülke maliye politikası olarak benimsemektedir. Bu konunun 

doğruluğu 2009 yılında 80 ülkenin söz konusu ilkeyi benimsemiş olması ve yaklaşık otuz yıl önce bu sayının 

7 olduğu bilgileri ile pekiştirilebilir. Listelenen 80 ülkenin yaklaşık yarısında yükselen piyasa, dörtte biri 

düşük gelirli, geri kalanı da merkez ülkelerdir. Mali kuralların yaklaşık yarısı uluslararası anlaşmalardan 4 

tanesinde (Stability and Growth Pact, West African Economy and Monetary Union, Central-African 

Economic and Monetary Community, Caribbean Currency Union) belirlenmiştir. Bu anlaşmalarda 

benimsenen içerik mali kuralların çerçevesini çizmiş olup, ülkelerin ekonomilerine göre değişimler 

gösterebilmektedir. Bütçe dengesi ve borçlanma koşulları, mali kural ilkesini benimseyen ülkelerin beşte 

dördünden fazlasında dikkate alınmaktadır. Adı geçen iki kural, merkez ve yükselen piyasa ekonomisine 

sahip ülkeler tarafından önemli düzeyde kabul görmüştür. Ülkelerin düşük gelirli olanlarından yaklaşık üçte 

ikisi bütçe dengesi, yarısı da borçlanma koşullarını benimsemişlerdir (Sönmez, 2011).        

Çeşitli Özellikleri Bakımından Bazı Ülkelerdeki Mali Kuralların uygulamalarına ilişkin karşılaştırmalı 

tabloyu Xavier Debrun, Natan Epstein ve Steven Symansky   “A New Fiscal Rule: Should Israel ‘Go Swiss” 

isimli çalışmalarında  aşağıdaki şekilde özetlemişlerdir (Xavier Debrun, 2008).  



               Tablo 2  Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Mali Kural Uygulamaları 

 
Kaynak: Xavier Debrun, Natan Epstein ve Steven Symansky, “A New Fiscal Rule: Should Israel ‘Go Swiss?’, IMF Working 

Paper, No. 87, p.9. 

 

TÜRKİYE’DE MALİ KURAL UYGULAMASI 

Ülkemizde 1980-1990 yılları arası kamu mali yönetiminde disiplinsizliğin olduğu ve şeffaflığın 

kaybolduğu dönem olarak göze çarpmaktadır. Bu nedenle 1990 li yılların başında kamu mali yönetim 

reformları çok yoğun olarak tartışılmıştır. Tartışmaların temelinde; bütçe açıklarındaki fazlalık, devletin borç 

ihtiyacının artması, yüksek enflasyon yer almıştır. Kamu maliyesinde kaybolan disiplin, bütçe 

harcamalarının yaklaşık yarısının parlamento denetiminden geçmeden bütçe içi, dışı ve gizli fonlar 

aracılığıyla yapılması söz konusu sürecin yaşanmasına neden olmuştur. Ayrıca bu dönemde kamu 

harcamaları için sınırlama olmaksızın aşırı borçlanmaya gidilmiştir. Bu süreç, maliye politikasında 



disiplinsizliği tetiklemiş, kamu açıklarında hızlı yükselmeye ve iç borcun artmasına neden olmuştur (Aydın, 

2010).       

Türkiye'de, önce yüksek düzeyli borç stoku ve beraberinde getirdiği faiz yükünün, ardından, mali kural 

benzeri uygulamalar arasında en etkilisi olan faiz dışı bütçe fazlası sağlanması hedefinin, kamu harcamaları 

üzerinde belirleyici etkisi olmuştur. Dış borçların borçluya göre dağılımı incelendiğinde, finansal 

serbestleştirmenin tamamlandığı 1989’dan sonra, önemli kriz yılları haricinde, kamu kesiminin toplam dış 

borç stoku içindeki payının büyük oranda azaldığı görülmektedir. Ayrıca, 2005 yılından sonra özel kesimin 

toplam dış borç stoku içindeki payının kamu kesiminin dış borç stokunu aştığı dikkat çekmektedir (Arıkboğa, 

2011). 

 Amerika Birleşik Devletinde 2007 yılında başlayan konut piyasalarındaki kriz, 2009 yılında tüm dünyaya 

yayılarak büyük bir kriz halini almıştır. Bu dönemde yabancı yatırımcı ABD piyasalarını benimsediğinden, 

dış ticarette olumsuzluklar yaşandığından Türkiye de finansman ihtiyacı doğmuştur. Bu süreç aynı zamanda 

büyüme hızının düşmesine, bütçe açıklarının artmasına neden olmuş ve böylece çok önemli mali sorunların 

yaşanmasını sağlamıştır (Şengönül&Songur, 2010).    

