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ÖZET 

Bilgi  STK  tarafından  başlatılan  Bütçe  İzleme  Dizisi’nin  amacı  STK’ların  kamu 

harcamalarını  izleme  süreçlerine  katkıda  bulunmaktır.  Askeri  ve  iç  güvenlik 

harcamalarını  izleme kılavuzu, hak temelli çalışan STK’lar tarafından   önemli  izleme 

kalemi  olan  sosyal  koruma harcamaları  izleme  kılavuzundan  elde  edilen  sonuçlarla 

bir  karşılaştırma  yapılabilmesi  bakımından  önemlidir.    Diğer  yandan,  gerek  askeri 

harcamaların gerek  iç güvenlik harcamalarının  izlenebilir olması,  STK’ların ve hatta 

parlamentonun  denetimine  yeterince  açık  olması  talebi,  demokratik  bir  taleptir, 

çoğulu  demokrasinin  olmazsa  olmaz  niteliklerinden  devletin  şeffaflığı  ve  hasap 

verebilir olması ilkesinin çalışması için doğal bir taleptir. 

Askeri harcamaları hesaplamak  için izlemek gereken daha az sayıda kamu idaresi ve 

fonu  var.  Ayrıca  KİT’lerin  ya  da  kamu  iştiraklerinin  olduğu  bir  savunma  sanayinin 

varlığı söz konusudur. Askeri harcamalarla iç güvenlik için yapılan harcamalar bir çok 

kez içiçe girmiştir. Yine de askeri harcamaların izlenmesinde ortaya çıkan en önemli 

zorluk,    çalışmada  bir  çok  aşamada  ayrıntılı  olarak  belirtileceği  gibi,  verilerdeki 

şeffaflık  eksikliğidir.    Özellikle  kamu  idarelerin  verilerinin  gittikçe  şeffaf  olduğu 

2000’li yıllarda askeri harcamalara ilişkin verilere ulaşmanın gittikçe daha zorlaşması 

dikkat çekicidir. Bu veri eksikliği askeri harcamalara olduğundan yüksek değerler ve 

oranlar  atfedilmesine  neden  olmakta  ve  bu  konuda  spekülasyonların 

temizlenebilmesi  için  ilgili  idarelerin  ciddi  bir  şeffaflık  sürecine  girmeleri 

gerekmektedir.  

Bu  çalışmada  askeri  harcamaların  hesaplanmasında  mümkün  olduğu  ölçüde  SIPRI 

metodolojisine  dayanılmıştır.  Askeri  harcamaların  hesaplanmasında  verilerine 

ulaşılabilen  kurumlar  Milli  Savunma  Bakanlığı,  Jandarma  Genel  Komutanlığı,  Sahil 

Güvenlik  Komutanlığı,  Savunma  Sanayi  Müsteşarlığı,  Savunma  Sanayi  Destekleme 

Fonu,  Makina  Kimya  Endüstri  Kurumu,  TÜBİTAK  Savunma  Sanayi  Araştırma 

Geliştirme  Enstitüsü  ve  Uzay  Teknolojileri  Araştırma  Ensitüsü’nün  harcamalarıdır.  

Köy  korucularına  yönelik  maaş  harcamalarına  ulaşılabilmiş  ancak  sosyal  güvenlik, 

silah  ve mühimmat  harcamalarına  ulaşılamamıştır.  Ayrıca  Türk  Silahlı  Kuvvetlerini 

Güçlendirme  Vakfı’nın  harcamalarına  ulaşılamamıştır.  Üniversitelerin  ve  diğer 

kurumların  yürüttüğü  askeri  araştırma  geliştirme  harcamalarına  ve  örtülü 

ödeneklerden yapılan askeri harcamalara ulaşılamamıştır. Çalışmada  askeri harcama 

verilerine  ulaşılan  idarelerin  harcama  kalemleri  ayrı  ayrı  verilmiş  ulaşılamayan 



  4 

veriler  ise  ayrı  ayrı  ertebe  olarak  tahmin  edilmeye  böylece  eksikliğin  düzeyi 

anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Verilerine ulaşılabilen idarelerin harcamalarının toplamı 2008 yılında 18 milyar YTL 

olarak  gerçekleşmiş,  2009  yılında  20  milyar  olarak  kanunlaşmıştır.  Bu  idarelerin 

bütçelerinde  kriz  nedeniyle  bir  kesinti  öngörülmemiştir.  Bu  rakamların  GSYH’ya 

oranları %  1.8  civarındadır.    Sayılan  idareler  arasında Milli  Savunma  Bakanlığı’nın 

bütçesinin  GSYH’ya  oranı  %  1.3  tür  ve  bu  idare  tek  başına  askeri  harcamaların 

yaklaşık  % 75’ini yapmaktadır.  

Çalışmada değinilen eksik kalan harcamaların mertebelerinden yola çıkılarak tahmin 

edilebilen    oran  %  2’dir.  Bu  oran    NATO‐Avrupa  ülkelerinin  ortalamasının  biraz 

üzerindedir ve NATO‐Avrupa ülkelerinde görülen azalma ile paralelel olarak azalma 

göstermektedir.   Ayrıca,   SIPRI ve IMF verileri dikkate alındığında Türkiye’de askeri 

harcamaların  GSYH’ya  oranı  %  2  olarak  teyid  edilmektedir.    Son  yıllarda  askeri 

harcamalarda  bir  azalma  trendi  görülmesine  rağmen,  Türkiye’nin  askeri 

harcamalarının  GSYH’ya  oranını    Belçika,  Çek  Cumhuriyeti,  Danimarka,  Hollanda, 

Almanya, Macaristan, İtalya, Norveç, Portekiz, Romanya, İspanya, Kanada gibi % 1.5’e 

düşürmesi önerilebilir.  

Çeşitli  kamu  harcama  kalemleri  açısından  çalışmada  uzun  dönemli  olarak  yapılan 

karşılaştırma  1988‐2002  döneminde  15  yıl  süreyle  askeri  harcamaların  eğitim 

harcamalarından  daha  yüksek  olduğunu  göstermektedir.    Bu  gün  ülkede  yaşanan 

yüksek  gelir  dağılımı  bozukluğu  ve  yüksek  yoksulluk  oranlarına  rağmen  askeri 

harcamalar  sosyal  hizmet  ve  sosyal  yardım  harcamalarının  çok  üzerindedir. 

Çalışmada kullanılan yöntemle hesaplanan kamu kaynaklarından toplam iç güvenlik 

harcamalarının GSYH’ya oranı ise % 1.27 civarındadır.  

Bir  noktayı  vurgulamak  gerekiyor:  İzlediğimiz  bütçe  hangi  alanda  olursa  olsun 

bütçeden  ayrılan  payın  artırılması/azaltılması  tartışması,  hiç  bir  zaman  kamu 

tarafından  verilen  hizmetin  kapsamı    ve  etkinliğinin  tartışılmasını  ikinci  planda 

bırakmamalı. Ancak  izleme konusu askeri  ve  iç  güvenlik harcamaları olduğu zaman 

ise  konuya  etkinliğin  de  ötesinde  bir  demokratikleşme    açısından  yaklaşılması 

kaçınılmazdır. 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ÖNSÖZ 

İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi (Bilgi STK), 2003 yılından 

beri sürdürdüğü eğitimler süresince üretilen 12 eğitim modülünü  kapsayan yazılı ve 

görsel malzemelerin tümü 2010 yılına kadar STK Çalışmaları ‐  Eğitim Kitapları Dizisi 

kapsamında  yayınlamış oluyor. Bu yayınlarımızdan sonra, günümüzde STK’larla ilgili 

ortaya çıkan önemli konularda yayınlar yapmaya devam ediyoruz. Bu konulardan bir 

tanesini  öncelikli  olarak  vurgulamak  isteriz:  STK’ların  gerek  yurtdışında  gerek 

Türkiye’de  bütçeyi  izleme  konusunda  yaptıkları  çalışmaların,  oluşturdukları  ağların 

ve platformaların gittikçe yaygınlaştığını söyleyebiliriz. Bu konuda ortaya çıkan bilgi 

ve eğitim ihtiyacına cevap verebilme amacıyla eğitim programları, eğitim kitapları ve 

izleme kılavuzları ve raporları üzerine çalışmaya başladık. STK Çalışmaları  ‐   Eğitim 

Kitapları,   Bütçe  İzleme Dizisi  altında çıkan yayınların  ilk grubu  temel bütçe okuma 

yazma  kapsamında  değerlendirilebilecek  olan  iki  eğitim  kılavuzudur:  Temel  Bütçe 

Okuma Yazma ve Çok Yıllı Bütçe İzleme. Bu iki temel bütçe okuma yazma kılavuzunu 

tematik izleme kılavuzları izlemektedir.  Tematik izleme kılavuzlarının amacı yöntem 

önermek  ve  izleme  formatını  STK’lara  sunmak,  sonra  da  her  yıl  yine  STK’ların 

katılımıyla  çeşitli  harcamaları mercek  altına  alarak    izleme  raporları  yayınlamaktır. 

Bu  tematik bütçe  izleme alanlarından  sosyal  koruma harcamalarını  izleme kılavuzu 

hazırlanmış  ve  webe  konulmuştur.  Elinizde  bulunan  askeri  ve  iç  güvenlik 

harcamalarını  izleme  kılavuzunu,  eğitim‐çocuk  ve  gençlik  harcamalarını  izleme, 

özürlülere  yönelik  harcamaları  izleme,  mahalli  idarelerin  harcamalarını  izleme 

kılavuzlarının izlemesi planlanmaktadır. 

