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Bütçe Harcama Katılığı * 

Cem Çebi  

 

 

Bütçe harcamaları içinde esnek (iradi) harcama olarak nitelendirilebilecek kısmın belirlenmesi, 

ekonomiye gelen şoklar karşısında maliye politikasının manevra alanının belirlenmesi açısından önem 

arz etmektedir. Bu çalışma, Merkezi Yönetim Bütçesi itibarıyla 2006-2014 döneminde bütçe harcamalarının 

yapısını esnek ve katı harcama ayrımında incelemek amacıyla hazırlanmıştır.  Bu anlamda çalışma, Türkiye’de 

kamu harcama esnekliğinin çerçevesini tespit etmek amacıyla basit bir yöntem geliştirmiş ve kamu harcama 

esnekliğinde zaman içinde meydana gelen değişimleri ortaya koymaya çalışmıştır. Katı bir harcama kalemi olan 

faiz ödemelerinin belirgin bir şekilde azalmasına bağlı olarak bütçe harcama katılığının incelenen dönem itibarıyla 

azalma eğilimi içinde olduğu gözlenmektedir. Diğer yandan, faiz dışı harcamalar itibarıyla bir analiz yapıldığında 

faiz hariç katı harcamaların toplam harcamalar içindeki payının arttığı görülmektedir. 

 

It is essential to identify budget rigidity and budget flexibility in order to determine room for 

fiscal maneuver when a macroeconomic shock hits the economy. This study aims to measure 

budget rigidity in Turkey using Central Government budget expenditures for the period of 2006-2014. To achieve 

this goal, this study investigates the details of budget expenditures and suggest a simple methodology based on 

several assumptions. This study concludes that the rigid component of total budget expenditures has decreased 

in Turkey during the period of 2006-2014 due to a declining path of interest payments. On the other hand, 

examining the budget rigidity by excluding interest payments reveals that the share of rigid primary expenditures 

in total budget expenditures has increased.  

 

                                                 
* Değerli katkılarından dolayı Zafer Yükseler’e, Ercan Türkan’a, Mustafa Kılınç’a, çalışmanın hakem ve editörüne teşekkür 
ederim.  
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1. Giriş 

Bütçe harcamaları içinde esnek (iradi) harcama olarak nitelendirilebilecek kısmın tespit 

edilmesi, ekonomiye gelen şoklar karşısında maliye politikasının manevra alanının 

belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Bütçe harcamaları içinde katı harcama olarak 

(esnek olmayan harcama) kabul edilen kısmın payı arttıkça ihtiyaç olması halinde harcama 

kısıntısı yapmak suretiyle mali disiplini sağlama olanakları azalmakta, daraltıcı maliye 

politikası uygulamaları büyük ölçüde vergi düzenlemeleri ve/veya bir defaya mahsus gelir 

artışları yoluyla yapılmaktadır. Vergi ayarlamalarının da özellikle tüketime dayalı dolaylı vergi 

artışları yoluyla yapılması ve bu artışların başta enflasyon olmak üzere makroekonomik 

değişkenler üzerinde etkili olması yakından takip edilmesi gereken bir husus olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Bu çalışma, Merkezi Yönetim Bütçesi itibarıyla 2006-2014 döneminde bütçe 

harcamalarının esnekliği ve katılığı konusunda bir durum tespiti yapmak ve genel eğilimi 

ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Bu anlamda çalışma, Türkiye’de kamu harcama 

esnekliğinin çerçevesini tespit etmek amacıyla basit bir yöntem geliştirmiş ve kamu harcama 

esnekliğinde zaman içinde meydana gelen değişimleri ortaya koymaya çalışmıştır. Katı bir 

harcama kalemi olan faiz ödemelerinin belirgin bir şekilde azalmasına bağlı olarak bütçe 

harcama katılığının incelenen dönem itibarıyla azalma eğilimi içinde olduğu gözlenmektedir. 

Diğer yandan, faiz dışı harcamalar itibarıyla bir analiz yapıldığında faiz hariç katı 

harcamaların toplam harcamalar içindeki payının arttığı görülmektedir. 

