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1. Giri  

Günümüz dünyas nda gözlemlenen birbirleriyle ili kili iki önemli geli me göze 
çarpmaktad r. Bunlardan ilki, küreselle me di eri ise; küreselle me kar nda sürdürülebilir 
bir kalk nma ve rekabeti sa lamak için ulusal devletlerin kendilerini yeniden tan mlama 
ihtiyaçlar r. Küreselle en dünyada ulusal devletler kendilerini acaba nas l 
tan mlamaktad rlar? Yap lan tan mlar n ekonomik kalk nmada önemi nedir? Bu yaz da bu 
sorular n cevab , kamu yönetim sistemimizde son zamanlarda yürütülen Devletin yap  
yeniden tan mlama çal malar  çerçevesinde verilmeye çal lacakt r. Bu çal mada özellikle 
kamu yönetim sistemimizde yer alan genel yönetim kapsam ndaki idare birimleri üzerinde 
durulmaktad r. Bu çerçevede konuya ilk olarak ulusal ekonominin yap n uluslar aras  
alanda nas l tan mland  sorusunun cevab  vermekle ba lamak uygun görülmektedir. 

 
2. Uluslar Aras  Alanda Ulusal Ekonominin Tan  
 

 Uluslar aras  alanda ulusal ekonominin tan  yapan üç ayr  hesap sistemi 
bulunmaktad r. Bunlar; Birle mi  Milletlerin kulland  Ulusal Hesaplar Sistemi (System of 
National Accounts –SNA 93), MF ve Dünya Bankas n kulland  Devlet Mali statistikleri 
El Kitab  (Government Finance Statistics-GFSM 2001) ve Avrupa Birli inin kulland  
Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi  (European System of National and Regional 
Accounts- ESA 95)’d r. Her ne kadar üç ayr  hesap sistemi olarak adland lm  olsalar da 
ulusal ekonomiye ili kin gerek yap lan tan mlar gerekse s fland rmalar her üç hesap 
sisteminde de benzer özellikler ta maktad r. Di er bir ifadeyle, bu hesap sistemlerinden birini 
esas alan bir ulusal ekonomi di er hesap sistemlerinin ihtiyaç duydu u bilgileri de 
üretebilmektedir. Bu çal mada ulusal ekonominin tan , Türkiye’nin Avrupa Birli ine 
Kat m Sürecine li kin lerleme Raporlar nda s kça bahsedilen ESA 95 Hesap Sistemi esas 
al narak yap lmaya çal lm r.  
 

ESA 95 Hesap Sistemi; bir ekonominin, bölgenin, ülkenin ya da ülkeler grubunun, bu 
ekonominin bile enlerinin ve di er ekonomilerle olan ili kilerinin sistematik ve ayr nt  bir 
aç klamas  yapan uluslar aras  kabul gören bir muhasebe sistemidir. ESA 95’e göre 
kurumsal birimler, mal ve varl k sahibi olabilen, sorumluluk alt na girebilen ve kendi 
hesaplar na di er birimlerle ekonomik faaliyetlerde bulunabilen ve i lem yapabilen 
birimlerdir. Kurumsal birimler, sistemin amaçlar  bak ndan be  ayr  sektöre ayr lm r. 
Bunlar; mali olmayan irketler, mali irketler, genel yönetim, hane halklar  ve hane halk na 
hizmet veren kar amaçl  olmayan kurumlard r. 

 
Yukar da belirtilen be  sektör bir arada toplam ulusal ekonomiyi olu turmaktad r. Her 

bir sektör ayn  zamanda alt sektörlere de ayr lmaktad r. Sistem; toplam ekonomi için oldu u 
kadar, istenilmesi halinde her bir sektör veya alt sektör için de bilgi üretebilmektedir.  
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ESA 95’e göre genel yönetim sektörü, ç kt lar n amac  bireysel ve kolektif tüketim 

olan ve temel olarak giderleri di er sektörlere ait birimler taraf ndan yap lan zorunlu 
ödemelerle kar lanan piyasa d  kurumsal birimleri kapsamaktad r. Genel yönetim sektörü 
dört alt sektöre ayr r. Bunlar; merkezi yönetim,  federal yönetim, yerel yönetim ve sosyal 
güvenlik fonlar r. 

 
Merkezi yönetim alt sektörü; sosyal güvenlik fonlar n idaresi hariç olmak üzere, 

genel olarak Devletin tüm idari birimlerini kapsamaktad r. Merkezi yönetimin yetki alan  ülke 
topraklar n tamam nda geçerlidir. Birçok ülkede merkezi yönetim sektörü geni  ve karma k 
bir yap dad r. Bu alt sektörde; merkezi yönetim taraf ndan kontrol edilen ve finansmanlar  
temel olarak merkezi yönetim taraf ndan kar lanan kar amaçl  olmayan tüm kurumlar yer 
almaktad r. 

 
Federal yönetim alt sektörü; hükümetin baz  fonksiyonlar  merkezi yönetimin 

nda sa layan kurumsal yönetim birimlerini kapsamaktad r. Bu alt sektörde; sosyal 
güvenlik fonlar n idaresi hariç olmak üzere, bir eyalet veya bir bölgede federal yönetim 
taraf ndan kontrol edilen ve finansmanlar  bu yönetimler taraf ndan kar lanan kar amaçl  
olmayan kurumlar yer almaktad r.  

 
Yerel yönetim alt sektörü; yetkileri bir ekonomik bölgenin yaln zca yerel bir 

bölümünde var olan ve sosyal güvenlik fonlar na ait yerel kurulu lardan ayr  olan kamu 
idareleri türlerini kapsamaktad r. Bir yerel yönetimin yetki alan  genellikle merkezi yönetim 
veya federal yönetime göre çok daha dard r ve bu tür yönetimler alanlar ndaki ekonomik 
faaliyetlerden veya kurumsal birimlerden vergi alma hakk na sahip olabilirler. Bu alt 
sektörde; yerel yönetimler taraf ndan kontrol edilen ve temel olarak bu yönetimler taraf ndan 
finanse edilen kar amaçl  olmayan kurumlar yer almaktad r. 