Bu  çalışmaların  amacı,  önünümüzdeki  iki  yıl  için  planlanmış  olan  kamu 

harcamalarının STK’lar tarafından izlenebilmesi sürecine katkıda bulunmaktır. Sosyal 

koruma  bütçesini  izleme  kılavuzunu  kullanarak  Bilgi  STK  savunuculuk  eğitimi 

programında STK’ların katılımıyla denediğimiz bütçe okuma yazma ve sosyal bütçeyi 

izleme  derslerinde,  kamu  kaynaklarından  sosyal  korumaya  ayrılan  kaynakların 

karşılaştırılması açısından en sık sorulan sorular askeri ve iç güvenlik harcamalarına 

yönelik  oldu.  Bu  kapsamda  2000’li  yıllardan  itibaren  savunma  harcamalarıyla  ilgili 

çalışmalar yapan Gülay Günlük Şenesen’i seminer vermeye davet ettik. Bu seminerin 

üzerine eğitim programına katılan STK temsilcileriyle birlikte, gerek askeri, gerek  iç 

güvenlik  için  2009  yılı  içi  ayrılan  ve  2010  ve  2011  yılları  için  ayrılması  planlanan 

harcamaları  hesaplayıp  sosyal  koruma  harcamaları  ile  karşılaştırmak  amacıyla 

çalışmayı başlattık.   Askeri harcamalar ya da savunma harcamaları bir çok ülke  için 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SPRI  (www.sipri.org)  ve  NATO  (www.nato.int)  tarafından  yayımlanmaktadır.    Bu 

kaynaklara  bakıldığında  Türkiye’nin  askeri  harcamalarının  uzun  yıllar  için  trendini 

görmek  ve  diğer  ülkelerin  harcamalarıyla  karşılaştırma  olanağı  bulunmaktadır. 

STK’ların bütçe izlemesi amacıyla yapılan bu çalışmada ise, toplam bir askeri harcama 

verisine ulaşmaktan çok, askeri harcamalar yapan kurumların harcamalarını ayrı ayrı 

görebilmek  ve  izleyebilmek  amaçlanmaktadır.    Diğer  yandan  iç  güvenlik 

harcamalarına yönelik kamu harcamalarını da  izlemeye yönelik yöntem oluşturmak 

ta çalışmanın amaçlarındandır. 

Askeri harcamaları izlemenin yöntem olarak sosyal koruma harcamalarına göre daha 

farklı olduğunu söylemek mümkün. Askeri harcamalar  için  izlemek gereken daha az 

sayıda kamu idaresi ve fonu var. Ancak KİT’lerin ya da kamu iştiraklerinin olduğu bir 

savunma sanayinin varlığı  çalışmanın sadece kamunun askeri harcamaları  ile  sınırlı 

kalmamasını ve savunma sanayine ve iştiraklere sahip olan kurumlara da bakılmasını 

gerektirdi. Askeri harcamaların ayrıştırılmasında ortaya çıkan diğer bir sorun askeri 

harcamalarla  iç  güvenlik  için  yapılan  harcamaların  bir  çok  kez  içiçe  girmesiydi. 

Bunların  başında  aslında  “sivil  savunma”  hizmetlerine  yönelik  harcamalar  ve  köy 

korucularına  yönelik  harcamalar  gelmektedir.    Askeri  harcamaların  izlenmesinde 

ortaya  çıkan  en  önemli  zorluk  ise  çalışmada  bir  çok  aşamada  ayrıntılı  olarak 

belirtileceği  gibi,  verilerdeki  şeffaflık  eksikliğidir.    O  nedenle  bu  çalışmada  ileride 

vereceğimiz toplam askeri harcamaların çeşitli eksiklikleri  içermesi muhtemeldir ve 

“izlenebilen askeri harcamaların toplamı” olarak algılanmalıdır.  

Bu  çalışmanın  gerçekleşmesindeki  katkılarından  dolayı  Gülay  Günlük  Şenesen’e  ve 

Maliye  Bakanlığı,  Hazine  ve  DPT’nin  yöneticileri  ve  uzmanlarına  teşekkür  ederim. 

Sayın Hasan Ersel görüş, öneri ve birikimlerini bizimle paylaştı, çok teşekkür ederim. 

Özel  teşekkürüm  Bilgi  STK’nın  2008‐2009  akademik  yılındaki  Eğitim  ve  Sertifika 

Programı’na katılan azimli STK  temsilcilerine.   Bu çalışmada oluşturulan yöntem ve 

izleme tabloları kullanılarak,  ilgili yılın kanun gerekçesi ve ekleri webe konulduktan 

sonra,  ilgili  yıldan  sonraki  iki  yıl  için  planlanan  askeri  ve  iç  güvenlik  harcamalarını 

hesaplayabilmek  mümkün  olacaktır.  Bilgi  STK  2010,  2011  ve  2012  yılları  için  bu 

izlemeyi  yapacak  ve  ilgili  yılın  Ocak  ayının  ortasında  bu  izleme  verisini  webte 

yayınlayacaktır. Bu süreci bizimle paylaşmak isteyen STK’ları 2010 Ocak ayında, uyku 

tulumlarını ve bilgisayarlarını alıp, üç günlük “STK Bütçe İzleme Kampı’na” katılmaya 

davet ederiz. 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GİRİŞ 

Hak temelli çalışan STK’lar için, sosyal koruma, güvenlik, eğitim, mahalli idareler gibi 

alanlara  ileriki  yıllardaki  ayrılması  planlanan  ödeneklerin  izlenmesi,  bu  ödeneklere 

yönelik politika üretme sürecinin etkilenmesi, ve konunun kamusal alanda konuşulur 

hale  gelmesi  günümüzde  önemli  savunuculuk  alanlarını  oluşturmaktadır.  Diğer 

yandan,  gerek  askeri  harcamaların  gerek  iç  güvenlik  harcamalarının  izlenebilir 

olması,  STK’ların  ve  hatta  parlamentonun  denetimine  yeterince  açık  olması  talebi, 

demokratik bir taleptir, çoğulu demokrasinin olmazsa olmaz niteliklerinden devletin 

şeffaflığı  ve  hasap  verebilir  olması  ilkesinin  çalışması  için  doğal  bir  taleptir. 

İzlediğimiz  bütçe  hangi  alanda  olursa  olsun  bütçeden  ayrılan  payın 

artırılması/azaltılması  tartışması,  hiç  bir  zaman  kamu  tarafından  verilen  hizmetin 

kapsamı    ve  etkinliğinin  tartışılmasını  ikinci  planda  bırakmamalı.  Özellikle  izleme 

konusu askeri ve iç güvenlik harcamaları olduğu zaman ise, etkinliğin de ötesinde bir 

demokratikleşme  anlayışının  ön  plana  çıkması  kaçınılmazdır.  Bu  çalışmanın  amacı, 

sözü  edilen  yaklaşımı  göz  önünde  tutarak,    Sivil  Toplum  Kuruluşları’nın  (STK) 

kamunun  askeri  ve  iç  güvenlik  harcamalarını  izleyebilmeleri  için  bir  yöntem 

sunmaktır. 

Gerek askeri gerek  iç güvenlik  ile  ilgili harcamalarıyla  ilgili veriler Merkezi Yönetim 

Bütçesi ve fonların giderleri  içinde yer almaktadır. 2003 yılında Kamu Mali Yönetim 

ve  Kontrol  Kanunu  ile  çok  yıllı  bütçelemeye  geçiş1  ve  2006  yılından  itibaren  Orta 

Vadeli  Mali  Plan  (OVMP)  hazırlanarak    gelecek  üç  yıla  ilişkin  gelir  ve  gider 

tahminlerinin hazırlanıyor olması verilere ulaşım ve izleme sürecini kolaylaştırmıştır. 

Ayrıca,  2003  yılından  beri  kullanılan Bütçe  Yönetim Bilgi  Sistemi  kurumların  bütçe 

tekliflerini elektronik ortamda hazırlamalarını ve  iletmelerini beraberinde getirerek 

verilere hızlı ulaşımın bir anahtarını oluşturmuştur.  

Çalışmanın  birinci  bölümünde  çalışmanın  kapsamı  ve  yöntemi  aktarılmaktadır. 