2. Bütçe Harcama Kompozisyonu 

Bu bölümde Merkezi Yönetim Bütçesi harcama kompozisyonunda 2006-2014 yılları 

arasında meydana gelen değişim ekonomik tasnif bağlamında incelenmiştir. Faiz ödemeleri / 

GSYİH oranı 2006 yılındaki %6,1’lik seviyesinden 2014 yılında 3,2 puanlık düşüşle %2,9 

düzeyine gerilemiştir. Faiz hariç harcama / GSYİH oranı aynı dönemde 5,4 puanlık bir artış 

gösterirken, faiz ödemelerindeki azalmanın etkisiyle Toplam harcama / GSYİH oranı aynı 

dönemde göreli olarak daha ılımlı (2,2 puan) bir artış sergilemiş ve 2006 yılındaki %23,5’lik 

seviyesinden 2014 yılında %25,7’ye yükselmiştir. Faiz dışı harcamanın bileşenleri 

incelendiğinde 2006-2014 döneminde en yüksek artış sağlayan kalemin 2,7 puan ile cari 

transferler olduğu, bunu da personel giderleri (SGK’ ya devlet primi dahil) (1,7 puan) ile 

sermaye giderlerinin (1,2 puan) izlediği gözlenmektedir (Grafik 1). 
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Grafik 1: Bütçe Harcama Kompozisyonundaki Değişim (2006-2014, GSYİH'ya Oran, %) 

 
 
 

Grafik 2’de ise kamu harcama kompozisyonunda meydana gelen değişim toplam 

harcamalara oran olarak gösterilmiştir. Bu çerçevede, faiz ödemelerinin toplam 

harcamalar içindeki payının 2006’daki %26’lık seviyesinden 2014 yılında %11’e 

gerilediği, cari transferlerin toplam harcamalar içindeki payının ise 2006’daki %28’lik 

seviyesinden 2014 yılında %36’ya yükseldiği gözlenmektedir. Bir diğer önemli harcama 

kalemi olan personel giderlerinin (SGK’ ya devlet primi dahil) toplam harcamalar içindeki 

payında ise 5 puanlık bir artış olduğu ve bu oranın 2014 yılında %30’lara yaklaştığı 

görülmektedir (Grafik 2). 

Grafik 2: Kamu Harcama Kompozisyonu (2006-2014, Toplam Harcama içi Pay, %) 
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3. Katı ve Esnek Harcama Tanımı ve Önemi 

Katı harcamalar, kısa vadede isteğe bağlı olarak (ihtiyari) ertelenmesi, azaltılması ya da 

iptal edilmesi mümkün olmayan zorunlu harcama kalemleri olarak tanımlanmaktadır (IMF, 

2013). Bu çerçevede, esnek harcama politika yapıcıların kısa vadede ihtiyari olarak üzerinde 

tasarrufta bulunabilecekleri harcama kalemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada 

da amaçlanan ihtiyaç halinde kamu harcamalarında kısıntıya gidilmesi durumunda bütçe 

harcamalarının esneklik payının sınırlarını belirlemektir. IMF (2013) çalışması harcama 

katılığının üç ana kategori altında toplanabileceğini ifade etmektedir. Buna göre, zorunlu 

olarak yapılması gereken harcama niteliğinde olan katı harcamalar sosyal güvenlik 

kurumlarına yapılan transfer harcamalarında olduğu gibi yasal bir zorunluluk neticesinde 

veya toplu iş sözleşmeleri çerçevesinde personel maaş artışlarında olduğu gibi bağlayıcı 

kurallar / prosedürler gereğince meydana gelebilir. Ayrıca, geniş tanımıyla katı harcamalar 

teknik olarak tamamlayıcı mahiyette olabilir ve yol ve kamu binalarının bakım ve onarım 

giderlerini de kapsayabilir. 

Bütçe harcama katılığının artması bir yandan maliye politikasının makroekonomik şoklara 

karşı tepki vermesini güçleştirirken diğer yandan harcamalarda kalıcı bir artışa neden olup 

mali disiplini bozabilir ve kamu borç stoku üzerindeki baskıyı artırabilir. Kamu borç stokunun 

artması ve borçlanma vadelerinin kısalması borçların sürdürülebilirliğine yönelik endişeleri 

artırarak risk priminin ve faiz oranlarının yükselmesine neden olabilir. Para ve maliye 

politikalarının etkileşimi çerçevesinde mali baskınlığın (fiscal dominance) artması para 

politikasının etkinliğini de azaltabilir. Bu anlamda, bütçede esnekliğin artması maliye 

politikasının toplam talebi yönetme konusundaki kabiliyetini artırmakta ve ihtiyaç olması 

halinde mali disiplinin sağlanması (kamu tasarrufların artırılması) noktasında politika 

yapıcılara belli bir esneklik sağlamaktadır. 