 
Sosyal güvenlik fonlar  alt sektörü; temel olarak toplumun büyük bir bölümüne 

sosyal fayda sa lamak üzere kurulan, yönetimi devlet taraf ndan yap lan, finansman  
genellikle bireyler taraf ndan yap lan zorunlu katk  pay  ödemeleriyle kar lanan kurumsal 
birimleri kapsamaktad r. Bu çerçevede bireyler taraf ndan sosyal güvenlik fonuna ödenen 
katk  paylar  ile söz konusu bireylerin maruz kald  riskler aras nda genellikle direkt bir 
ba lant  bulunmamaktad r. 

 
3. Ülkemizde Ulusal Ekonominin Tan  
 

 Ülkemizde ulusal ekonominin makro ekonomik bak mdan tan  yapma görevi, 357 
say  Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet statistik Enstitüsüne verilmi tir. Ulusal 
Hesaplar konusunda Devlet statistik Enstitüsü Birle mi  Milletler taraf ndan yay mlanan 
1968 Ulusal Hesaplar Sistemine göre çal malar  yürütmektedir. Bu kapsamda üçer ayl k 
dönemler itibariyle üretim ve harcama yöntemlerine göre cari ve sabit (1987 y ) fiyatlarla 
gayri safi yurt içi has las  tahminleri, gelir yöntemine göre de cari fiyatlarla gayri safi yurt içi 
has la tahminleri yap lmaktad r.(1) 
 
 Bilindi i gibi ulusal gelir; bir ülkede belli bir dönemde mal ve hizmet üretimi 
sürecinde yer alan üretim faktörlerine ait gelir paylar n toplam parasal de erini, di er bir 
ifadeyle; ulusal ekonominin bir y l içerisinde olu turdu u toplam net has lay  ifade 
etmektedir. Ekonominin bütününde ulusal gelir; para ak mlar  de il, reel olarak mal ve 
hizmet ak mlar  belirtir. Ancak bu mal ve hizmet ak mlar  rakamlarla ifade edilir. 
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Ekonominin zaman içerisindeki durumunu gösteren ulusal gelirin alt  ölçütü bulunmaktad r. 
Bunlar; gayri safi yurt içi has la, gayri safi milli has la, safi milli has la, milli gelir, ki isel 
gelir ve harcanabilir gelirdir. 
 
 Gayri safi milli has la hesaplamalar ; uluslar aras  muhasebe yöntemlerinden biri veya 
ikisi ya da her üç yöntem birlikte kullan larak yap lmaktad r. Hesaplama yöntemleri ço u 
zaman sektörlere göre de mektedir. Bu yöntemler; üretim yöntemi, gelir yöntemi ve 
harcama yöntemidir.   
 
 Devlet statistik Enstitüsü ulusal ekonominin büyüklüklerini tan mlarken dördü 
geleneksel, ikisi modern veri kayna  olmak üzere alt  çe it veri kayna  kullanmaktad r. Bu 
veri kaynaklar n tan mlar  k saca a da yap lm r.(2) 
 
  Tamsay m; hakk nda bir yarg ya var lmak istenen kitlenin tamam ndan veri 
toplanmas r. Benzer özelli e sahip birimlerin olu turdu u topluluklara, y nlara kitle 
denilmektedir. Çok maliyetli olan bu kayna a son derece s rl  olarak ba vurulmaktad r. Bu 
kapsamda yap lan çal malara örnek olarak Genel Nüfus Say  gösterilebilir. 
 
 Örnekleme; kitleden, o kitleyi temsilen örnek seçme ve seçilen bu birim 
de erlerinden yararlanarak kitle parametrelerine ait tahminlerde bulunma ve sonuç ç karma 

lemidir. Bu kapsamda yap lan çal malara örnek olarak Hane Halk  Tüketim Harcamalar  
Ara rmas  gösterilebilir. Ülkemizde i sizlik oran na ili kin istatistikler bu ara rma ile 
belirlenmektedir. 
 
 dari Kay tlar; alanda bir anket uygulamadan, ülkenin halihaz rda tutulan 
kay tlar ndan veri derlenmesidir. Devlet statistik Enstitüsünün bu kapsamdaki çal malar na, 
sosyal içerikli idari kay tlar için nüfus müdürlüklerindeki kay tlar  ve evlenme kay tlar  
gösterilebilir. 
 
 Kay t Sistemleri; bu veri kayna  idari kay tlara benzemekle birlikte, ülkedeki tüm 
idari kay t sistemlerinin ortak bir çat da birle tirilmesi olarak tan mlanabilir. 
 
 Manyetik Bant; çe itli kurulu lar n belirli bir yöntem içinde manyetik ortama 
kaydettikleri bilgilerin bant eklinde al nmas r. 
  
 Uzaktan Alg lama; yeryüzündeki yapay ve do al alanlara ili kin bilgilerin uzaktan 
alg lanm  veriler kullan larak toplanmas r. Bu kapsamda yap lan çal malar tar m 
alanlar na yönelik çal malard r. 
 
 Gayri safi milli has la tahminleri dönemler ve y llar itibariyle Devlet statistik 
Enstitüsünün derledi i anketlere dayal  olarak hesaplanmaktad r. Bu hesaplamalar uluslar 
aras  standartlara uygun olarak yap lmaktad r. Hesaplamalar i yerlerinin muhasebe kay tlar na 
dayanmaktad r. Gayri safi milli has la hesaplar nda kullan lan veriler vergi kay tlar ndan 
ba ms z olarak çe itli anketler ve say mlar arac yla derlenmektedir. Uygulanan anketlerde 
veri kayna  olarak baz lar nda tamsay m, baz lar nda ise örnekleme kullan lmaktad r.(3) 
 
 Gayri safi milli has la hesaplamalar nda kapsama al nan iktisadi faaliyet kollar ndan 
biri de “Devlet Hizmetleri” sektörüdür. Devlet statistik Enstitüsü, bu sektöre ait büyüklükleri 
tespit ederken esas ald  veri kaynaklar  ise; idari kay tlar, kay t sistemleri ve manyetik 
bantlar olarak görülmektedir. Bu kaynaklar n isabetli sonuç vermesi ise idare birimlerinin 
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muhasebe kay t ve belge düzeninin do rulu u ile yak ndan ilgilidir. Bu kapsamda Devlete ait 
istatistiki bilgilerin temel kayna  te kil eden ülkemizdeki genel yönetim birimlerinin 
mevcut muhasebe kay t sistemleri üzerinde durmak gerekmektedir. 
 