Askeri  harcamaların  izlenmesinde  kapsam  ve  yöntem  açısından    SIPRI’nın 

metodolojisi  yol  gösterici  olmuştur.    Çalışmanın  ikinci  bölümünde,  kanunlaşan  ve 

internette  yer  alan 2009 bütçesi  ve  ekleri  üzerinden  gidilerek  askeri  ve  iç  güvenlik 

harcamalarının  alt  kalemleri,  açıklamaları  ve  kaynakları  ayrıntılı  olarak 

                                                        
1 Bkz. Çok Yıllı Bütçe İzleme,  STK Çalışmaları ‐  Eğitim Kitapları Bütçe İzleme Dizisi  no 2, 
http://stk.bilgi.edu.tr/stkButce.asp 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incelenmektedir.  Bu  bölüm  askeri  ve  iç  güvenlik  harcamalarının  ileriki  yıllarda 

izlenebilmesi  için  önerilen  yöntemin  oluşturulması  amaçlanmaktadır.  Çalışmanın 

üçüncü bölümüne, askeri ve iç güvenlik harcamalarının 2006, 2007 ve 2008 yıllarının 

gerçekleşmiş  değerleri  eklenmiş  ve  2010  ve  2011  yıllarının  planlanan  askeri  ve  iç 

güvenlik harcamalarına yönelik veriler derlenmiş, askeri harcamaların bileşenler ele 

alınmış  ve  çeşitli  uluslararası  karşılaştırmalar  yapılmıştır.  Çalışma  ayrıntılı 

açıklamalar  içeren  ekler  ve  bir  sonraki  OVMP  ve  2010  Bütçe  Gerekçesi 

yayımlandıktan  sonra,    yani  2010  Ocak  ayının  başında,  2011  ve  2012  yılların 

planlanan  askeri  ve  iç  güvenlik  harcamalarını  izlemek  için  oluşturulan  bir  izleme 

tablosu ile sona ermektedir. 

1. ÇALIŞMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ 

KAPSAM 

STK Çalışmaları ‐  Eğitim Kitapları,  Bütçe İzleme Dizisi’nden çıkmış olan  Temel Bütçe 

Okuma Yazma kılavuzunda2 ayrıntılı olarak değinildiği gibi, 2003 yılında kabul edilen 

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre Genel Devlet, Merkezi Yönetim (genel 

bütçeli  gdareler,  özel  bütçeli  idareler,  düzenleyici  ve  denetleyici  kurumlar),  Sosyal 

Güvenlik Kurumu, mahalli  idareler,  fonlar,  İşsizlik Sigortası Fonu ve döner  sermaye 

kuruluşlarından oluşmaktadır. 

Bu  çalışmada  askeri  ve  iç  güvenlik  harcamaları,  Merkezi  Yönetim  bütçesinden  ve 

fonların  harcamaları  içinden    ilgili  kurumların  harcamaları  2006  ‐  2011  yılları  için 

ayıklanmaya  çalışılmıştır.  Bu  çalışmanın  amacı  bütçe  oluşturma  sürecine  katılmak 

olduğu  için  temel  ilgimiz  gerçekleşmiş  harcamalardan  çok  planlanan  harcamaları 

izlemek  üzerinde  oldu.    Askeri  harcamalarla  ilgili  olarak  SIPRI  metodolojisine 

başvurulmuştur.    Bu  çalışmanın  amacı  SPRI  metodolojisine  uygun  olarak  askeri 

harcamaları üretmek değildir. Ancak SPRI metodolojisi yol gösterici olmuştur.  

SIPRI metodolojisine göre, silahlı kuvvetlerin,   savunma bakanlıklarının ve savunma 

projeleri  üreten  diğer  kamu  kurumlarıın  (örneğin,  Savunma  Sanayi    Destekleme 

Fonu)  cari  ve  sermaye  transferi  harcamaları  askeri  harcamalar  kapsamında  kabul 

ediliyor.   Ayrıca eğitimi ve silah donanımı askeri operasyonlara yönelik yapılmış ve 

askeri  operasyonlarda  kullanılabilen  paramiliter  güçler  (örneğin  köy  korucuları), 

                                                        
2 Türkiye’deki kamunun kurumsal yapısı için bkz. Temel Bütçe Okuma Yazma, STK  
Çalışmaları ‐  Eğitim Kitapları,  Bütçe İzleme Dizisi no 1, http://stk.bilgi.edu.tr/stkButce.asp 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askeri uzay harcamaları, askeri araştırma geliştirme harcamaları da askeri harcamalar 

kapsamında  kabul  ediliyor.  Sayılan  bu  harcamalara  belirtilen  güçlerde  görevli  tüm 

askeri  ve  sivil  personel  harcamaları  ve  bunlara  ait  sosyal  güvenlik  kurumlarına 

yapılan ödemeler, emekli olanlara yönelik emeklilik ödemeleri, operasyon,  bakım ve 

mal ve hizmet alımları,   ve diğer ülkelere yapılan askeri bağışlar da dikkate alınıyor. 

SIPRI  metodolojisine  göre,  sivil  savunma  harcamaları  askeri  harcamalara  dahil 

edilememelidir.  

Askeri harcamaların kapsamı: 

Askeri  harcamalar  olarak Merkezi  Yönetim  kapsamındaki  genel  bütçeli  idarelerden 

üç  kurumun  toplam  harcamaları  alınacaktır.  Bunlar  Milli  Savunma  Bakanlığı, 

Jandarma  Genel  Komutanlığı,    Sahil  Güvenlik  Komutanlığı’dır.  Türk  Silahlı 

Kuvvetleri’nin  web  sitesinde  “Milli  Savunma  Bakanlığı  (MSB);  Bakanlar  Kurulu’nca 

kararlaştırılan  Savunma  Politikası  çerçevesinde  Genelkurmay  Başkanlığı  tarafından 

tespit  edilen  ilke,  öncelik  ve  ana  programlara  göre;  bütçe  hizmetleri,  asker  alma, 

seferberlik,  silah,  araç,  gereç  ve  her  türlü  ihtiyaç maddelerinin  tedariki,  araştırma‐

geliştirme,  askeri  adalet,  inşaat  ve  savunma  sanayi  hizmetlerini  yürütmektedir“ 

denmektedir.    Dolayısıyla  Merkezi  Yönetim  bütçesinde  Milli  Savunma  Bakanlığı,  

Genel Kurmay Başkanlığı bütçesi   Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının 

bütçelerini  kapsamaktadır.  Sitede  savunma  organizasyonu  başlığı  altında  verilen 

çizime  göre  (EK  1)  Jandarma  Genel  Komutanlığı  ve  Sahil  Güvenlik  Komutanlığı  da 

savunma  organizasyonunu  bir  parçasıdır.  Son  iki  kurumun  bütçeleri  genel  bütçeli 

idareler  arasında  ayrı  olarak  verilmektedir.3  Milli  Savunma  Bakanlığı’nın  harcama 

kalemlerinın  fonksiyonel  sınıflandırmasında  sosyal  yardım  harcamaları  altında  yer 

alan  küçük  bir  harcama  yeralmaktadır.    Bu  harcamalar  kuvvet  komutanlıklarının 

sitelerinde  toplumsal  gelişime  destek  faaliyetleri  olarak  açıklanmaktadır.  Bu  kalem 

ayrı  olarak  görülebildiği  için  askeri  harcamalardandüyürebildik.  Ancak  özellikle 

depreme hazırlık ve  insani arama‐kurtarma kapsamında yapılan eğitim ve  teçhizata 

yönelik harcamaları ayırmak mümkün olmadığı için bunları askeri harcamalar içinde 

bıraktık.  Genel  bütçe  kapsamında  yer  alan  bu  üç  idarenin  harcamalarına  Merkezi 

Yönetim kapsamındaki özel bütçeli  idarelerden Savunma Sanayi Müsteşarlığı  (SSM) 

                                                        
3 Savunma harcamalarının hesaplanmasında bu üç kurumun harcamalarının dikkate alınmasına 
yönelik olarak yapılan öncü bir çalışma için bkz. Günlük‐Şenesen, G. (2002) Türkiye’de savunma 
harcamaları ve ekonomik etkileri,  TESEV, İstanbul.  Savunma organizasyonununda yer alan 
komutanlıklar ile ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz, Lale Sarıibrahimoğlu’nun makaleleri;  Cizre, Ü. (der) 
(2006) Almanak Türkiye 2005, Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim, TESEV, İstanbul, içinde. 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eklenecektir.  Genel  Devlet  içinde  yer  alan  fonların  en  önemlilerinden  bir  tanesi 

Savunma  Sanayi  Destekleme  Fonu’  (SSDF)  dur.  Yukarıda  sayılan  harcamalara 

Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nun harcamaları da eklenecektir. 

1950 yılında 5591 sayılı Kanunla sermayesinin tamamı devlet tarafından karşılanan 

tüzel  kişiliğe  sahip  "Makina  ve  Kimya  Endüstrisi  Kurumu"  (MKE)  olarak  yeniden 

yapılandırılmıştır.  Günümüzde  233  sayılı  KHK  kapsamında  bir  iktisadi  devlet 

teşekkülü  olarak  varlığını  sürdürmektedir.  Kurumun  ana  görevi  “Türk  Silahlı 

Kuvvetlerinin  her  çeşit  silah,  mühimmat,  roket,  harp  araç  ve  gereç  ihtiyacını  10 

fabrika  ve  yaklaşık  6,000  personel  ile  yürütmektir”.    Bu  kurumun  dış  borcunu 

ödemesi için merkezi bütçeden verilen borçlar askeri harcamalara dahil edilecektir. 

İç güvenlik harcamalarının kapsamı: 

Merkezi  Yönetim  kapsamındaki  genel  bütçeli  idarelerden  üç  kurumun  toplam 

harcamalarını  alacaktır. Bunlar Milli  İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Milli Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreterliği, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün toplam 

harcamalarıdır.  

Bu  üç  idarenin  harcamaları  dışında,  fonksiyonel  sınıflandırmaya  göre  verilen 

harcamalardan  “Savunma”  ve  “Kamu  Düzeni  ve  Güvenlik”  harcamaları  eklenecek4.  