Bütçe harcama katılığının artması mali uyumun kalitesi açısından da önem taşımaktadır. 

Bilindiği gibi katı harcamaların süreklilik arz etmesi ve bu harcamaların finansmanının 

genellikle bir defaya mahsus kamu gelirleri yoluyla sağlanması uzun vadede mali disiplinin 

sürdürülmesi ve mali uyumun kalitesi açısından olumsuz bir durum teşkil edebilir. Ayrıca, 

bütçe harcamalarının katılık derecesinin yüksek olduğu bir ortamda kamu harcamalarında 

kesinti yapmak gerektiğinde büyük ölçüde esnek bir harcama kalemi olan yatırım giderlerine 

başvurulması (mevcut yatırımların ertelenmesi, durdurulması) ülkenin uzun vadeli potansiyel 

büyümesine katkı sağlayabilecek bir harcama kaleminden tasarruf yapılması anlamına 

gelebilecektir. 
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4. Katı ve Esnek Harcama Ayrımı: Yöntem ve Varsayımlar 

Kamu harcamalarının esnek kısmı belirlenirken ekonomik tasnif bağlamında her bir 

harcama unsuru için bazı varsayımlar kullanılmıştır. Bu varsayımlar oluşturulurken, öncelikle 

bu alanda yapılan çalışmalar incelenmiş ve hangi kalemlerin esas olarak katı harcama 

olduğu tespit edilmiştir1. Bu çerçevede, personel giderleri, faiz ödemeleri ve sosyal güvenlik 

kurumuna yapılan transfer harcamaları gibi kalemler katı harcama olarak kabul edilirken, 

yatırım harcamaları esnek harcama kalemi olarak dikkate alınmıştır. Bununla birlikte diğer 

çalışmalardan farklı olarak bütüncül bir yaklaşımla tüm personel giderleri katı harcama olarak 

ya da tüm yatırım giderleri esnek harcama olarak kabul edilmemiş; çeşitli varsayımlar altında 

katı bir harcama kalemi olan personel giderlerinde de esnek bir kısım olabileceği, aynı 

şekilde büyük ölçüde esnek bir harcama kalemi olan yatırım giderlerinde de katı bir kısım 

olabileceği öngörülmüştür. Ayrıca, ülkemiz bağlamında kamu harcamalarında kısıntı yapma 

ihtiyacı doğduğunda hangi alanlarda tasarruf yapıldığının belirlenmesi amacıyla resmi 

belgeler (Başbakanlık Tasarruf Genelgeleri) incelenmiş ve mal ve hizmet alımlarında esnek 

kısmın belirlenmesinde bu dokümanlar esas alınmıştır. Ekonomik sınıflandırma bağlamında 

her bir kamu harcaması için çalışmada kullanılan varsayımlar Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırma Bağlamında Esnek/Katı Harcama Ayrımı 

Harcama Türü Esnek Harcama (I) Katı Harcama (II) Toplam Harcama (I+II) 

Personel Giderleri (P) ∆Pt * 0,5 Pt-1 + ∆Pt * 0,5 Pt 

SGK'na Devlet Primi Giderleri (S) ∆St * 0,5 St-1+ ∆St * 0,5 St 

Mal ve Hizmet Alımları (M) 0,15*Mt 0,85*Mt Mt 

Faiz Harcamaları (F)   Ft Ft 

Cari Transferler (CT) 0,23*CTt 0,77*CTt CTt 

Sermaye Giderleri (SG) (SGt-BOt)*0,85 BOt + (SGt-BOt)*0,15 SGt 

Sermaye Transferleri (ST) STt * 0,8 STt * 0,2 STt 

Borç Verme (BV) BVt * 0,8 BVt * 0,2 BVt 

BO: Gayrimenkul büyük onarım giderleri. 