4. Ülkemizde Muhasebe Kay t Sistemleri 
 
 Ülkemizde Devletin muhasebe kay t sistemi; 09.06.1927 tarih ve 1050 say  Genel 
Muhasebe Kanunuyla s rl  bir alanda belirlenmi tir. lgili Kanunda Devletin tan  merkezi 
hükümet eklinde yap lm  ve Kanunun kapsam  olu turan genel bütçeli daireler ile katma 
bütçeli idarelerin muhasebe kay t sistemlerinde bir uygulama birli ini sa lamak mümkün 
olabilmi tir. An lan Kanunun Maliye Bakanl na verdi i yetkiye dayan larak Devlet 
Muhasebesi Yönetmeli i yürürlü e konulmu tur. 2004 Y na kadar yürürlükte kalan mali 

lemlerin büyük ölçüde nakit yönüyle ilgilenen bu Yönetmelik; i lemlerin ortaya ç  
zaman yla ilgili bilgileri ihmal etti i gibi bir muhasebe mant  da tam olarak 
yans tmamaktad r. Dolay yla önemli sak ncalar içerdi inden böyle bir muhasebe 
sisteminden analize elveri li bilgiler üretmek imkan  büyük ölçüde bulunamam r. Kanunun 
kapsam na dahil olmayan yerel yönetimler, sosyal güvenlik kurumlar , döner sermayeler, 
fonlar ve di er özel ve özerk bütçeli birimlerde ise farkl  muhasebe sistemleri 
uygulanmaktad r.  
 
 Yerel yönetimlerin muhasebe sistemleri; 1990 y nda çi leri Bakanl nca haz rlanan 
ve Bakanlar Kurulu Karar yla uygulamaya konulan Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü 
Yönetmeli i ile l Özel daresi Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeli ine göre 
yürütülmektedir. Bu Yönetmelikler esas olarak genel bütçeli daireler ile katma bütçeli 
idarelerde uygulanan muhasebe sistemine benzemekle beraber, baz  ta r ve ta nmaz 
varl klara ili kin hesaplar  da içermeleri nedeniyle biraz daha ileri düzeydedirler. Ancak bu 
muhasebe sisteminden de istenilen düzeyde bilgi üretme imkan  yoktur. 

Sosyal güvenlik kurumlar n muhasebe sistemleri, baz  sorunlara ra men, Devlet 
kurumlar  içerisinde uygulanan en ileri muhasebe sistemleridir. Sosyal güvenlik kurumlar n 
muhasebe planlar  muhasebe mant  içinde haz rlanm , bu yönüyle mali rapor üretmeye 
elveri li bir yap ya sahiptirler. Bütün sosyal güvenlik kurumlar  kapsayan ortak muhasebe 
ve raporlama standartlar  olmasa da, muhasebe i lemleri tahakkuk esas na göre belirli bir 
düzen içinde kaydedilmekte ve raporlanmaktad r. Ancak, merkezi hükümeti kapsayan ortak 
muhasebe ve raporlama standartlar  olu turulmas  gerekti inden, hesaplar n, gelir ve 
giderlerin uluslararas  standartlara uygun olarak s fland lmas  ve bu çerçevede bütçe ve 
muhasebe sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.(4) 

Bilindi i gibi kamu yönetim sistemimizde olu turulan bir çok yönetim birimi uluslar 
aras  alandaki yönetim birimlerinden önemli farkl klar ta maktad r. Ülkemizde uzunca bir 
süredir Devletin gelir ve giderlerinin önemli bir bölümü; merkezi hükümetin gelir ve 
giderlerinin d nda olu turulan döner sermayeli i letmeler, fonlar, özel hesaplar, birimler, 
sosyal tesisler, vak flar, dernekler, i letmeler ve birlikler gibi yap , birim ve kurulu lara 
kayd lm r.  

Bu  birimlerden döner sermayeler için esas al nan muhasebe sistemlerinde 1999 y na 
kadar olan dönemde bir uygulama birli i mevcut de ildir. Say lar  3100 civar nda bulunan bu 
birimlerin muhasebe ve raporlama sistemleri için 1999 y nda uygulamaya konulan Döner 
Sermayeli letmeler Muhasebe Yönetmeli i ile bir uygulama birli i sa lanabilmi tir. Ancak 
yürüttükleri görevler dikkate al nd nda, bu birimlerin hesaplar n müstakil olarak 
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de erlendirilmesi yerine, ba  olduklar  idarelerin hesaplar  içerisinde de erlendirilmesi daha 
isabetli görülmektedir. Fakat farkl  bütçe ve muhasebe sistemleri nedeniyle böyle bir 
de erlendirme yapma imkan  bulunmamaktad r. Bu sebeple, döner sermaye i letmelerinin 
faaliyet sonuçlar na ait bilgiler; ulusal ekonomiye bir de er olarak yans lmamaktad r.   

 Fonlar için esas al nan muhasebe sistemi çok daha önemli farkl klar ta maktad r. 
Her fon kurulu  kanununda verilen yetkiyle kendi muhasebe sistemini öngörmü , birbirinden 
farkl  yap larda muhasebe sistemleri olu turulmu tur. Böyle bir muhasebe sistemi bollu unun 
bulundu u bir alanda ise mali raporlarda ayn  tan  yapmak hemen hemen imkans z hale 
gelmi tir. Bu alanda kullan lan kaynaklar da ulusal ekonomi kay tlar nda bir veri olarak 
kullan lmamaktad r. 
 
 Yukar da belirtilen di er sosyal tesisler, vak flar, dernekler, i letmeler ve birliklerde 
ise yine farkl  kay tlar tutulmakla birlikte bu kay tlara muhasebe sistemi ifadesini kullanmak 
mümkün gözükmemektedir. Tüm bu birimlerin harcamalar nda kullan lan kaynaklar genel 
yönetim sektörü d nda kalan di er birimler taraf ndan yap lan zorunlu ödemelerle 
kar lanmaktad r. Ancak bu kaynaklar da döner sermayeler ve fonlarda oldu u gibi ulusal 
ekonomiye bir kay t olarak yans lmad klar  gibi kullan lan bu kaynaklar n toplam tutar  
hakk nda da ulusal ekonomide herhangi bir bilgi mevcut de ildir.  
 