Fonksiyonel  sınıflandırmaya  göre  yapılan  sınıflandırmada  yer  alan  “savunma” 

harcamalarının  kapsamını  anlamak  için  idarelerin  ödenek  cetvelerine5  bakılması 

gerekmektedir.  Bu  cetvellere  göre,  idarelerin  “savunma”  kapsamında  yeralan 

harcamalar  sivil  savunma  harcamalarıdır.  Bu  nedenle  askeri  ve  iç  güvenlik 

harcamaları  kapsamında  bulunan  7  genel  bütçe  kapsamındaki  idare  dışındaki  tüm 

idarelerin  “Savunma”  harcamaları  iç  güvenlik  harcamalarına  dahil  edilmiştir.    Özel 

bütçe  kapsamında  yer  alan  Savunma  Sanayi  Müsteşarlığı  hariç  tüm  idarelerin 

“savunma”  harcamaları  da  sivil  savunma  harcamaları  oldukları  için  bunlar  da  iç 

güvenlik  harcamalarına  dahil  edilmiştir.  Yine  fonksiyonel  sınıflandırmaya  göre 

yapılan ayrımda yer alan “Kamu düzeni ve güvenliği” kapsamındaki tüm harcamalar 

yukarıda  söz edilen askeri ve    iç güvenlik harcamaları kapsamındaki  idarelerinkiler  

hariç olmak üzere iç güvenlik harcamalarına eklenmiştir.  

                                                        
4 Türkiye’deki kamunun kurumsal yapısı için bkz. Temel Bütçe Okuma Yazma, STK  
Çalışmaları ‐  Eğitim Kitapları,  Bütçe İzleme Dizisi no 1, http://stk.bilgi.edu.tr/stkButce.asp 
5 Veri kaynakları için bkz. Tablo 11. 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İç güvenlik hizmetleri giderek artan şekilde özel sektör tarafından verilen hizmetler 

haline gelmektedir. Özellikle yoksullukla zenginlik arasına sınır çekilmek için yapılan 

özel  siteler,  özel  eğlence  ve  alışveriş  mekanları  için  özel  güvenlik  hizmetlerine 

başvurulmaktadır.  Kamunun  sosyal  yardım  ve  hizmetlerden  esirgediği  harcamalar 

özel  güvenlik  için  harcanır  hale  gelmektedir,  aynen  G.  D.  Anadolu’ya  sosyal  açılım 

yapılmaktan  kaçınılmasının  maliyetinin  paramiliter  koruyucu  harcamalarını 

artırması gibi.  Diğer yandan kamu kurumlarının bazılarının (örn. üniversiteler) özel 

güvenlik hizmetleri alması da yaygınlaşmaktadır.  

İncelenmesi sorunlu harcamalar: 

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı: 

Silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi, ihtiyaç duyulan silah, araç ve gereçleri  yurt içinde 

üretecek seviyede bir savunma sanayi kurularak dışa bağımlılığın asgariye indirilmesi 

amacıyla  1987  yılında    kurulmuştur.  Vakfın  amaçlarında  ticari  işletmeler  kurmak, 

ticari  işletmelere  ortak  olmak  bulunmaktadır.    Bu  çerçevede  Vakıf  doğrudan  ve 

dolaylı olarak toplam 18 şirkete iştirak etmektedir.  

Hazine  Müsteşarlığı’nın  2007  KİT  raporunda,  “  Vakıf,  Milli  Savunma  Bakanı,  Genel 

Kurmay ikinci Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Milli Savunma Bakanlığı 

Savunma Sanayi Müsteşarı'ndan oluşan Mütevelli Heyeti tarafından yönetilmektedir. 

(…)  Özel  hukuk  hükümlerine  göre  faaliyet  gösteren  bu  şirketlerde  pay  sahibi  olan 

Vakfın  yönetim  kontrolü  devlet  görevlilerinde  olduğundan,  bu  şirketler  kamu 

işletmesi  olarak  KİT  Raporuna  eklenmiştir”  denilmektedir.    Gerçekten  de  TSGV 

önemli  askeri  harcama  yapan  bir  kurumdur.  Bu  kuruma  ve  iştiraklerine  kamu 

bütçesinden bir kaynak aktarılmamaktadır. Ancak yönetimi devlet kontrolünde olan 

Vakıf  silahlı  kuvvetlerin  çeşitli  askeri  harcamalarına  destek  olmaktadır.    Ancak 

Vakıfın  gelir  ve  giderleri  ile  ilgili  çok  kısıtlı  (eski  tarihli)  bilgiler  bulunuyor  olması 

askeri harcamaların izlenmesi çalışmalarına dahil edilmesini olanaksız kılmaktadır. 

Vakıfın  son  yıllara  ilişkin  gelirleri  ve  giderlerine  ilişkin  bilgi  web  sitesinde 

bulunmamaktadır.  Vakıfın  gelir  ve  giderlerinin  ve  giderlerinin  ne  kadarının  askeri 

projelerde kullanıldığı bilgisinin ulaşılabilir bir bilgi olması askeri harcamaların sivil 

toplum kuruluşları tarafından izlenebilmesine olanak sağlayacaktır.   

TSKGV  iştirakleri  tarafından  üretilen  silahların  ihrac  edilmeyen  kısmı  Türk  Silahlı 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Kuvvetleri’nce  satın  alınıyor  (iç  piyasada  tüketilen  çok  küçük  bir  kısmı  ihmal 

edilirse).  Askeri  harcamaları  hesaplarken  bu  iştiraklerin  satışlarını  Türk  Silahlı 

Kuvvetlerin harcamalarına eklediğimiz zaman mükerrerlik olaşacağı  için iştiraklerin 

satışları  ile  iligili  olarak  elde  edebildiğimiz  rakamları  toplamaya  katmadık.  EK  2’de 

kamu askeri harcamaları ile yurt içinde yapılan silah üretiminin karşılaştırılabilmesi 

amacıyla  özel,  kamu  ve  TSKGV’nin  iştiraklerini  kapsayan  savunma  sanayinin 

satışlarının  ve  karlarının  incelenmesine  ve  TSKGV’nin  giderlerinin  tahminine  yer 

verilmektedir.  

Köy korucularının maaş ve silahları:  

Eğitimi  ve  silah  donanımı  askeri  operasyonlara  yönelik  yapılmış  ve  askeri 

operasyonlarda  kullanılabilen  paramiliter  güçler  olarak  kabul  edebileceğimiz  köy 

korucularına  yönelik  harcamalar  İçişleri  Bakanlığı’nın  bütçesinde  bulunmaktadır. 

24096  nolu  resmi  gazetede  01/07/2000  yılında  yayımlanan  köy  korucuları 

yönetmeliğine göre “Köy korucuları, mesleki bakımdan görev yaptıkları köyün bağlı 

olduğu Jandarma Komutanı’nın emir ve komutası altındadır. İlçe Jandarma Komutanı 

köy korucuları  teşkilatının eğitim ve özlük haklarını yürütmek, görevlerini etkin bir 

biçimde  yapmalarını  sağlamak  ve  denetlemekle  mülki  amir  adına  sorumludur” 

denmektedir. Bu açıklama köy korucularına yönelik harcamaların askeri harcamalar 

olarak  sayılması  için  yeterlidir.  Aynı  yönetmeliğe  göre  “Köy  korucularının 

taşıyacakları  silah,  mühimmat  ve  teçhizatın  temin  giderleri  İçişleri  Bakanlığı 

bütçesinden,  bu  silahların  bakım  ve  onarım  giderleri    köy  bütçesinden  karşılanır” 

denmektedir.  Aynı  şekilde  yönetmelikte  “Köy  korucularına,  hizmetin  devamı 

süresince  ödenecek  ücret,  o  köy  ihtiyar meclisince  tespit  edilir  ve  köy  bütçesinden 

karşılanır  “  denmektedir.    Köy  bütçesi,  ihtiyar  meclisi  ile  muhtar  tarafından 

hazırlanarak  köyün  bağlı  olduğu mülki  idare  amiri  tarafından  onaylandıktan  sonra 

yürürlüğe  giren  bir  bütçedir  ve  kaymakamlıkların  ve  valiliklerin  personel 

harcamalarının  karşılandığı  İçişleri  Bakanlığı  ödenek  cetvellerinde  Valilik  ve 

Kaymakamlıklar  kaleminden  ödenmektedir.  Bu  harcamalar  yayımlanmış  ödenek 

cetvellerinden de izlenebilmektedir.6 

Özetle  köy  korucularının  silah  harcamaları  İçişleri  Bakanlığı  mal  ve  hizmet  alımı 

harcamaları  içerisinden  maaş  ve  sosyal  güvenlik  ödemeleri  İçişleri  Bakanlığı’nın 

personel  harcamalarının  içerisinden  ödenmektedir.   Köy  korucularına  verilen 
                                                        
6 Bkz. Veri Kaynak Listesi Tablo 11. 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maaşlar  (sosyal  güvenlik  prileri  hariç),  geçmiş  yıllar  için  yayınlanan  genel  bütçeli 

idarelerin  4.  düzey  ekonomik  koda  göre  verilen    gerçekleşmiş  harcamalarından 

görülebilmektedir.  Bu  nedenle  İçişleri  Bakanlığı  personel  harcamalarında 

ayrılabilmektedir ancak silah harcamaları İçişleri Bakanlığı’nın toplam mal ve hizmet 

alımlarının  içinden  ayrılamamaktadır.    Köy  korucularının  maaşlarını  askeri 

harcamalar içine alıp, silah harcamalarını iç güvenlik harcamaları arasında bırakmak 

uygun  olmayacağından  tümünü  iç  güvenlik  harcamalarının  toplamına  dahil  ettik, 

ancak dikkat çekecek kadar büyük bir harcama olduğu  için, maaşları  ilgil  tablolarda 

ayrı olarak gösterdik.   