Personel Giderleri:  

Personel giderleri esas olarak katı bir harcama kalemidir. Hem mevcut çalışanların işten 

çıkarılamaması hem de memur maaş artışlarının toplu iş sözleşmeleri çerçevesinde 

belirleniyor olması personel giderlerinin katılık derecesini artırmaktadır. Bununla birlikte 

ihtiyaç olması halinde personel harcamalarında da kısıntıya gitmek gerekebilir. En azından 

                                                 
1
 Bakınız IMF (2013) ve Mattina & Gunnarsson (2007). 
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kamu yeni personel alımı yapmayarak (ya da bunu sınırlayarak) ve/veya memur maaş 

artışlarını kontrol altına alarak personel giderlerinde tasarruf yapma yoluna gidilebilir. Bu 

anlamda personel giderlerinde bir önceki yıla göre meydana gelen değişim ölçüsünde 

esneklik payı olabileceği kabul edilebilir. Bununla birlikte personel giderlerindeki değişimin 

tamamını esnek harcama olarak kabul etmek de doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Memur 

maaş artışlarının toplu iş sözleşmeleri çerçevesinde iki yıllık bir süre için önceden belirleniyor 

olması personel giderlerinin katılık derecesini artırmaktadır. Bu nedenle çalışmada kamu 

personel sayısında bir değişim olmayacak varsayımı altında (bir başka ifade ile cari yılda 

emekli olan personel sayısı kadar yeni memur alımı yapılacak) personel giderlerindeki 

değişimin belli bir bölümü (yaklaşık yarısı, %47) esnek harcama olarak kabul edilmiştir. Bu 

oranın belirlenmesinde yıllar itibarıyla memur maaş artış hızları dikkate alınmış ve personel 

giderlerindeki değişimin memur maaş artışlarından kaynaklanan kısmı katı harcama olarak 

kabul edilmiştir.2  

Mal ve Hizmet Alımları: 

Başbakanlık Tasarruf Genelgeleri doğrultusunda en fazla kesinti yapılan harcama 

kalemleri belirlenmiş ve bu kalemlerin büyük bir bölümü (%80) esnek harcama olarak kabul 

edilmiştir 3. Geriye kalan ve nispeten daha katı kabul edilen mal ve hizmet alımları içinde de 

esnek harcama olabileceği düşüncesiyle  %5 oranında bir esneklik payı bırakılmıştır4. Mal ve 

hizmet alımları içerisinde katı harcamalara örnek olarak sağlık ve eğitim harcamaları 

kapsamında yapılan giderler örnek gösterilebilir5. 

Faiz Ödemeleri: 

Faiz ödemelerinin büyük ölçüde geçmiş yıllarda uygulanan maliye politikaları sonucunda 

şekillenmesi ve borçlanma vadelerinin uzaması sonucunda cari yılda yapılan faiz 

ödemelerinin büyük bir kısmının önceki yıllardan devreden faiz ödemeleri olması nedeniyle 

bu kalem katı harcama olarak kabul edilmiştir. 

  

                                                 
2
 Personel giderlerindeki değişimin katı kısmı belirlenirken her yıl itibarıyla o yıla ilişkin memur maaş artış oranları dikkate 

alınarak ayrı ayrı hesaplama yapılmıştır. Daha sonra her yıla ilişkin esneklik payı bulunduktan sonra dönem ortalaması alınmış 
ve Tablo 1’de sembolik olarak bu rakam (%50)  kullanılmıştır. Personel giderlerindeki değişimin %50’si olarak ifade ettiğimiz 
esnek kısmın toplam personel giderleri içindeki payı ise %6’ya denk düşmektedir. 
3
 Bu kalemleri, kırtasiye ve büro malzemesi alımları, yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yollukları, temizlik hizmeti alım giderleri, 

kiralar, diğer hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri ve ilan giderleri olarak sıralamak mümkündür. 

 
4
 Mal ve hizmet alımları kaleminin esneklik payı hesaplanırken her yıl için ayrı ayrı hesaplama yapılmıştır. Tablo 1’de toplam mal 

ve hizmet alımlarının %15’i olarak varsayılan esneklik payı 2008-2014 dönem ortalamasını ifade etmektedir. 
5
 2012 yılından itibaren mal ve hizmet alımları içinde sağlık giderlerinin payı, yeşil kart sahiplerinin sağlık harcamalarının SGK’ya 

devredilmesiyle birlikte belirgin bir şekilde azalmıştır. Nitekim 2006-2011 döneminde sağlıkla ilgili mal ve hizmet alımlarının 
GSYH içindeki payı ortalama %0,68 iken 2012-2014 döneminde bu oran ortalama %0,03’e (binde 3) gerilemiştir. 
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Cari Transferler: 