Küresel mali kriz, Türkiye de 2008 yılının Eylül-Ekim aylarında hissedilmiş olup, bu zaman diliminde 

sermaye kesimi IMF ile standby anlaşmasına zorlanmış ancak bu zorlama olumsuz sonuçlanmıştır. Olumsuz 

sonuç alınmasındaki en önemli etkenin 2009 yılının son dönemlerinde ülkemize tekrar sıcak para girişinde 

artışın olması, hükümetin uluslararası kredi notumuzun yükselmesini sağlayacak orta vadeli istikrar 

programını seçmesiyle izah edilebilir. Söz konusu etkenlere IMF nin sıkı para ve maliye politikalarının halkın 

üzerinde yaratacağı baskı ve bu baskının 2011 seçimleri öncesinde büyük risk oluşturması da eklenebilir. Bu 

arada ülkenin para ihtiyacını yeniden ülkeye giren sıcak para ile sağlamaya çalışan hükümet, büyümeyi ve 

bütçedeki dengeyi sağlamak için mali kural kavramını, yasal kurallara bağlanmış maliye politikalarını 

benimsemeyi seçmiştir (Şengönül&Songur, 2010). 

Mali Kural Kanun Tasarısı 

Türkiye gündemine 2010 yılında mali kural kavramının gelmesinin en önemli nedeni, öncelikle bütçede 

meydana gelmesi olası yüksek oranda açıklar, sürdürülebilir bir büyümenin yakalanamamış olması ve 2002 

yılından itibaren sağlanan ekonomik istikrarın devam etmesi arzusudur. 26 Mayıs 2010 tarihinde meclise 

sunulan Mali Kural Kanun Tasarısı Gerekçesinin birinci maddesinde belirtilen amaç: “mali 

sürdürülebilirliğin ve öngörülebilirliğin artırılması suretiyle makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi için 

kamu mali yönetiminde uygulanacak mali kuralları ve bunlara ilişkin ilke esas ve usulleri düzenlemek” olarak 

belirtilmiştir.  

Tasarıda, mali kuralın amaçları: 

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

• Kamu maliyesi politikalarında uzun vadeli öngörülebilirliği sağlamak, 

• Ekonomide güven ve istikrarı güçlendirmek, 

• Artan kredibiliteyle beraber risk priminin düşmesini sağlayarak kamu borçlanma maliyetini 

azaltmak, 



• Kamu açıkları ve borç yükünü sürdürülebilir seviyelerde tutmak, 

• Mali disiplin anlayışını kalıcı hale getirmek, 

Kanun Tasarısının dördüncü maddesine göre mali kural uygulamasının temel ilkeleri aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir. Bu ilkeler (Mali Kural Kanun Tasarısı, 2010); 

 Genel kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek basitlik, doğruluk, saydamlık ve hesap verilebilirlik tesis 

edilmesi, 

 Mali kuralın uygulanmasına ilişkin verilerin tam ve zamanında kamuoyuyla paylaşılması , 

 Kanun kapsamındaki kuruluşların muhasebe ve raporlama işlemlerinin Avrupa Hesaplar Sistemi ve 

diğer uluslararası standartlarla uyumlu olarak yürütüleceği ve genel yönetim kapsamına alınacak kuruluşların 

belirlenmesinde de benzer ilkenin uygulanacağı ifade edilerek uluslararası alanda verilerin ve kapsamın 

güvenilirliğinin artırılması, 

 Kanunun uygulanmasında kullanılan hesaplama ve raporlama işlemlerine ilişkin muhasebe sistemleri 

ve istatistiki yöntemlerde önemli bir değişiklik olması halinde kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi ve 

verilerin güvenilirliğinin ve karşılaştırılabilirliğinin artırılmasıdır. 

Mali kural uygulaması , en geniş içeriğe sahip olması için , Genel yönetim (Merkezi yönetim bütçesine 

dahil kamu idareleri, Döner sermayeler, İşsizlik Sigortası Fonu dahil sosyal güvenlik kurumları,  Mahalli 

idareler ve fonlar ile Avrupa Hesaplar Sistemine uygun olarak belirlenen diğer kamu idareleri ve fonlar)  ve  

KİT’ler (233 sayılı KHK’ya tabi KİT’ler ve 4046 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar) toplam kamunun kapsamı 

içine alınmıştır.  