5. Muhasebe Kay t Sistemleri le lgili Yap lan Çal malar  
 
 Devlet statistik Enstitüsü milli ekonominin makro ekonomik büyüklüklerinin 
istatistiksel bir tan  yaparken kamu idarelerine ait ço u veri kayna  Maliye 
Bakanl ndan elde etmektedir. Örne in; gayri safi milli gelir, milli gelir, bütçe aç , büyüme 
oran , i sizlik oran  gibi büyüklüklerin hesaplanmas nda Maliye Bakanl  Devlet statistik 
Enstitüsüne çok önemli bilgiler sunmaktad r. 
 
 Ülkemizde muhasebe kay t sisteminin geli tirilmesi ve genel yönetim kapsam ndaki 
tüm idarelerde tek tip yap n olu turulmas  ile ilgili çal malar, 1995 y nda Kamu Mali 
Yönetim Projesi çal malar  kapsam nda Maliye Bakanl  Muhasebat Genel Müdürlü ü 
bünyesinde ba lat lm r. lk olarak 1999 y nda Döner Sermayeli letmeler için Döner 
Sermayeli letmeler Muhasebe Yönetmeli i haz rlanarak yürürlü e konulmu , Döner 
Sermayelerin muhasebe sistemlerinde bir uygulama birli i sa lanm r. Daha sonra, genel 
yönetimi kapsayan uluslararas  standartlara uygun bir muhasebe ve raporlama sisteminin 
kurulabilmesi için haz rl klara ba lanm r. Bu çerçevede Maliye Bakanl na ba , vergi 
daireleri dahil, yakla k 1600 saymanl k ve birimin otomasyonunu kapsayan Say 2000i 
Projesi tamamlanm r. Böylece, genel ve katma bütçeli idareler için web tabanl  
merkezile tirilmi  bir muhasebe sistemi için gerekli alt yap  olu turulmu tur. 
  
 Genel yönetim kapsam na dahil yerel yönetimler için çi leri Bakanl  Mahalli 
dareler Genel Müdürlü ü, sosyal güvenlik kurumlar  için de Sosyal Sigortalar Kurumu 

Ba kanl , Emekli Sand  Genel Müdürlü ü ve Ba -Kur Genel Müdürlü ü ile temasa 
geçilerek ortak muhasebe ve raporlama standartlar  ve çerçeve bir hesap plan  olu turulmas  
konular nda çal malara ba lan lm r. Bu kapsamda 2004 y  ba nda genel yönetim 
birimleri için muhasebe ve raporlama standartlar  ve çerçeve hesap plan  kapsayan bir 
yönetmelik yürürlü e konulmu tur. Çerçeve hesap plan nda gelir ve gider hesaplar  GFS’ deki 
ekonomik s fland rmaya uygun olarak haz rlanm , ayr ca bütçe giderlerinin fonksiyonel ve 
kurumsal s fland rmas  verecek bir muhasebe yaz  geli tirilmi tir. Böylece genel 
hükümet birimleri kapsam ndaki merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik 
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kurumlar  ile genel yönetim kapsam nda yer alan di er baz  birimlerin söz konusu Genel 
Yönetmeli e ba  kal narak s fland lm , birle tirilebilir ve kar la labilir mali raporlar 
üretmeleri mümkün hale gelmi tir.(5) 
 

6. Uluslar Aras  Alanda Devlet Faaliyetlerinin Tan  
 
ESA 95 Hesap Sisteminde; genel yönetim birimlerinin faaliyetleri yap lan giderlerin 

türlerine göre s fland lmaktad r. Bu kapsamda hükümet birimlerinin; bireysel bazda 
yapt klar , e itim, sa k, sosyal güvenlik, refah, spor, e lence, dinlence ve kültür alanlar na 
ait giderler ile büyüklü ü önemli boyutlara ula nda konut temini, ev çöplerinin toplanmas  
ve ula m sisteminin i letilmesine ait giderler bireysel tüketim hizmetlerine ait hükümet 
giderleri olarak kabul edilmektedir. 

 
Hükümet birimlerinin kolektif bazda yapt klar  tüketim giderleri ise; hükümet 

birimlerinin nihai tüketim giderlerinden geriye kalanlar  olarak ifade edilebilir. Bunlar 
hükümetin özellikle; toplumun yönetimi ve düzenlenmesi, güvenlik ve savunman n 
sa lanmas , hukuk ve düzenin sa lanmas , kamu sa n temini, çevrenin korunmas , 
ara rma ve geli tirme, altyap  ve ekonomik kalk nma alanlar nda yap lan giderleri 
kapsamaktad r. 

 
ESA 95 Hesap Sistemini esas alan ulusal ekonomilerde; ulusal ekonomiyi olu turan 

di er kurumsal birimlerin yan  s ra, genel yönetim birimlerinin faaliyetleri ve bu birimlerin 
ulusal ekonominin di er kurumsal birimleriyle olan ili kileri hakk nda ihtiyaç duyulan 
bilgileri sistematik, ayr nt  ve bütüncül olarak alabilmek mümkün olmaktad r. 

 
7. Ülkemizde Devlet Faaliyetlerinin Tan  

 
 Ülkemizde Devlet faaliyetlerinin tan nda öteden beri esas al nan uygulama ESA 95 
Hesap Sistemine uygun yap lmamaktad r. Herhangi bir alandaki Devlet faaliyetini bireysel ve 
kolektif tüketim hizmetlerine ait faaliyetler olarak s fland rmak bir yana, bir alandaki Devlet 
faaliyetlerini dahi bir bütün olarak izleme imkan  yoktur. Türkiye’de Devlet faaliyetlerinin 
çerçevesi, ç kart lan bütçe kanunlar yla konsolide bütçe kurulu lar  itibariyle belirlenmi tir. 
Ancak yap lan bu tan mlama Devlet faaliyetlerini ekonomik, kurumsal ve fonksiyonel olarak 

fland rmaktan uzakt r. Dolay yla konsolide bütçe kanunu ile yap lan Devlet 
faaliyetlerinin tan  ulusal ekonominin hiçbir ihtiyac  kar layamamaktad r. 
  