Cari transfer harcamaları içinde Görev Zararı ve Hazine Yardımı adı altında SGK’na 

yapılan transferler ile Gelirden Ayrılan Paylar içinde yer alan Mahalli İdare Payları katı 

harcama olarak, geriye kalan cari transfer harcamaları ise esnek harcama olarak kabul 

edilmiştir. Esnek harcama bölümü için %80 oranında kesinti yapılabileceği varsayılırken 

SGK’ya transferlerde bir esneklik payı öngörülmemiştir. Bununla birlikte, büyük ölçüde katı 

harcama olarak kabul edilen Mahalli İdare Paylarında esneklik payı %5 olarak dikkate 

alınmıştır6.  

Sermaye Giderleri: 

Gayrimenkul büyük onarım giderleri ve dış kredi ile finanse edilen proje tutarları hariç 

yatırım harcamaları üzerinden kesinti yapılabileceği varsayılmıştır. Dış kredi ile finanse edilen 

yatırım tutarlarının toplam yatırım tutarları içindeki payının dönem ortalaması %15 olarak 

varsayılmıştır. 

Sermaye Transferleri ve Borç Verme: 

Sermaye transferi ile borç verme esas olarak esnek bir harcama olmakla birlikte, bu 

kalemlerin içinde bazı harcamaların katı harcama niteliğinde olabileceği dikkate alınarak 

toplam sermaye transferlerinin ve borç vermenin %80’i esnek harcama olarak kabul 

edilmiştir.  

5. Bulgular 

Esnek harcamaların Merkezi Yönetim bütçe harcamaları ve faiz dışı bütçe harcamaları 

içindeki payının izlemiş olduğu seyir 2006-2014 dönemi itibarıyla Grafik 3’de gösterilmiştir. 

2006-2014 döneminde (esnek harcama / toplam harcama) oranı %17 - %24 arasında, 

(esnek harcama / faiz dışı harcama) oranı ise %23-%27 arasında dalgalanma göstermiştir. 

Esnek harcamaların toplam harcamalar içindeki payı 2006-2009 yılları arasında hemen 

hemen aynı seviyelerde kalmış, 2010 yılından itibaren artış eğilimine girmiş ve 2014 yılında 

%24 ile zirve değerine ulaşmıştır (Grafik 3). 

  

                                                 
6
 Cari transferlerin esneklik payı hesaplanırken her yıl için ayrı ayrı hesaplama yapılmıştır. Tablo 1’de cari transfer 

harcamalarının %23’ü olarak varsayılan esneklik payı 2006-2014 dönem ortalamasını ifade etmektedir. 
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Grafik 3: Yıllar İtibarıyla Esnek Harcamaların Toplam Harcamalar İçindeki Payı (%) 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Dönemsel olarak incelendiğinde, (esnek harcama / toplam harcama) oranı 2006-2009 

döneminde ortalama %18,2 iken, 2010-2014 döneminde bu oran 5 puanlık artışla %23,2’ye 

yükselmiştir. Benzer şekilde, (esnek harcama / faiz dışı harcama) oranı da 2006-2009 

döneminde ortalama %23,7 iken, 2010-2014 döneminde 3 puanlık artışla %26,7’ye çıkmıştır 

(Grafik 4). 

Grafik 4: Dönemler İtibarıyla Esnek Harcamaların Toplam Harcamalar İçindeki Payı (%) 
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Tablo 2’de katı harcamalara ilişkin bazı göstergelere yer verilmiştir. Katı harcamaların 

toplam harcamalar içindeki payının 2007 yılındaki yaklaşık %82,6’lık seviyesinden 2014 

yılında %76’lara gerilediği gözlenmektedir. Diğer yandan, zorunlu harcama niteliği taşıyan 

katı harcamaların hangi kaynaklarla finanse edildiği konusu da önem arz etmektedir. Bu 

çerçevede, sağlam gelir kaynakları olarak nitelendirebileceğimiz vergi gelirlerinin zorunlu 

harcama olarak değerlendirilen katı harcamaları karşılama oranının izlediği seyir de mali 

disiplinin kaliteli bir mali uyum çerçevesinde sürdürülüp sürdürülmediğinin belirlenmesi adına 