Döner sermayeli işletmelerin bütçelerinin denk olması, mahalli idarelerin borçlanmalarının yatırım 

projelerinin finansmanı ile sınırlı tutulması ve KİT’lerin toplulaştırılmış olarak borçlanma gereğinin 

olmaması mali kural uygulamasını destekleyecek diğer unsurlar olarak ele alınmaktadır. Bu anlamda 

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

2011 yılından itibaren ekonomide yeni çıpa olarak uygulanacak olan mali kuralın formülü sadece genel 

yönetimi kapsamaktadır. 

Tasarıda mali kural belirli bir yılın açığının bir önceki yılın açığına göre ne kadar artacağı veya azalacağını 

belirleyen bir formülle ifade edilmiştir (Aydın, 2010). 

   ∆a = y (a-1 - a*) + k (b - b*)  

   Formül iki bileşenden oluşmaktadır: 

   Açık Etkisi: y (a-1 - a*) 

   Konjonktürel Etki: k (b - b*) 

   ∆a: genel yönetim açığındaki uyarlama / GSYH 

   a-1 : bir önceki yıl gerçekleşen genel yönetim açığı/ GSYH 

   a*: orta-uzun vadede hedeflenen genel yönetim açığı/ GSYH   

   b  : ilgili yıl GSYH reel büyüme hızı  

   b*: GSYH reel büyüme hızının uzun dönemli ortalaması  

   y  : genel yönetim açığı orta-uzun vadeli hedefine yakınsama hız katsayısı  

   k  : döngüsel (konjonktürel) etkiyi yansıtma katsayısı 



   Tasarıda parametler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

   a*=1  b*=5  y=  -0,33  k=  -0,33 

Tasarı’ya göre mali kuralın iki ana bileşeni Bütçe açığı ile Büyüme oranıdır. Mali kural kapsamında, 

orta ve uzun vadede genel yönetim açığı GSYH’nin yüzde 1’i , büyüme oranı yüzde 5 üstünde 

gerçekleşirse tasarruf sağlanacak, altında kalırsa ise harcamalar artırılacaktır.  

Mali uyum oranı 0,33 kabul edilirse, Büyüme ve bütçe açığı hedeflerinden sapma olması durumunda, 

bir sonraki dönemde 0,33 oranında bir uyarlama söz konusu olacaktır. 

2011 yılı açığının ne olacağını mali kurala göre hesaplayalım; 

2010 açığı: 3,7 

2011 büyüme:4,5 

Buna göre:  

Açık uyarlama tutarı hesaplayabilir. 

∆a = [-0,33 (3,7 - 1) ]+ [-0,33 (4,5 - 5)] 

∆a = -0,90+ 0,17= -0,7 

Açık etkisi -0,90, konjonktürel etki ise 0,17 olarak hesaplanır. 

Uyarlama bunların toplamı olan  -0,70 olduğuna göre mali kurala göre 2011 yılı açığını hesaplarken bu 

uyarlamayı 2010 yılı açığına ekliyoruz. 

Bu halde;   

2011 yılı açığı= 3,7+(-0,7) = 3 olmalıdır. 

Orta Vadeli Plana göre hedeflediğimiz açık 2,1 dir. 

 

Açık etkisi(-0,90): 2010 yılında uzun vadeli açık hedefinin üzerinde bir açık verdiğinden uzun vadeli açık 

hedefi olan yüzde 1’e yaklaşmak için 2011 yılında açığın yüzde 0,90 oranında azaltılması gerektiğini ifade 

eder. 

Konjonktür etkisi(+0,17): 2011 yılı büyümesi uzun dönemli büyüme olan yüzde 5’in altında 

gerçekleşeceğinden konjonktür etkisi genişletici bir maliye politikası uygulayarak açığı artırmak gerekli 

olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla açığın konjonktür etkisi olan 0,17 oranında artırılması gerekmektedir. 

Eğer 2011 yılı büyümesi uzun dönemli büyüme olan yüzde 5’in üstünde olsaydı konjonktür etkisi negatif 

çıkacaktı ve konjonktür etkisi nedeniyle 2011 yılında açığı azaltmak gerekecekti. Sonuç olarak açık etkisi 

nedeniyle 2011 yılı açığı azaltılıyor ancak konjonktür etkisiyle nedeniyle bu açık artırılmaktadır.  