 Bütçe, devlet daire ve kurumlar n y ll k gelir ve gider tahminlerini gösteren ve 
bunlar n uygulanmas na ve yürütülmesine izin veren ve usulüne uygun olarak yürürlü e 
konulan bir belge olarak tan mlanmas na ra men, kamusal faaliyetler çe itli kanunlar veya 
idari düzenlemelerle bütçe kapsam  d na ç kar lm  ve bu suretle bütçe birli i 
bozulmu tur.(6) Bütçenin faaliyet kapsam n daralmas  nedeniyle yürütme organ na, millete 
hesab  veremedi i geni  bir ihtiyari harcama yetkisi verilmi  ve bu yetki ile kaynaklar n 
önemli bir bölümü bütçe d nda kullan lmaya ba lanm r. Böyle bir uygulama neticesinde 
bir faaliyetin bir bölümü konsolide bütçe birimleri taraf ndan yürütülürken bir ba ka bölümü 
nispeten hesap verme yükümlülü ü çok daha s rl  olan ba kaca birimler taraf ndan 
yürütülmü ; yap lan harcamalar n benzerli i, ekonomiye etkileri ve bir bütün içerisinde ele 
al nmalar  gere i ihmal edilmi tir. Di er bir ifadeyle, bir kamusal faaliyet bazen farkl  yap da 
birden çok idare taraf ndan ifa edilmi , bazen de bir kamusal faaliyeti yürütmek için bir 
idareye birden fazla bütçe ile kaynak tahsis edilmi tir. Ülkemizde buna en çarp  örnek 
olarak genel yönetim birimlerinin sa k faaliyetleri gösterilebilir. Ülkemizde, genel yönetim 
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birimlerinin herhangi bir y la ait sa k faaliyetleri kar ndaki harcamalar  ne kadard r? 
eklindeki bir sorunun cevab  verme imkan  yoktur. lk etapta akla gelen; Sa k 

Bakanl n ilgili y l bütçesine bakmak eklinde dü ünülse de yeterli de ildir. Sa k 
Bakanl n bütçesi d nda incelenmesi gereken yüzlerce birimin bütçesi bulunmaktad r. 
Sa k alan nda Sa k Bakanl n bütçesine konularak her Devlet hastanesi ve sa k 
oca na gönderilen ödenekler d nda bu hastane ve sa k ocaklar n kendi bünyelerinde 
kurulan Döner Sermayeler ile de kamu kaynaklar  kullan lmaktad r. Bu i letmelerin 
faaliyetlerinde kulland klar  bütçeler hacim olarak genel bütçe ile yar an bir düzeye gelmi tir.  
 
 Ülkemizde genel yönetim birimlerinin sa k faaliyetleri sadece Sa k Bakanl  
taraf ndan yürütülmemektedir. Sa k harcamalar nda bünyesinde t p fakültesi bulunduran 
üniversiteler de büyük oranda bir kamu kayna na yön vermektedirler. Burada da çoklu bütçe 
söz konusudur. Katma Bütçe ile her üniversite hastanesi için tahsis edilen ödeneklerin yan  

ra her üniversite hastanesi bünyesinde olu turulan döner sermayeler için de ayr  ayr  
bütçeler bulunmaktad r. Bu döner sermayelerce kullan lan kaynaklar n büyüklü ü ise katma 
bütçede öngörülen bütçe büyüklü ünden çok daha fazlad r. 
  
 Yine ülkemizde konsolide bütçe kapsam nda bulunan daire ve idarelerin bünyesinde 
Sa k Bakanl  ile hiçbir organik ba  bulunmayan sa k hizmetleri veren kurumsal sa k 
birimleri bulunmakta ve bunlar arac yla da sa k hizmetleri sunulmaktad r. 
  
 Bir ba ka uygulama Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma Fonu taraf ndan yap lan 
sa k harcamalar r. 3294 say  Sosyal Yard mla ma ve Dayan may  Te vik Kanunun 
amaçlar ndan birisi olarak; fakir ve muhtaç durumda bulunan vatanda lar ile gerekti inde her 
ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmi  veya gelmi  olan ki ilere yard m etmek 
say lm r. Fonun gelir kaynaklar na bak ld nda ise büyük bir bölümünün di er sektörler 
taraf ndan zorunlu olarak ödenen kaynaklar oldu u görülecektir.  
     
 Yak n tarihimize kadarki uygulamas nda her hastanenin bünyesinde olu turulan 
dernek ve vak flar arac  ile de sa k hizmetlerinden yararlananlardan ba  ve yard m ad  
alt nda zorunlu olarak büyük oranda bir gelir elde edilmekte ve elde edilen bu gelirler kamu 
sa k harcamalar  için kullan lmaktayd . Halen baz  uygulamalar  devam eden bu yolla da 
kamu sa k harcamalar  yap lmaktad r. 
 
 Genel yönetim kapsam ndaki yerel yönetimler ile sosyal güvenlik kurumlar n sa k 
harcamalar  konusunda da yukar da belirtilen ço u uygulamalar geçerlidir. Ancak tüm bu  
birimler taraf ndan yap lan sa k harcamalar  nitelikleri itibariyle ayn  olmakla beraber 
bunlarla ilgili elimizde bütünle tirilmi , sistematik ve ayr nt  hiçbir bilgi mevcut de ildir. 
 
 Çok basit gibi görülen “genel yönetim birimlerinin herhangi bir y la ait sa k 
faaliyetleri kar ndaki harcamalar  ne kadard r?” eklindeki bir sorunun cevab  bulmak 
için yukar da belirtilen tüm faaliyetleri ve bu faaliyetler için tahsis edilen bütçeleri belirli bir 
muhasebe sistemi dahilinde konsolide etmek gerekecektir. Ülkemizde böyle bir 
konsolidasyonu yapmaya elveri li bir muhasebe sistemi olmad  gibi hiçbir kamu idaresi de 
böyle bir görevi yapmakla sorumlu tutulmam r. Halbuki, genel yönetim harcamalar n bir 
taraftan ekonomik s fland rmaya tabi tutulmas , kamu kesiminin harcamalar n boyutu 
hakk nda bir bilgi verirken, di er taraftan da harcamalar n hangi fonksiyonlar için 
yap ld n bilinmesi ekonominin geli me sürecini etkiler mahiyettedir. Örne in; t bbi sarf 
malzemesi üretimi konusunda bir yat m yapma niyeti olan yerli veya yabanc  bir 
yat mc ya, bu alanda ülke düzeyinde Devlet birimlerince yap lan harcamalar n ayr nt  
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olarak sunulmas  yat mc n daha isabetli bir karar vermesini sa layacakt r. Bu örne i 
yat m yapmak, politika veya bilgi üretmek, karar vermek noktas nda ulusal ekonominin her 
faaliyet alan nda ileri sürme imkan  vard r. Ancak ülkemizde bilgiye dayal  karar vermek 
yerine, bu dayanaktan yoksun karar vermek üzerine kurulu bir ekonomik yap  mevcut 
oldu undan verilen kararlar n ulusal ekonomiye etkilerini sorgulayan bilgiye dayal  
ara rmalar yapma imkan  da bulunmamaktad r. Bu nedenle, ortaya ç kan sonuçlar n ya hangi 
kararlar neticesinde gerçekle ti inin fark na bile var lamamakta, ya verimli olmayan alanlarda 
yat mlar yap lmakta, ya da yanl  verilen kararlar  düzeltmek üzere s k s k kararlar 
de tirilerek kaynaklar israf edilmekte,  toplumsal güven zedelenmektedir. 
 