önem arz etmektedir. Tablo 2’ye göre incelenen dönem itibariyle vergi gelirlerinin katı 

harcamaları karşılama oranı artış göstermektedir. Nitekim 2006 yılında %94,4 seviyesinde 

olan oran 2014 yılında 9 puanlık artışla %100’ün üzerine çıkmış ve %103,6 olarak 

gerçekleşmiştir (Tablo 2). 2009 yılında ise bu oranının incelenen dönem itibarıyla en düşük 

seviyesine (%78,8) gerilediği gözlenmektedir. 2009’da küresel finansal kriz nedeniyle hem 

bazı kamu harcamalarının ihtiyari olarak artırılması hem de bazı vergi kalemlerinde (ÖTV, 

KDV gibi) geçici indirimler yapılması bu gelişmede rol oynamıştır. Tablo 2’nin en son 

sütununda ise katı harcamaların GSYİH içindeki paylarına yer verilmiştir. Katı harcama / 

GSYİH oranının dönem ortalamasının %20 seviyesinde olduğu gözlenmektedir. 2006-2014 

döneminde katı harcamaların GSYİH içindeki payı en yüksek değerine 2009 yılında %23 

oranı ile ulaşmıştır. Yukarıda da belirtildiği üzere hem 2009 yılında döngü karşıtı genişletici 

maliye politikası (counter-cyclical fiscal policy) uygulamaları nedeniyle kamu harcamalarının 

artırılmış olması hem de o yıl ekonomik daralmanın yüksek seviyelerde gerçekleşmiş olması 

bu artış da önemli bir rol oynamıştır. 

Tablo 2: Katı Harcamalara İlişkin Göstergeler 

  Katı Harcama / Toplam Harcama Vergi / Katı Harcama Katı Harcama / GSYİH 

2006 81,7 94,4 19,2 

2007 82,6 90,7 20,0 

2008 81,1 91,3 19,4 

2009 81,6 78,8 23,0 

2010 77,9 91,9 20,9 

2011 76,8 105,1 18,6 

2012 77,0 100,1 19,7 

2013 76,6 104,3 20,0 

2014 75,9 103,6 19,5 

2006-2014 79,0 95,6 20,0 
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6. Bir Karşılaştırma 

IMF tarafından yayınlanan “Staff Report: 2013 Article IV Consultation” raporunda 

Türkiye’de bütçe katılığının belirlenmesine dair bir çalışmaya yer verilmiştir7. Bu çalışma, 

esnek/katı harcama ayrımında bazı harcama kalemlerini bir bütün olarak katı harcama olarak 

kabul etmiş ve faiz ödemelerini hariç tutmak suretiyle katı harcama / toplam harcama 

oranının zaman içinde göstermiş olduğu eğilimi incelemiştir. IMF çalışması, personel 

giderlerini, sağlıkla ilgili mal ve hizmet alımlarını, sosyal güvenlik kuruluşlarına Merkezi 

Yönetim bütçesinden yapılan transfer harcamalarını, mahalli idarelere bütçeden yapılan 

transferleri ve KİT’lere yapılan sübvansiyonları katı (zorunlu) harcama olarak kabul 

etmektedir8. Çalışmanın bulgularına göre, Türkiye’de 2005-2007 döneminde ortalama %47 

olan faiz dışı katı (zorunlu) harcama / toplam harcama oranının 2012 yılında 10 puan artarak 

%57 seviyesine yükseldiği vurgulanmıştır. Ancak bu oranlara bir diğer katı harcama kalemi 

olan faiz ödemeleri eklendiğinde ortaya farklı bir görünüm çıkmaktadır. Nitekim faiz 

ödemeleri dahil edildiğinde 2005-2007 döneminde ortalama %73 seviyesinde olan katı 

harcama / toplam harcama oranı 2012 yılında %71 seviyesine gerilemektedir. 