Savunmaya yönelik araştırma geliştirmeye yönelik kamu harcamaları:  

SIPRI’nın  metodolojisine  göre,  askeri  kamunun  sürdürdüğü  araştırma  geliştirme 

harcamaları  da  askeri  harcamaların  kapsamına  alınmaktadır.  Türkiye’de 

üniversitelerin  yaptıkları  askeri  amaçlı  araştırma  geliştirme  harcamalarını 

ayrıştırmak mümkün olmamaktadır.  Sadece TÜBİTAK’ın  Savunma Sanayi Araştırma 

ve  Geliştirme  Enstitüsü  ve  Uzay  teknolojileri  Araştırma  Enstitüsü’nün  harcamaları 

ödenek cetvellerindan izlenerek askeri harcamaları içerisine dahil edildi. 

Örtülü ödenek:  

Kamuoyunda  sıkça  tartışılan  ancak  ulaşamadığımız  için  dahil  edemediğimiz,  örtülü 

ödenek  olarak  adlandırılan  ödenek  kapsamında  yapıldığı  söylenilen  askeri 

harcamalardır.  Bu ödeneği askeri olan ve olmayan olarak ayıramadığımız için askeri 

harcamalar toplamına dahil edemedik, karşılaştırma bilgisi olarak yer verdik (EK 3).  

İlgili  kanundan  anlaşıldığına  göre  bir  çok  kamu  idaresinde  örtülü  ödenek 

bulunabilmektedir.  Bulardan  sadece  Başbakanlık  örtülü  ödeneğinin  toplam 

mertebesinin  ne  olduğu  2008  faaliyet  raporunda  açık  olarak  gösterilmiştir.  Diğer 

kurumlarda  da  gösterilmesi  en  azından  örtülü  ödenek mertebesinin  ne  olduğunun 

görülmesi açısından önemlidir.  

Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü:  

2008 yılı Başbakanlık Faaliyet  raporuna göre  “Genel Müdürlükçe, Terörle Mücadele 

Yüksek Kurulu ve Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kuruluna  teknik 

destek  ve  sekretarya  hizmeti  sunulmuştur.  (..)  Terörle  mücadelede  yer  alan  tüm 

kurumların  uyumlu  çalışmasına  yönelik  koordinasyon  sağlanmıştır  “  denmektedir. 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Mayıs  2009  tarihinde Meclis  Başkanlığı’na  sunulan  İçişleri  Bakanlığı'na  bağlı  Kamu 

Düzeni  ve  Güvenliği  Müsteşarlığı'nın  kurulması  ile  Başbakanlığa  bağlı  bu  idarenin 

görev paylaşımının nasıl olacağı önümüzdeki yıllarda anlaşılacaktır. Çünkü TBMM’ye 

sevk  edilen  tasarıya  göre,  Kamu  Düzeni  ve  Güvenliği  Müsteşarlığı  da,  terörle 

mücadeleye  ilişkin  politika  ve  stratejileri  geliştirmek  ve  bu  konuda  ilgili  kurum  ve 

kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamakla görevli olacaktır.  

Başbakanlık  Güvenlik  İşleri  Genel  Müdürlüğü’nün  ödenekleri  arasında  Türkiye’nin 

barışı destekleme ve koruma harekâtlarına katılımı kapsamındaki  giderlere karşılık 

Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine ödenek konulmaktadır. Başbakanlık 2008 

Faaliyet Raporun’da “Bu ödenek ilgili kuruluşlara aktarma yoluyla transfer edilmekte, 

bu nedenle harcama olarak kayıtlara geçmemektedir” denilmektedir. Bu harcamanın 

aktarılan  idarelerin  harcamasına  giriyor  olması  gerekiyor.  Bu  idarelerin  yukarıda 

askeri  harcamalar  kapsamına  aldığınız  idareler  arasında  olma  olasılığı  yüksektir, 

ancak iç güvenlik kapsamında ele alacağımız Emniyet Genel Müdürlüğü’ne aktırlıyor 

olması  da  muhtemeldir.    Bu  belirsizlik  nedeniyle  bu  idarenin  harcamasını 

hesaplarımıza dahil edemedik.  

 

Başbakanlık  Güvenlik  İşleri  Genel Müdürlüğü’nün  Türkiye’nin  barışı  destekleme  ve 

koruma harekâtlarına katılımı kapsamındaki giderlere karşılık Güvenlik  İşleri Genel 

Müdürlüğü  bütçesine  konulan  ödeneğin  hangi  iderele  transfer  edildiğinin  bilinmesi 

harcamaların ayrıştırılması açısından gereklidir.  

YÖNTEM  

2009, 2010 ve 2011 yılları askeri ve  iç güvenlik harcamalarının  izlenmesi  için 2009 

Yılı  Bütçe  Gerekçesi’nden  ve  2009  Yıllık  Programı’ndan  yararlanıldı.  Ancak  askeri 

harcamalar  açısından  önemli  olan  ve  internet  ortamında  bulunamayan  harcamalar 

çeşitli kurumların ilgililerinden alınmaya çalışıldı.7  

Özellikle kanun gerekçelerinin eklerinde yer alan ve DPT tarafından gelecek üç yıl için 

tahmin  edilen  fonların  gelir  ve  giderleri  tablosu  bulunmaktadır  (Maliye  Bakanlığı, 

2009 Yılı Bütçe Gerekçesi,  sf. 290). Sözü edilen bu  fonların harcamalarının ayrı ayrı 

bulunabilmesi askeri harcamaları ayrıştırmak açısından çok yararlı olacaktır.  

                                                        
7 Bkz. Veri Kaynak Listesi Tablo 11 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Çalışmada  önce,  Merkezi  Yönetim  kapsamındaki  idareler  için,  2009  Yılı  Bütçe 

Gerekçesi’ne  dayanılarak  kanunlaşmış  olan  2009  yılı  askeri  ve  iç  güvenlik 

harcamaları  üretildi.    2009  Yıllı  Bütçe  Gerekçesi  31  Aralık  2008  tarihinde  resmi 

gazetede  yayımlandıktan    hemen  sonra,  Ocak  2009  başında  BÜMKO  web  sitesine 

konulmuştur.  Merkezi  Yönetim  bütçesinin  askeri  ve  iç  güvenlik  harcamalarını 

izleyebilmemize olanak  veren  en önemli  veri  idarelerin harcamalarını  ekonomik  ve  

fonksiyonel  sınıflandırmaya  göre  gösterilen  verilerdir.  Webteki  bilgiler  sadece 

harcamaların  çıkarılmasına  değil,  idarelerin  ödenek  cetveleri  sayesinde  bu 

harcamaların ayrıntılı açıklamalarına ulaşılmasına yardımcı olmuştur.  

Askeri  harcamalarla  ilgili  Merkezi  Yönetim  kapsamında  bulunan  idarelerin  ödenek 

cetvelleri  karşılaştırıldığında Milli  Savunma  Bakanlığı,  Jandarma  Genel  Komutanlığı 

ve  Sahil  Güvenlik  Komutanlığı’nın  ödenek  cetvelleri    2’şer  sayfadır  ve  harcamaları 

ilişkin ayrıntılı bilgi vermemektedir. Diğer yandan örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

ödenek  cetveli  44,  Emniyet  Genel  Müdürlüğü’nün  28,  Dışişleri  Bakanlığı’nın  18, 

Çalışma ve  Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 14,    İçişleri Bakanlığı’nın 12  sayfa ödenek 

cetvelleri vardır. Askeri harcama yapan  idarelerin ödenek cetvellerinin bu derecede 

sınırlı bilgi içermesi gerek askeri harcamalar üzerindeki gerek parlemento denetimini 

gerek sivil denetimi mümkün kılmamaktadır .8     

Orta Vadeli Mali Planlar  (OVMP)’da  (2009‐2010‐2011)’da Merkezi Yönetim  içindeki 

idarelerin  bütçelerinin  ekonomik  sınıflandırılması  yer  almaktadır.  OVMP’ların 

eklerinin  daha  kapsamlı  hale  getirilmesi  ve  kurumlarının  planlanan  bütçelerinin 

ekonomik sınıflandırma yanısıra  fonksiyonel sınıflandırma tabloları olarak verilmesi, 

askeri  ve  iç  güvenlik  bütçesinin  üç  yıllık  izlenmesini  Ocak  ayından  bir  önceki  yılın 

Temmuz  ayına  çekilmesine  yardımcı  olacaktır.  Ancak  Haziran  sonunda  OVMP 

eklerinde  verilen  idarelerin  ödenek  teklifleri  ile  Ocak  ayında  kanunlaşan  ödenek 

teklifleri  arasında  bazı  idarelerin  kalemlerinde  radikal  değişiklikler  görülmektedir. 