Türkiye Ekonomisinde 2000-2014 Yılları Bütçe Açıklarını gösteren Tablo 3 te 2010 yılından itibaren  

formülde öngörülen bütçe açığı oranına uyulduğunu söylemek mümkündür. Dört nolu tabloda farklı 14 

ülkenin Kamu Açığı/GSYH oranları gösterilmiştir. Dikkat çekici olan Norveç haricinde tüm ülke bütçelerinin 

sürekli açık verdiğidir. Bütçesi açık veren ülkelerin başında ABD, Yunanistan, İngiltere, ve Fransa 

gelmektedir. Bu ülkelerin Kamu Açığı/GSYH oranları %5’in üzerindedir. 

Tablo 3.    2000-2014 Yılları Türkiye’de Bütçe Açıkları, Bütçe Açıklarının GSYH’ ya Oranı ve Borç 

Gelişimi 

Yıllar Harcamalar 

** 

Gelirler 

** 

GSYH* Bütçe 

Açığı 

Bütçe 

Açığı/

GSYH 

Büyüme 

GSYH (%)* 

Iç Bor- 

çlar 

Dış 

Borçlar 

Faiz dışı 

denge 

2000 51.344 38.229 166.658 13.115 7,87 6,8 36.421 27.216 7.175 



2001 86.972 58.416 240.224 28.556 11,89 -5,7 122.157 55.754 12.026 

2002 119.604 79.420 350.476 40.184 11,47 6,2 149.870 92.795 11.781 

2003 141.248 101.040 454.781 40.208 8,84 5,3 194.387 88.420 18.405 

2004 152.093 122.964 559.033 29.128 5,21 9,4 224.483 92.046 26.188 

2005 159.687 152.784 648.932 6.903 1,06 8,4 244.782 86.738 37.563 

2006 178.126 173.483 758.391 4.643 0,61 6,9 251.470 93.580 40.194 

2007 204.068 190.360 843.178 13.708 1,63 4,7 255.310 78.175 34.262 

2008 227.031 209.598 950.534 17.432 1,83 0,7 274.827 105.493 32.789 

2009 268.219 215.458 952.559 52.561 5,54 -4,8 330.005 111.503 88 

2010 294.359 254.277 1.098.799 40.081 3,65 9,2 352.841 120.720 6.977 

2011 314.607 296.824 1.297.713 17.783 1,37 8,8 368.778 149.572 23.295 

2012 361.887 332.475 1.416.798 29.412 2,08 2,1 386.542 145.657 18.004 

2013 408.225 389.682 1.567.289 18.543 1,18 4,2 403.007 182.830 30.053 

2014 448.424 425.758 1.749.782 22.666 1,28 2,9 414.649 197.309 27.446 

Kaynak: (Okutan, 2015) 

* GSYH (Cari fiyatlarla 1998 Bazlı) 
**Harcama, gelir, bütçe açığı, GSYH, faiz dışı denge, iç borç ve dış borç verileri milyon TL ile ifade 

edilmektedir. 

 
 

     Tablo 4  Seçilmiş 14 Ülkenin Kamu Açığı veya Fazlasının GSYH’ ya Oranı (%) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ABD - 0 -2,9 -4,1 -3,9 -3,1 -2,2 -2,5 -5,4 -10,3 -10,1 -9,1 -7,5 -4,9 
Almanya 1,4 -1,5 -2 -2,2 -2,4 -2,3 -1,3 -0,3 -0,4 -2,2 -3,2 -0,4 0,1 - 
Brezilya -1,8 -2,1 -1,2 -4,3 -1,9 -3,6 -2,9 -1,9 -1,2 -3,5 -1,7 -2,6 -2 - 

Fransa -1,6 -1,7 -3,4 -4,1 -3,5 -2,8 -2,2 -2,3 -2,9 -7,2 -7 -5,2 -4,7 - 
Güney 

Kore 

4,2 2,6 3,4 1,6 0,1 0,9 1,1 2,2 1,5 0 1,5 1,7 - - 

Gürcistan -1,6 0,2 -1,8 -0,9 0,5 1,5 1,6 0,8 -1,9 -7,8 -4,4 -1,2 -0,5 - 
İngiltere 3,9 0,7 -2 -3,5 -3,2 -3 -2,7 -2,7 -4,6 -10,9 -9,9 -7,6 -5,8 - 
İsveç 3,5 1,8 -0,9 -0,9 0,4 1,5 2,1 3,4 2,3 -0,7 -0,2 0,4 -0,4 - 
Malezya -4,1 -3,5 -4,9 -4,9 -4,1 -3,8 -3 -3,2 -4,4 -6,1 -5,2 -4,8 -4,5 - 