Bu çalışmada ise Türkiye’de kamu harcamalarının esnekliği belirli varsayımlar 

kullanılarak biraz daha detaylı bir analiz çerçevesinde ortaya konulmuştur. IMF çalışmasına 

göre en temel farklılık personel giderlerinde olduğu gibi esas olarak katı bir harcama olan 

kalemlerin bir bütün olarak katı harcama kabul edilmemesi ve bazı varsayımlar çerçevesinde 

bu kalemlerden de tasarruf sağlanabileceğinin öngörülmüş olmasıdır. Benzer şekilde, yatırım 

harcamaları gibi esas olarak esnek olan bir harcama kaleminin de katı harcama niteliğinde 

kısımlarının (örneğin gayrimenkul büyük onarım giderleri) olabileceği varsayılmıştır. Bu 

kapsamda, IMF çalışmasından farklı olarak esnek (katı) harcamaların toplam harcamalar 

içindeki payı daha düşük (yüksek) bulunmuştur. Nitekim IMF yaklaşımına göre 2012 yılında 

esnek (katı) harcamaların toplam harcamalar içindeki payı %29 (%71) dolaylarında iken, 

bizim yaklaşımımızda bu oran 2012 yılı için %23 (%77) civarında bulunmuştur 9. Çalışmanın 

bulgularından ortaya çıkan bir başka önemli sonuç esnek harcamaların payının giderek 

                                                 
7 IMF (2013), Budget Rigidities in Turkey. 
8
 IMF (2013) çalışması bu kalemlerin dışında da yasal bir zorunluluk ya da bağlayıcı kurallar gereği katı harcamalar 

olabileceğini (örneğin eğitimle ilgili mal ve hizmet alımları) ifade etmektedir. Ayrıca IMF çalışması yasal bir zorunluluk ya da 
bağlayıcı kurallar gereği yapılan ve yukarıda sayılan harcamaları katı harcama olarak kabul etmekle birlikte teknik olarak 
tamamlayıcı nitelikte olan harcamaları katı harcama hesaplamasında dikkate almamaktadır. Bu çerçevede, IMF tahmini olan 
zorunlu harcama oranını alt sınır olarak kabul etmek gerekmektedir. Bu husus IMF çalışmasında da açıkça ifade edilmiştir. 
9
 IMF (2013) çalışması 2012 yılında faiz hariç zorunlu harcamaların toplam harcamalar içindeki payını %57 olarak belirlemekte 

ve bu payın içinde yer alan en önemli unsurları %28 personel giderleri, %18 SGK’na bütçeden yapılan transferler ve %10 
mahalli idarelere bütçeden yapılan transferler olarak vermektedir.  %57’lik paya bir diğer zorunlu harcama kalemi olan faiz 
ödemeleri (%14) dahil edildiğinde katı harcamaların toplam harcamalar içindeki payı %71'e yükselmektedir. Bu çalışmada ise 
katı harcamaların toplam harcamalar içindeki payı 2012 yılında %77 olarak bulunmuştur ve bunun en büyük kısmı cari 
transferler (%27) ile personel giderlerinden (%25) kaynaklanmıştır. Bu kalemleri faiz ödemeleri ile diğer katı harcamalar takip 
etmektedir. 
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artıyor olmasıdır. Nitekim 2006 yılında esnek harcamaların toplam harcamalar içindeki payı 

%18 civarında iken 2014 yılında bu oran %24 seviyesinde gerçekleşmiştir10. Diğer yandan, 

katı harcamaların kendi içinde geçirmiş olduğu değişimden bahsetmek de önem arz 

etmektedir. İncelenen dönem itibarıyla esnek harcamaların payının artıyor olmasında faiz 

ödemelerinin toplam harcama içindeki payının giderek azalıyor olması da önemli bir rol 

oynamıştır. Bir başka ifade ile faiz ödemelerinin toplam harcamalar içindeki payının azalıyor 

olması neticesinde ortaya çıkan mali alan, devletin asli işlevi olan eğitim, sağlık ve sosyal 

koruma gibi alanlara daha fazla kaynak ayrılabilmesine olanak sağlamıştır11.     

IMF yaklaşımı çerçevesinde sadece faiz dışı harcamalar itibarıyla katı harcamaların 

ölçülmesi durumunda bizim yaklaşımımız da harcamalar içindeki katılık derecesinin zaman 

içinde arttığına işaret etmektedir. Nitekim 2006 yılında faiz dışı katı harcamaların toplam 

harcamalar içindeki payı %56 iken 2014 yılında bu rakam yaklaşık 9 puanlık artışla yaklaşık 

%65 seviyesine çıkmıştır (Grafik 5). Bir başka ifade ile faiz dahil katı harcamaların toplam 

harcamalar içindeki payı dönem içerisinde azalırken, faiz hariç katı harcamaların toplam 

harcamalar içindeki payı ise artma eğilimi göstermiştir (Grafik 5). Bu durum faiz dışı 

harcamalar itibarıyla bütçe harcama katılığının arttığına işaret etmektedir. 