Diğer yandan,  idarelerin stratejik plan yapmalarına rağmen OVMP süresince toplam 

harcamasında önemli  artış ya da azalış beklenen idare sayısı çok azdır.9 Bu sorunlar 

                                                        
8 Anayasa devlet gelir ve giderleri ile malları üzerinde parlamenter denetim için Anayasa’nın iki yol ve 
yöntem kabul etmiş, genel kuralın istisnasına da yer vermemiştir. Bunlardan biri Anayasa’nın 160. 
maddesinin öngördüğü Sayıştay’ca yapılan, diğeri Anayasa’nın 165. maddesinde belirtildiği üzere yasa 
gereğince kurulan ve denetimin TBMM’ce yapılmasını öngören bir sistemle gerçekleştirilen 
denetimdir.  
9 Çok Yıllı Bütçe İzleme,  STK Çalışmaları ‐  Eğitim Kitapları Bütçe İzleme Dizisi  no 2’de OVMP eklerinde 
ekonomik sınıflandırmaya göre verilen idarelerin harcamaları  incelenmektedir. Bu inceleme, 
idarelerin harcamalarını planlarken, 2009‐2011 arasında tüm kurumlarda personel harcamalarının 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da OVMP verilerine güvenilmesini zorlaştırmaktadır.   Bu nedenlerle OVMP ve ekleri 

ile üç yıllık izleme yapılamasa bile ilgili yılın bütçe gerekçesi ve ekleri sonraki iki yıllık 

planlanan bütçenin izlenebilmesine olanak sağlamaktadır. Örneğin 2009 Ocak ayında 

2010  ve  2011  yılları  için  planlanan  askeri  ve  iç  güvenlik  harcamalarının  net  ve 

ayrıntılı olarak görülmesi mümkün olmaktadır.  

2009 Bütçe Gerekçesi ve eklerinden, kurumların ödenek tablolarından   ve 2009 Yılı 

Programı’ndan yararlanarak, 2009 yılı kanunlaşan askeri ve iç güvenlik harcamalarını 

ayrıntılı  olarak  inceledikten  sonra,    aynı  kalemleri  izleyerek  2010  ve  2011  sosyal 

koruma harcamalarını çıkarma olanağına kavuştuk.     Bu şekilde oluşturduğumuz ve 

çalışmada yer alan izleme tablolarını (EK 8) dikkate alarak 2010 Ocak ayının başında, 

2010 Bütçe Gerekçesinin yayınlanmasından sonra, 2011‐ 2011 için planlanan askeri 

ve  iç  güvenlik  harcamalarını  izlemek  mümkün  olacaktır.  STK  Eğitim  ve  Sertifika 

Programı’ndaki deneyimimize göre, STK Çalışmaları ‐  Eğitim Kitapları,  Bütçe İzleme 

Dizisi altında yayınlanan raporları inceleyen (ya da 12 saatlik eğitimini alan) bir kişi, 

her  yılın  Ocak  ayının  ikinci  haftasında  bilgisayarının  karşısına  oturup  izleme 

tablosunu bir hafta sonunu vakit ayırıp doldurabilecektir.  

STK Eğitim ve Araştırma Birimi 2010, 2011 ve 2012 yılları için Ocak ayının ortasında 

çeşitli tematik alanlarda bu izlemeyi yapacak ve elde edilen izleme tablolarını webte 

yayınlayacaktır.  Bu  süreci  paylaşmak  isteyen  STK’ları  2010  Ocak  ayında,  uyku 

tulumlarını ve bilgisayarlarını alıp, bütçe izleme kampına katılmaya davet ediyoruz.10 

                                                        
GSYH’ya oranının %  5 azalması,  bazı istisnalar dışında birçok kurumda mal ve hizmet harcamalarının 
% 7 artması ve  cari transferlerin % 6 azalması gibi “veri kabulleri”nin olduğunu göstermektedir.  
10 Üç gün sürmesi ve 2010 Ocak ayının ikinci yarısından sonra toplanması planlanan ilk “STK Bütçe 
İzleme Kampı” için hak temelli STK’lara yapılacak olan davet Temmuz 2009’da duyurulacaktır. 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2.  2009  YILI  KANUNLAŞAN  BÜTÇE  GEREKÇESİNDE  ASKERİ  VE  İÇ  GÜVENLİK 
HARCAMALARININ İZİNİ SÜRMEK  
 
2.A. ASKERİ HARCAMALAR 
 
Merkezi Yönetim Askeri Harcamaları : 
 
2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununa göre  

Merkezî  Yönetim  kapsamındaki  kamu  idareleri11  :    Genel  bütçe,  Devlet  tüzel 

kişiliğine  dahil  olan  ve  Kanuna  ekli  (I)  sayılı  cetvelde  yer  alan  kamu  idarelerinin 

bütçesidir (Tablo 1).  Özel bütçe, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu 

hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma 

yetkisi  verilen,  kuruluş ve  çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve Kanuna ekli 

(II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir (Tablo 2, 3). Üst kurul 

şeklinde  teşkilatlanan  ve  kanuna  ekli  (III)  sayılı  cetvelde  yer  alan  düzenleyici  ve 

denetleyici kurumlar bütçesi ise bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır.  

Merkezi Yönetim askeri harcamaları olarak genel bütçeli  idarelerden Milli Savunma 

Bakanlığı,  Jandarma Genel Komutanlığı,   Sahil Güvenlik Komutanlığı olmak üzere üç 

kurumun  toplam  harcamalarının,  ve  özel  bütçeli  idarelerden  Savunma  Sanayi 

Müsteşarlığı’nın toplam harcamalarının alınacağını kapsam bölümünde belirtmiştik.  

Savunma Sanayi Müsteşarlığı: 

Müsteşarlık,  1991  yılında  kurulan  3238  Sayılı  Kanun  ile  oluşturulan  sistemin   Milli 

Savunma Bakanlığı’na bağlı, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kuruluştur. 3238 Sayılı 

Kanun,  Savunma  Sanayi  Müsteşarlığı’nın  teşkilat  yapısını  ve  görevlerini 

düzenlemektedir.    Tablo  4’te  de  görüldüğü  gibi,  Savunma  Sanayi  Müsteşarlığı’nın 

bütçeden aldığı pay çok küçüktür. Buna göre Müsteşarlığın bütçesi Savunma Sanayi 

Destekleme  Fonunun  %  2'sini  aşamayacak  miktardan  meydana  gelir.  Bu  miktar 

Bakanlar Kurulunca azami % 50 oranında artırılabilir.12 

 

 

                                                        
11  Daha  geniş  bilgi  için  bkz. Temel  Bütçe  Okuma  Yazma,  STK  Çalışmaları  ‐    Eğitim  Kitapları,    Bütçe 
İzleme Dizisi no 1, http://stk.bilgi.edu.tr/stkButce.asp 
12 Savunma Sanayi Destekleme fonu gelir ve giderleri ayrıca incelenecektir. 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Müsteşarlık,  Savunma  Sanayi  İcra  Komitesi'nin  aldığı  kararları  uygulamakla 

görevlidir.  Karar  mekanizması  olan  Savunma  Sanayi  İcra  Komitesi’nin  üyeleri; 

Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı’dır.13  

Müsteşarlığın Görevleri ise “Ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik TSK ve kamu 

kurumlarının  sistem  ihtiyaçlarını  karşılamak,   savunma  sanayinin  geliştirilmesine 

yönelik  strateji  ve  yöntemleri  belirlemek  ve  uygulamak”  olarak  belirtilmektedir. 

Dolayısıyla  ikili  bir  yapı  mevcuttur.  Bunlardan  biri    TSK  ve  diğer  güvenlik 

kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedarik faaliyetleri, diğeri ise savunma 

sanayinin  altyapısının  geliştirilmesine  yönelik  faaliyetler.  Bu  faaliyetlerini  yerine 

getirmek  için  SSM  sorumluluğunda  yürütülen  projelerin  finansmanın      esas  olarak 

SSDF’den  karşılanması  amaçlanmıştır.  Ancak  3238  sayılı  Kanunla,  büyük  ölçüde 

finansman gerektiren projeler  için  yurt  dışından dış  proje  kredisi  temini  imkanı  da 

getirilmiştir.    Alınan  kredilere  yönelik  hesaplar  Fon’un  gelir  ve  harcamalarında  yer 

almaktadır ve aşağıda incelenecektir. 14 

Bu açıklamalar ışığında bakıldığında Merkezi Yönetim bütçesi kapsamında olan dört  

kurumun toplam harcamaları askeri harcamalar olarak Tablo 4’te verilmektedir.15 

 

 

                                                        
13 Bu konuda Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın web sitesinden yararalnılmıştır. www.ssm.gov.tr . 
Ayrıca Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 2007‐ 2011 stratejil Planı’na bakılabilir, 
www.ssm.gov.tr/TR/kurumsal/Documents/SP/index2.html 
14 Gerek Merkezi yönetim kapsamındaki dört idarenin gerek SSDF’nin dış proje kredileri ile ilgili olarak 
bkz. EK 4. 
15 Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesinde sosyal yardım yönelik bir harcama bulunmaktadır. Bu 
harcama fonksiyonel sınıflandırmaya göre verilen harcama tablolarında gözükmektedir. Mill Savunma 
Bakanlığı’nın toplam harcaması alınırken sosyal yardıma yönelik yapılan bu harcama düşürülmektedir. 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Makina ve Kimya Endüstirisi Kurumu (MKEK):   

Bir kamu iktisadi teşekkülü olan MKEK’in esas sermayesi   400 milyon YTL, ödenmiş 

Sermaye  270  milyon  YTL’dir.    MKEK  harcamalarının  ve  gelir  kaynaklarının  askeri 

harcamaların hesaplanması açısından incelenebilmesi için  hesaplama kapsamındaki 

diğer  kurumlarla  ve bütçe  ile  olan  kaynak  alışverişi  önemlidir. Hazine Müsteşarlığı, 

Kamu  İktisadi  Teşebbüsleri    Genel  Müdürlüğü,  2007,  Kamu  İşletmeleri  Raporu’na 

göre “Kurum 2002 yılına kadar yaşadığı finansman sıkıntısını kısa vadeli olarak ticari 

bankalardan  borçlanarak  karşılamaktayken  Savunma  Sanayii  Destekleme  Fonu 

(SSDF)  kaynaklarından  2006  yılı  öncesinde  toplam  140  milyon  dolar  kredi 

kullanmıştır. Faiz ödeme yükümlülüğü bulunmayan Kurum, söz konusu krediyi 2007 

yılından itibaren ödemeye başlamıştır” denmektedir.  