 Bu kapsamda hükümet politikalar n olu turulmas na dair bir örnek vermek gerekirse, 
buna en iyi örnek; vergi politikalar n olu turulmas  sürecinde geli mi  ülkelerde uygulanan 
vergiden önce ve vergiden sonra konulan verginin ekonomiye etkilerinin de erlendirilmesi 
gösterilebilir. Oysa, ülkemizde genellikle vergi politikalar , ekonomik etkileri irdelenmeden 
sadece gelir elde etmek amac yla konulmaktad r. Bunun sonucunda da bir çok sektörde ya 
kay t d  faaliyet artmakta, ya da sektör dünyayla rekabet edecek ekonomik boyuta 
eri ememektedir. Örne in, Microsoft bir Türk firmas  olsayd , kendisini bir “klavye 
vergisiyle” kar  kar ya bulacak, ne ar-ge faaliyetlerini yeterince geli tirebilecek, ne de bu 
kadar kar elde edebilecekti!(7)  
 
 Yap lan baz  ara rmalara göre gelinen bu noktada Türkiye’de kamu sektörü (K T’ler 
dahil) harcamalar n gayri safi milli has laya oran  % 70 düzeyini a r. (8) Yani kamu 
sektörü (K T’ler dahil) ulusal ekonomi içerisinde her 100 liradan en az 70 liras  
faaliyetlerinde kullanmaktad r. 2003 Y  Konsolide Bütçe gerçekle melerinin gayri safi milli 
has la içindeki pay n %39.38 oldu u göz önünde bulunduruldu unda yakla k gayri safi 
milli has lan n %30’u oran nda bir kamu kayna n parlamentonun yürütme organ na verdi i 
yasal bir izin olmadan yürütme organ  taraf ndan ve yakla k bu kadarl k bir kayna n da 
ulusal ekonomiyi olu turan di er kurumsal birimler taraf ndan kullan ld  görüyoruz. Ne 
yaz k ki Devlet kulland  bu kaynaklar n boyutlar ; ne bir bütün olarak somut bir ekilde 
görebilmekte, ne etkinlik düzeyini belirleyebilmekte ne de kayna  kullananlardan hesap 
sorabilmektedir. 
 
 Bu kapsamda milletlerin en temel siyasal hakk  olan bütçe hakk  üzerinde de durmak 
gerekmektedir. Bilindi i gibi millet ad na bütçe hakk  parlamentolar kullanmaktad r. 
Kamudan toplanacak her türlü kayna n ve bunlar n harcama yerlerinin önceden 
parlamentonun izin ve onay na sunulmas ; al nan izin ve yetkinin yerli yerinde kullan p 
kullan lmad  hakk nda parlamentoya hesap verilmesi bütçe hakk n uygulama yönünü ifade 
etmektedir. Bu uygulama, bütçe ve kesin hesap kanunlar n kabulü yoluyla olur. Bütçe 
yetkisinin muhatab  yürütme organ  olup; gelir toplama yetkisini ve harcama yapma iznini 
parlamentodan alan hükümet, yapt klar ndan ve elde etti i sonuçlardan dolay  parlamentoya 
hesap vermek zorundad r. 
 
 Halen yürürlükte bulunan mevzuat z parlamentonun bütçe hakk  konusunda iki 
istisnas na yer vermektedir. Bunlardan birincisi mahalli idareler, ikincisi K T’lerdir. K T’lerin 
bütçe ve faaliyet sonuçlar n hükümet taraf ndan parlamentoya sunulmas  bütçe hakk  
kapsam nda de erlendirilmemektedir.(9) 
 
 Hangi gerekçeler ile olursa olsun mahalli idareler ve K T’ler d nda istisnalar 
olu turularak genel yönetim birimlerinin Devlet bütçesi d na ç kar lmas  veya bütçe içinde 
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ayr cal kl  usullere tabi k nmas , milletlerin en temel hakk  olan bütçe hakk na da uygun 
dü memektedir. 
 

8. Devlet Faaliyetlerinin Ulusal Ekonomi Üzerine Etkileri 
 
  Esas olarak Devlet kulland  kayna  genel yönetim birimleri d ndaki di er 
birimlerden sa lamaktad r. Öteden beri bu finansman n ba ca kayna  vergiler olmu tur. 
Ancak bugüne kadarki bütçe uygulamalar nda Devlet harcamalar  hiçbir zaman tam olarak 
vergilerle kar lanamam r. Sürekli bütçe aç klar  olu mu tur. Bu durum di er baz  
nedenlerle birlikte Devlette yap sal parçalanmaya neden olmu , merkezi hükümetin gelir ve 
giderlerinin önemli bir bölümü bütçe d nda olu turulan birimlere kayd lm r. Bunun yan  

ra baz  idarelerin gelir ve giderlerinin kay t d  b rak lmas  benimsenmi tir. Bu yolla bütçe 
aç klar  oldu undan az gösterilmeye çal lsa da sürekli olarak resmi bütçe aç klar  
öngörülenden fazla gerçekle mi tir. 
 
  Devlet, bütçe aç klar  gerçek anlamda tespit edemez bir hale gelmi tir. Bu durum 
bütçenin bir maliye politikas  arac  olarak önemini kaybetmesine neden olmu , kamu 
kesiminin borçlanma ihtiyac  daha yüksek oranlara ula r. Uzunca bir süre faiz ödemeleri 
tamamen borçlanma yoluyla kar land  gibi, ba ka bir k m giderler için de borçlan lm r. 
Bu sonuç, Hazine taraf ndan yürütülen borçlanma ve para politikalar  birinci derecede 
önemli araçlar konumuna getirmi tir. Kamunun artan fon ihtiyac  Hazinenin borçlanma 
politikas na da etki ederek Devlet borcunun ekonomik olmayan bir yap da geni lemesine 
neden olmu tur. Di er bir ifadeyle Hazine uzunca bir süre s rs z bir ekilde borçlanmak 
zorunda b rak lm r. Hazinenin yüksek orandaki kaynak ihtiyac  iç borçlanmada yüksek reel 
faiz ödenmesi sonucunu do urmu tur.  
 