Norveç 15,7 14,1 9,1 8,3 11,7 15,1 18,4 17,8 20 11,6 12,2 14,2 14,6 - 
Rusya - - 7 2,2 5,3 9,9 8 6,2 5,6 -4,2 -1,9 3,3 2,7 - 

Türkiye -7,7 -11,9 -11,2 -8,8 -5,4 -1,5 -0,8 -1,7 -1,9 -5,6 -3,8 -1,5 -2,1 -1,2 
Ürdün -2 -3,1 -3,1 -0,3 -1,4 -5,1 -3,6 -4,7 -2,2 -8,9 -5,6 -6,8 -8,3 - 
Yunanistan -3,8 -4,6 -4,9 -5,8 -7,4 -5,6 -5,9 -6,7 -9,9 -15,6 -10,6 -9,8 -9,4 - 

 

Kaynak: (Okutan, 2015) 

 

Maliye politikası kurallarının, söz konusu kuralları uygulayan ülkelerdeki borçlanma maliyetleri, 

bütçe açıklan ve politik dalgalanmalar üzerindeki etkisinin ölçülmesi konusu, gün geçtikçe önem 

kazanmaktadır. yabancı literatürde maliye politikası kuralları ile ilgili yapılmış olan ampirik çalışmalardan 

bazıları ve temel bulguları Tablo-5’de gösterilmiştir (Bilginoğlu&Maraş M. A., 2011). 



Tablo 5  Maliye Politikası Kuralları  ile ilgili Bazı Ampirik Çalışmalar 

 

Kaynak: (Bilginoğlu&Maraş M. A., 2011)s.61  

 

SONUÇ 

Mali kurallar, hükümetleri güçlü maliye politikası uygulamaları gerçekleştirmeye zorlayarak iyi sonuçlar 

elde edinilmesini sağlar. Buna karşılık hükümetlerin mali kuralların gereğini yapmada samimi olmamaları, 

bazı tekniklerle bu kuralların gereğini yerine getirmemeleri, maliye politikası üzerinde hedeflenen 

sonuçlardan sapmaya yol açabilecektir.  Ülke örneklerinin de açıkça gösterdiği gibi Mali Kural denklemin 



işlevini yerine getirmesine olanak sağlayacak, gerekli teknik ve kurumsal altyapı sağlanmadan devreye 

konulan mali kurallar etkisiz olabilmektedir. Bir mali kural ne kadar mükemmel tasarlanırsa tasarlansın, 

hükümetler ve halk tarafından tamamen benimsenmedikçe ve uygulanmadıkça tek başına güçlü bir mali 

performans göstermesi mümkün değildir. Yani mali kuralın temeli siyasi taahhütlere dayanmaktadır. Bu 

açıdan atılması gereken ilk adım kamu maliyesi yönetiminde etkinliği sağlamaktır. Bu, mali kurallara işlerlik 

kazandırmanın da ön koşuludur. Dolayısıyla, sürdürülebilir ekonomik büyüme ile mali disiplin arasındaki 

ilişki sayısal bir denkleme indirgenmemelidir. 

- Mali kuralın sağlam bir düzenlemeye bağlanması önemlidir. Daha da önemlisi, bu kuralların 

uygulamaya gereğince yansıyıp yansımadığıdır. Bunun için, bazı ek tedbirlerin alınması gerekebilir. 

Önemli bir yapısal reform olan mali kural; 

- vergi yapısını mevcut adaletsiz konumundan daha adaletli ve dengeli bir yapıya kavuşturacak kapsamlı bir 

vergi reformu, 

- kamu harcamalarının daha yakından izlenmesine olanak sağlayacak bir harcama reformu;  

- bölgesel eşitsizliklerin azaltılmasına ve bölgesel kalkınmaya öncelik edecek bir kamu yatırım ve istihdam 

stratejisinin belirlenmesi vb.  

tamamlayıcı yapısal reformlarla desteklenirse, daha uygulanabilir, daha güvenilir ve daha sürdürülebilir 

bir hale gelebilecektir. Bu nedenle, ülkemizde kamu maliyesine ilişkin yapısal reformlara devam edilmesi, 

mali kuralların uygulanabilme gücünü daha da artıracaktır. 
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