  

                                                 
10 31 Ekim 2013 tarihinde 5. İzmir İktisat Kongresinde yapılan “Küresel Kriz Sonrası Kamu Ekonomisinde Yeni Eğilimler ve 
Beklentiler” adlı Kalkınma Bakanlığı sunumunda Merkezi Yönetim Bütçesi itibariyle esnek harcamaların toplam harcamalar 
içindeki payının 2000 yılındaki %20 seviyesinden 2013 yılında %24 seviyelerine çıkacağı; faiz dışı harcamalar itibariyle benzer 
bir analiz yapıldığında ise 2000 yılında %35 seviyesinde olan esnek harcamaların faiz dışı harcamalar içindeki payının 2013 
yılında %28 seviyesine gerileyeceği belirtilmiştir. 
 
11

 Merkezi Yönetim kapsamındaki kuruluşların sosyal harcama (eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri) 
tutarlarının GSYH içindeki payı 2006 yılında %7,6 iken 2014 yılında %10,8’e yükselmiştir. Bileşenler itibarıyla incelendiğinde 
eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerinin GSYH içindeki payı 2006 yılında sırasıyla %2,9, %1,2 ve %3,5 
iken 2014 yılı gerçekleşmeleri sırasıyla %4,3, %1,2 ve %5,3 olmuştur. 
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Grafik 5: Katı Harcamaların Toplam Harcamalar İçindeki Payı (%) 

 

 
 

   

 

7. Sonuç 

Bu çalışma, Merkezi Yönetim Bütçesi itibariyle 2006-2014 döneminde bütçe 

harcamalarının yapısını esnek ve katı harcama ayrımında incelemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu anlamda çalışma, Türkiye’de kamu harcama esnekliğinin çerçevesini tespit etmek 

amacıyla bir yöntem geliştirmiş ve kamu harcama esnekliğinde zaman içinde meydana gelen 

değişimleri ortaya koymaya çalışmıştır. 

Çalışmanın bulguları şu şekilde özetlenebilir: 2006-2014 dönemi itibarıyla faiz dahil katı 

harcamaların toplam harcamalar içindeki payının azaldığı, faiz hariç katı harcamaların toplam 

harcamalar içindeki payının ise artma eğiliminde olduğu gözlenmektedir. Nitekim 2006 

yılında %82 civarında olan faiz dahil katı harcama / toplam harcama oranının 2014 yılında 6 

puanlık azalışla %76’lara gerilediği gözlenmiştir. Bu aynı zamanda toplam harcamalar içinde 

esnek harcamaların payının arttığına işaret etmektedir. Esnek harcamaların payının artıyor 

olmasında faiz ödemelerinin toplam harcama içindeki payının giderek azalıyor olması önemli 

bir rol oynamıştır. Diğer yandan, faiz hariç katı harcamaların toplam harcamalar içindeki payı 

dönem başında (2006) %56 seviyesinde iken dönem sonunda (2014) 9 puanlık artışla %65’e 

yükselmiştir. Bu da faiz dışı harcamalar itibarıyla analiz yapıldığında bütçe harcama 

katılığının arttığına işaret etmektedir.   
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İncelenen dönem itibarıyla hem faiz ödemelerinin azalması hem de kamu gelirlerinin 

yükselmesi mali disiplinden taviz vermeden faiz dışı harcamaların artırılabilmesine olanak 

sağlamıştır. Bu çerçevede, faiz ödemelerinin azalması nedeniyle toplam harcamalar içinde 

esnek harcamaların payı artıyor olmakla birlikte, faiz dışı harcamalar itibarıyla bütçe harcama 

katılığının yükseldiği gözlenmektedir. Önümüzdeki dönemde, faiz ödemelerinden 

sağlanabilecek tasarruf imkânlarının geçmişe kıyasla azalmış olması ve artan katı nitelikli 

faiz dışı harcamaların finansmanında bir defaya mahsus gelirlerin önemli bir rol oynaması 

mali uyumun kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecektir.  
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