 Yüksek reel faizler; gelir da n bozulmas na yol açm , yüksek gelir düzeyindeki 
gruplara kaynak aktar lmas na neden olmu tur. Devletin büyük ölçüde borçlanmaya gitmesi 
neticesinde mali piyasalardaki fonlar kamu kesimine akm , özel sektör fon temininde güçlük 
çekmeye ba lam r. Ayr ca kamu kesiminin iç borçlanmada ödedi i yüksek reel faizler 
dolay yla fon temininde özel sektörün kamu kesimi ile rekabet etmesi zorla , bu durum 
özel sektörde d lanma etkisi olu turarak d  piyasalardan fon temin etmelerine neden 
olmu tur. Ancak özel sektörün d  piyasalardan yüksek maliyetlerle elde etti i fonlar yat ma 
yönelmemi , büyük oranda Hazinenin iç borçlanma ihtiyac  kar lamak için kullan lm r. 
Di er bir ifadeyle; Devletin a  fon ihtiyac  özel sektörü yat m yapmaktan al koymu , 
kamu kesiminin fon ihtiyac  kar lamak için ona d  piyasadan fon temin etmesinde arac k 
yapmas na dönü mü tür. Bu sonuç ise kamu kesiminde kullan lan kaynaklar  kontrol 
edilemeyen bir ölçüde artt rken, özel sektörün yat mlar  azaltm , ülkede i sizlik yüksek 
oranlara ç km r.  
 
 Tüm bu uygulamalar neticesinde; Hazine Müste arl n son Kamu Borç Yönetimi 
Raporuna göre konsolide bütçe borç stoku; 145.3 milyar Dolar  iç borç stoku ve 64.9 milyar 
Dolar  d  borç stoku olmak üzere toplam 210.2 milyar Dolara; Devlet statistik Enstitüsünün 
son Hane Halk  Tüketim Harcamalar  Ara rmas na göre ulusal ekonomideki i sizlik oran ; % 
9.5’e (2.390.000.000 ki i) ula r.(10), (11) Ancak resmi kay tlarla ortaya konulan 
Devletin toplam borç stoku ve i sizlik oran n gerçekte çok daha yüksek oldu u yönünde 
ço u piyasa otoritelerinde ciddi ku kular mevcuttur. Ayr ca bu uygulamalar toplumda olu an 
güven aç  sorunuyla birlikte genel yönetim sektörü d nda kalan birimleri de etkileyerek 
ulusal ekonomide kay t d k oran  %50’leri a r. 
 



 

 10 

    
 

9. Devlet Faaliyetlerinin Tan  ile lgili Yap lan Çal malar 
 

 Ülkemizde Devlet faaliyetlerinin s fland lmas na da 1995 y nda Kamu Mali 
Yönetim Projesi kapsam nda Maliye Bakanl  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü 
bünyesinde yürütülen çal malarla ba lan lm , 1998 y nda MF uzmanlar yla birlikte 
çal larak Devlet Mali statistikleri El Kitab  86 (GFS 86)’da yer alan esaslara dayal  bir 

fland rma modeli ortaya konulmu tur. Avrupa Birli ine kat m sürecinde bütçe 
kodlamas n uluslararas  standartlara uygun hale getirilmesi gereklili i ortaya ç ncaya 
kadar bu çal malara ara verilmi tir. 1998 y nda tamamlanm  olan yeni bütçe kod yap  
yeniden gözden geçirilerek merkezi hükümet  faaliyetleri GFS deki de ikliklere ve Avrupa 
Birli inde uygulanan ESA 95 standard na uygun hale getirilmi  ve 2004 y  ba ndan itibaren 
genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerde uygulanmaya ba lanm r. 
 
 Merkezi hükümet faaliyetlerine ili kin yeni bütçe kodlamas  bir alt yap  çal mas  
olarak tan mlamak mümkündür. Bu kodlamayla merkezi hükümet faaliyetleri hakk nda 
istenilen bütçeleme sistemlerini uygulamak mümkün olabilecektir. Yeni bütçe kodlamas n 
getirdi i önemli yenilikler; detayl  bir kurumsal kodlamayla program sorumlular n tespitine 
imkan vermesi, önceki bütçede olmayan giderlerin fonksiyonel s fland rmas n sa lanmas , 
ayn  kodlaman n konsolide bütçeli kurulu lar d ndaki birimlere de uygulanabilir olmas , 
uluslararas  kar la rmalara imkan vermesi, ölçme ve analize elveri li olmas  olarak 

ralanabilir. Bu özellikleri ve özellikle de analize elveri li istatistiki veriler üretmeye imkan 
vermesi nedeniyle yeni bütçe kodlamas  Analitik Bütçe S fland rmas  olarak 
adland lm r. 
 
 Konsolide bütçe kapsam ndaki daire ve idarelerin faaliyetlerine ili kin 2004 Y  
Bütçeleri Analitik Bütçe S fland rmas na göre haz rlanarak kanunla  ve yürürlü e 
girmi tir. Analitik bütçe s fland rmas n; 2005 Mali Y nda mahalli idareler, sosyal 
güvenlik kurumlar , düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile özel bütçeli kurum ve 
kurulu larda; 2006 Mali Y nda döner sermayeli kurulu lar ile di er kurum ve kurulu larda 
tamamen uygulamaya geçirilmesiyle, genel yönetim tan  kapsam na giren tüm kurum ve 
kurulu lar n faaliyetleriyle ilgili mali planlar n ve raporlar n uluslararas  standartlara 
uygunlu u sa lanarak konsolide edilebilir hale getirilmesi, performans esasl  bütçelemeye 
temel te kil edebilmesi ve mali yap da saydaml n ve hesap verilebilirli in sa lanmas  
gerçekle ebilecektir.(12) 