Ancak,  ayrıca  finansman  ihtiyacının  karşılanması  amacıyla  Hazine  Müsteşarlığı’nca 

kuruma sermaye transferi yapılmaktadır. Bu transfer Merkezi Yönetim kapsamındaki 

bir bütçeden yapıldığına göre merkezi yönetim askeri harcaması olarak hesaba dahil 

edilmelidir.    Hazine  Müsteşarlığı’nca  MKEK’e  aktarılan  kaynak  tablo  5’te 

görülmektedir.  

 

Bu  borç  transferleri Hazine Müsteşarlığı  üzerinden  yapıldığı  için  askeri  harcamalar 

yapan  kurumların  harcamalarının  içinde  yer  almamakta,  ve  toplam  askeri 

harcamalara  ulaşabilmek  için  hesaba  katılmak  zorundadır.  Diğer  yandan MKEK’nin 

Savunma  Sanayi  Desketleme  Fonu’ndan  2006  yılından  önce  aldığı  bir  borç 

bulunmaktadır. Bu borcu 2007 yılından itibaren ödemeye başladığına göre SSDF’nun 

harcamalarında  kullanılacağından  ayrıca  MKEK’nin  harcamaları  arasında  hesaba 

katılmayacaktır. 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Savunma Sanayi Destekleme Fonu (SSDF):  

3238  Sayılı  Kanun'un  12.  maddesi  ile,  TSK’nın  modernizasyonunun  sağlanması  ve 

Türkiye’de modern savunma sanayiinin kurulması için gerekli kaynağın, genel bütçe 

dışında devamlı ve istikrarlı bir şekilde temini amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası  nezdinde  ve  Müsteşarlık  emrinde  SSDF  kurulmuştur.  Fon’dan  yapılan 

harcamalar, silah üretimi için kredi vermek, sermaye iştiraki ve silah alım ve üretimi 

ile ilgili proje bedellerinden oluşmaktadır.  

Fon’un  gelirleri  her  yıl  bütçeye  bu  maksatla  konulacak  ödenek,  Türk  Silahlı 

Kuvvetlerini  güçlendirmek  amacıyla  kurulmuş  bulunan  vakıflardan  (TSKGV)  Fon’a 

yapılacak  transferler.  Milli  Savunma  Bakanlığı  bütçesinden  modern  silah,  araç  ve 

gereçler  için  ayrılan  ödenekten  oluşmaktadır.  Ayrıca,  Milli  Piyango’dan,  talih 

oyunlarından elde edilen gelirler,   diğer  fonlardan Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek 

miktarda yapılacak aktarmalar, Fon’un mal varlığından elde edilecek gelirler, bedelli 

askerlikten elde edilecek gelirler, bağış ve yardımlar fonun gelirleri arasındadır.16 

Çalışmamızda, SSDF giderleri olarak DPT kaynaklı giderler askeri harcamalar olarak 

toplama  katılacaktır  (Tablo  6.D)  çünkü  EK  5’te  incelendiği  gibi,  MSB’den  Fon’a 

aktarılan kaynaklar nedeniyle mükerrerlik söz konusu olabilir ve Tablo 6.D’de verilen 

DPT  kaynaklı  SSDF’nun  giderlerinin  Milli  Savunma  Bakanlığı  üzerinden  yapılan 

harcamalarla  mükerrelik  taşımadığı  kuvvetle  muhtemeldir.  Ancak  Milli  Savunma 

Bakanlığı  ödenek  cetvellerindeki  bilgilerin  çok  kısıtlı  olması  nedeniyle  kesin  bir 

yargıda  bulunmak  olanaksızdır.    Eğer  bir  mükerrelik  varsa  bunun  anlamı 
                                                        
16 Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 2007 Yılı Faaliyet Raporu 
http://ssmweb/TR/dokumantasyon/Pages/FaaliyetRaporları.aspx 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çalışmamızda askeri  harcamaların olduğundan yüksek olarak hesaplanmasına neden 

olacaktır (bkz EK ).  

TÜBİTAK 

SIPRI  metodolojisine  göre  askeri  harcamalar  arasında  sayılan  savunmaya  yönelik 

araştırma  geliştirme  harcamalarını  dahil  edebilmek  için  TÜBİTAK  ve  üniversiteler 

tarafından  kamu  kaynakları  ile  yapılan  savunmaya  yönelik  araştırma  geliştirme 

harcamalarını  bulmak  gerekiyordu.  Bunlar  arasından  üniversitelerin  araştırma 

geliştirme  harcamalarını  diğer  araştırmalardan  ayrımak  mümkün  olmadığı  için 

sadece  TÜBİTAK  bünyesinde  bulunan  Savunma  Sanayi  Araştırma  ve  Geliştirme 

Enstitüsü’nün  ödenek  ile  Uzay  Teknolojileri  Araştırma  Enstitüsü’nün  ödeneklerine  

TÜBİTAK’ın ödenek cetvellerinden ulaşabildik (Tablo 7).  

Tablo 7’de web üzerinden ulaşılabilen 2008 ve 2009 yıllarının ödenek cetvellerinden 

TÜBİTAK’ın  iki enstitüsünün ödeneklerine yer verilmiştir.  

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı: 
 
Vakfın  son  yıllarında  gerçekleştirdiği  harcamalarına  ilişkin  web  sitesinde  ya  da 

yanılarında  bir  bilgiye  rastlanamadığı  için  yaptığımız  askeri  harcamalar  hesabına 

dahil  edilememiştir.  Bu  eksikliğin mertebesinin  anlaşılabilmesi  için  EK  2’de  verilen 

tahminler  yapılmıştır.  EK  2  deki  tablolardan  çıkartılan  ve  Tablo  8’de  özetle  verilen 

harcama tahmini ve çeşitli göstergeler dikkate alındığında TSKGV’nın harcamalarının, 

yukarida  Merkezi    Yönetim  genel  ve  özel  bütçeli  idarelerin  askeri  harcamaları  ile 

karşılaştırıldığında (Tablo 4) ihmal edilmesi önemsiz bir fark yaratacak mertebededir 

denilebilir. 
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Toplam Askeri Harcamalar: 
 

Tablo 9, yukarıda sayılan kurumların (TSKGV hariç) harcamalarının toplamı, 2009 yılı 

toplam askeri  harcamaya yönelik  ödeneklerinin  toplamını    vermektedir. Bu ödenek 

20,423,607,675YTL’dir. 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2.B. İÇ GÜVENLİK HARCAMALARI 
 
Merkezi Yönetim iç güvenlik harcamaları kapsamında  genel bütçeli idarelerden Milli 

İstihbarat  Teşkilatı  Müsteşarlığı,  Milli  Güvenlik  Kurulu  Genel  Sekreterliği,  İçişleri 

Bakanlığı  ve  Emniyet  Genel  Müdürlüğü  olmak  üzere  4  adet  idarenin    toplam 

harcamaları  alınacaktır.    Kapsam  bölümünde  tartışıldığı  gibi,  fonksiyonel 

sınıflandırmaya göre verilen harcamalardan (Tablo 1, 2, 3), genel bütçe kapsamındaki 

idarelerin  içinden  toplam  harcamaları  zaten  askeri  ya  da  iç  güvenlik  harcamasının 

hesabına  katılmış  olan  7  adet  idarenin  (Milli  Savunma  Bakanlığı, 

Jandarma Genel Komutanlığı,  Sahil   Güvenlik   Komutanlığı, Milli   İstihbarat   Teşkilatı 

 Müsteşarlığı, Milli  Güvenlik   Kurulu  Genel  Sekreterliği,  İçişleri  Bakanlığı,  Emniyet  

Genel  Müdürlüğü) “Savunma” ve Kamu Düzeni ve Güvenlik” harcamaları  hariç, diğer 

tüm idarelerin  “Savunma” “Kamu Düzeni ve Güvenlik” harcamaları eklenecektir  

Özel  bütçe  kapsamındaki  idarelerden  Savunma  Sanayi  Müsteşarlığı’nın  toplam 

harcamaları askeri harcamalarda dikkate alındığı  için “Savunma ve Kamu Düzeni ve 

Güvenlik”  harcamalarından  Savunma  Sanayi  Müsteşarlığı’nın    “Savunma”  “Kamu 

Düzeni ve Güvenlik” harcamaları hariç tüm özel bütçeli idarelerin “Savunma” “Kamu 

Düzeni  ve  Güvenlik”  harcamaları  eklenecektir  (Tablo  10).  Bu  şekilde  hesaplanan  iç 

güvenlik harcamalarına yönelik ödenek toplamı  14,163,808,467 YTL’dir. 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TABLO 11: VERİ KAYNAK LİSTESİ 
 

 

KAYNAK 1 :   
                                                                                                                                                                                                                                                                                
Bu veriler 2009  Merkezi  Yönetim  Bütçe  Kanunu,  Genel  ve  Özel  Bütçeli  İdarelerin 
ve  Düzenleyici Denetleyici  Kurumların A cetveli icmali,  EKONOMİK  ve 
FONKSİYONEL sınıflandırma tablolarında yer almaktadır.   2009 yılı verileri  BÜMKO 
sitesinden şu yol izlenerek bulunabilir: http://www.bumko.gov.tr ‘den   Mevzuat > 
Bütçe mevzuatı> Kanunlar>  Bütçe kanunu ve ekleri>2009>Bütçe türleri itibariyle 
ödenek (A) cetveli icmalleri. 
 