 
10. Devletin Yap sal Bütünlü ünü Bilmenin Sa layaca  Katk lar 
 

 Etkin bir kamu yönetim sistemine sahip devlette kurumsal birimler; bu bilgiler 
sayesinde gelece in f rsat ve tehditlerine yönelik tutarl  bir öngörü yapabilme imkan na sahip 
olmaktad rlar. Kamu yönetiminde kamu kaynaklar n yönetim sonuçlar ; kamu 
yöneticilerine, piyasa birimlerine ve vatanda lara tarafs z olarak sunan bu araçlar; siyasal 
iktidarlar n icraatlar  hakk nda topluma daha somut bir de erlendirme yapma imkan  sundu u 
için, politikac lar ile kamu yöneticilerini daha isabetli kararlar almaya sevk etmekte, bu ise 
toplumda bir sinerji olu turarak ulusal ekonominin tüm birimlerine yans maktad r. Bu ekilde 
piyasa birimleri ve vatanda larla olan ili kilerinde güven ortam  sa layan bir kamu yönetim 
sisteminde ise tüm ulusal ekonomiyi kay t alt na almak büyük ölçüde bir sorun olmaktan 

kmaktad r.  
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Devletin yap n ve faaliyet sonuçlar n bütüncül bir yakla mla do ru olarak 
tan mlanmas  a da ifade edilen olumlu yönetim kavramlar n ülkede kurumsalla mas na 
önderlik edecektir. Bu kavramlar; demokratikle me, yerinden yönetim, kay tl  ekonomi, 
halk n kat m ve katk n sa lanmas , saydam yönetim, tutarl k, aç kl k, vatanda n bilgi 
edinme hakk n tan nmas , kamu kaynaklar n etkin ve verimli kullan , kamu 
yönetiminde verimlili in ve etkinli in artt lmas , hukuk devleti, hesap verme sorumlulu u, 
etik de erler, bilgiye dayal  politika üretme, somut bilimsel ara rmalar yapma imkan , risk 
alanlar n belirlenmesi, performansa dayal  denetim, sonuç odakl  ve liyakat esasl  yönetim 
olarak say labilir. 
 
 Devletin yap ndaki da kl k, di er bir ifadeyle devletin birim ve faaliyetlerinin 
somut tan mlar içermemesi bir çok kamu sorununun çözümsüz kalma neticesini 
do urmaktad r. Karma k bir yap ya dönü en kamu yönetim sisteminde bir analiz yaparak 
sonuç ç karma öngörüsü ortadan kalkmaktad r. Bir çok kamu kurumunun meselenin bir 
yönünden veya di erinden sorumlu olmas , ancak hiçbir meselenin tümünden sorumlu 
olmamas  ülkemizde s kça kar la z bir durumdur. Bu durum, sadece koordinasyon 
problemini beraberinde getirmekle kalmay p, ayn  zamanda meselenin bütün olarak 
kavranmas  yönünde kurumlar aras  güç çeki melerinden ve yetki da ndan kaynaklanan 
etkisiz bir kamu yönetim zihniyetine ve kurumlar n “kurum taassubu” anlay yla birbirinden 
bilgi saklad  bir kamu yönetim yap na neden olmaktad r. Böyle bir kamu yönetim 
sistemini be  y ll k bir süre için devralan siyasal iktidarlar n teslim ald klar  kamu yönetiminin 
sorunlar  sistematik bir yakla mla çok k sa bir sürede tan mlayarak ne yapacaklar na, 
yetkilerini hangi yönde kullanacaklar na ve kamu kaynaklar  nas l ve hangi öncelikli 
amaçlar için harcayacaklar na dair sa kl  karar vermeleri beklenemeyece i gibi, bu 
bilgilerden yoksun piyasa birimleri ve vatanda lar n da ekonomik ve sosyal faaliyetlerinde 
kar  kar ya bulunduklar  riskleri en aza indirme konusunda elerinde ba vuracaklar  somut 
bir araçtan mahrum b rak lm  olacaklard r. Bu durum ise bu kez ekonomi üzerinde olu acak 
güven aç  sorunuyla birlikte tüm sektörlere domino etkisi yapacak, piyasa birimlerini kay t 

 kalmaya zorlayacakt r. Bu kapsamda ortaya ç kan sak ncalar; gizlilik, d a kapal k, 
merkeziyetçilik, kay t d  ekonomi, yönetim ve sorumlulu un iyi da lmam  olmas , 
yönetimde düzensizlik, engelleyici bürokratik zihniyet, yönetimin ba  oldu u hukuk 
sisteminden kaynaklanan hantall k, bozuk halkla ili kiler, mali kaynak s nt , a  istihdam, 
yönetimde keyfi tav rlar ve yanl  tutumlar eklinde gücün kötüye kullan lmas , engellenebilir 
gecikme ve bilgi eksikli i, ihmal ve yasa d  yollar, patronaj ili ki düzeni, performans 
bilincinden yoksun kamusal hizmetleri yerine getirme dü üncesi, ekilci yönetim anlay , 
hizmet sunumunda yönetilenlere kar  ilgisizlik ve kay ts zl k  olarak s ralanabilir.  
 

11. Sonuç 
  

 Devlet ulusal ekonomiyi kay t alt na almak istiyorsa öncelikle kendi faaliyetlerini 
kay t alt na almakla ba lamal r. Bu konuda önemli mesafeler al nm r. Baz  noksanl klar 
olabilir. Yap lmas  gereken bu noktalarda daha tutarl  tedbirler almakt r. Yoksa kamu yönetim 
sistemimizde s kça gördü ümüz uygulamalar gibi bu tedbirlerden kolayca vazgeçme yolu 
seçilmemelidir. Kamu yönetiminde etkinlik ancak bunu ba ard z ölçüde sa lanabilir. Bu 
hak ülkeyi yönetenler de dahil olmak üzere tüm piyasa birimleri ve vatanda lara verilmek 
zorundad r. Yerli ve yabanc  yat mc lar ulusal ekonomideki göstergelere bakarak kararlar  
verirler. Onlara ulusal ekonominin yap yla ilgili yüksek reel faiz göstergesi d nda da 
gerçek bilgiler sunmak zorunday z. Aksi takdirde ülkeye girerken iyi kar lad z yabanc  
yat mc ; s cak para nedeniyle ülkeden ani ç  yaparken verdi i zayiattan dolay  sorumlu 
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tutamayaca z gibi üretime yönelmedikleri için de yerli yat mc lar  yarg lama hakk na 
sahip olamay z.   
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