2010  ve  2011  yılları  için  idarelerin  öngörülen  bütçelerinin  fonksiyonel 
sınıflandırılması için   bkz. 2009 Bütçe Gerekçesi, sf. 94‐99.    
2009  Bütçe  Gerekçesi’nin  adresi:  http://www.bumko.gov.tr  ‘den  Bütçe>Bütçe 
gerekçesi>2009 Yılı Bütçe Gerekçesi                                                                                                                                                                               
 
 
 

KAYNAK 2:   
 
Açıklamalar  2009 yılı ilgili kurumun ödenek cetvellerinden alt kalemler incelenerek 
bulunmuştur. İdarelerin ödenek cetvelleri  BÜMKO sitesinden şu yol izlenerek 
bulunabilir: http://www.bumko.gov.tr ‘den Mevzuat > Bütçe mevzuatı> Kanunlar>  
Bütçe kanunu ve ekleri>2009>Kurumlar itibariyle ödenek (A), Gelir (B), Finansman 
(F) cetvelleri 
 
2008 yılından beri, her idarenin ödenek cetvelleri ilgili siteye bütçe kanunun Aralık 
sonunda resmi gazetede yayımlandıktan sonra Ocak ayının ilk haftasında 
konulmaktadır.  
 
 

KAYNAK 3:   
 
Savunma Sanayi Destekleme Fonunun 2006‐2008 yılları için gerçekleşmiş  ve 2009‐
2011 için tahmin edilmiş silah alımı ve diğer giderleri yayımlanmış bir belgede yer 
almamaktadır.  
 
DPT Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Sosyal Güvenlik Dairesi Başkanlığı'ndan talep 
edilerek alınmıştır. 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KAYNAK 4:      
  
MKEK’na bütçeden verilen borç , 2006, 2007 ve 2008 yılı Merkezi Yönetimin 
ekonomik sınıflandırmaya göre 4 KOD düzeyinde verilen gerçekleşmiş harcamaları 
içinde yer almaktadır (EKOD4, satır 8.1.6.16). 
 
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürülüğü’nün sayfasında Kamu Hesapları 
Bülteni seçeneğinin altında yer almaktadır. Her yılın Ocak ayında bir önceki yılın 
gerçekleşmiş bütçeleri webe konulmaktadır.  
http://www.muhasebat.gov.tr/mbulten/index.php 
 
2009, 2010 ve 2011 tahmini yayımlanmış bir belgede yer almamaktadır. Hazine 
Müsteşarlığından talep edilerek alınmıştır.   
 
 
 
 

KAYNAK 5:     
 
TÜBİTAK’ın giderleri 2008 ve 2009 yılı ödenek cetvellerinden Savunma Sanayi 
Araştırma Enstitüsü ve Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü kalemleri incelenerek 
bulunmuştur. İdarelerin ödenek cetvelleri  BÜMKO sitesinden şu yol izlenerek 
bulunabilir: http://www.bumko.gov.tr ‘den Mevzuat > Bütçe mevzuatı> Kanunlar>  
Bütçe kanunu ve ekleri>2009>Kurumlar itibariyle ödenek (A), Gelir (B), Finansman 
(F) cetvelleri 
 
2008 yılından beri, her idarenin ödenek cetvelleri ilgili siteye Ocak ayının ilk 
haftasında konulmaktadır.  Bu iki Enstitü’nün 2009 sonrası verilerinin tahmini 
yapılmamaktadır ve ancak ödenek cetvelleri yayımlandıktan sonra ulaşılabilir. 
 
TÜBİTAK'ın 2008‐2009 dışındaki verileri 2008 ve 2009 yılları harcamalarının  
GSYH'ya ortalama oranı sabit kabul edilerek bu oran  üzerinden diğer yıllar için de 
tahmin edilmiştir. 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KAYNAK 6:      
 
2006, 2007 ve 2008 yılı Merkezi Yönetimin ekonomik ve fonksiyonel sınıflandırmaya 
göre gerçekleşmiş harcamaları Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürülüğü’nün 
sayfasında Kamu Hesapları Bülteni seçeneğinin altında yer almaktadır. 
http://www.muhasebat.gov.tr/mbulten/index.php 
 
Ancak bizim kullanımımız için gerekli olan idareler temelinde ayrıştırılmış 
fonksiyonel sınıflandırmaya yönelik tablolar web sayfasında yer almamaktadır. 
Muhasebat Genel Müdürlüğü, Bütçe İstatistikleri Şubesi’nden talep edilerek 
alınmıştır. 
 
2009,  2010  ve  2011  yılları  için  idarelerin  öngörülen  bütçelerinin  ekonomik 
sınıflandırılması için   bkz. 2009 Bütçe Gerekçesi, sf. 86‐92.    
2009 Bütçe Gerekçesi’nin adresi: http://www.bumko.gov.tr ‘den Bütçe>Bütçe 
gerekçesi>2009 Yılı Bütçe Gerekçesi 
 
 
 

KAYNAK 7:   
 
2009  yılı  GSYİH 1,111,438,000,000 YTL  olarak  öngörülmektedir.    GSYİH  öngörüleri 
2009 Bütçe Gerekçesi , sf. 18’de yer almaktadır. 2009 Bütçe Gerekçesi’nin adresi bkz. 
KAYNAK 1. 
 

KAYNAK 8:       
  
Köy korucularının maaşları , 2006, 2007 ve 2008 yılı Merkezi Yönetimin ekonomik 
sınıflandırmaya göre 4 KOD düzeyinde verilen gerçekleşmiş harcamaları içinde yer 
almaktadır (EKOD4,  satır 1.5.1.2).   
 
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürülüğü’nün sayfasında Kamu Hesapları 
Bülteni seçeneğinin altında yer almaktadır. Her yılın Ocak ayında bir önceki yılın 
gerçekleşmiş bütçeleri webe konulmaktadır.  
http://www.muhasebat.gov.tr/mbulten/index.php 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3. ASKERİ VE İÇ GÜVENLİK HARCAMALARININ GELİŞİMİ: 20062011  

3.A. ASKERİ HARCAMALARIN GELİŞİMİ 

Merkezi Yönetim genel ve özel bütçe kapsamında olup askeri harcamaları izlenebilen 

idareler  olan  SSDF,  MKEK,  TÜBİTAK’ın  yaptığı  askeri  harcamaların  toplamı  olarak 

hesapladığımız askeri harcamaların  (TSKGV harcamaları hariç) gelişimi Tablo 12’de; 

bu harcamaların GSYH’ya oranı tablo 13’te yer almaktadır.  Tablo 13’teki oranlardan 

izlendiğinde  Türkiye’nin  askeri  harcamalarının  GSYH’ya  oranının  %  2  civarında 

olduğu görülmektedir17.  

 

                                                        
17 Türkiye’nin askeri harcamaları ile ilgili uluslararası kaynaklarla yapılan karşlaştırmalar da bu oranın 
%2 olduğunu göstermektedir (bkz. Tablo 14). 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Tablo 13’ün altında bilgi olarak yer alan iki kalemden biri  TSKGV’ının tahmin edilen 

giderleridir.  Diğer    ise  Köy  korucularının  maaşlarıdır.  Daha  önce  belirtildiği  gibi 

TSKGV  giderleri  2000  yılından  itibaren  yayımlanmamaktadır.  Bu  nedenle  askeri 

harcamalar ile ilgili hesabımıza katılamamış ve askeri harcamalar düşük olarak hesap 

edilmiştir.  Bu  eksikliğin  mertebesinin  ne  olduğunun  anlaşılabilmesi  için  EK  2’de 

yaptığımız TSKGV giderleri tahminine tablonun altında yer verdik.   

 Köy korucularına verilen maaşlar 2006‐2008 arası gerçekleşmiş verilerdir ve sigorta 

prim  ödemelerini  kapsamamaktadır.  Daha  önce  belirttiğimiz  gibi,  köy  korucularına 

yönelik  yapılan  harcamaların  aslında  askeri  harcamalar  sayılması  gerekse  bile, 

koruyuların silahlarına yönelik harcamaları ayrıştıramadığımız için İçişleri Bakanlığı 

bütçesinin  içinde  yer  alan  maaş  ve  silah  harcamalarını  iç  güvenlik  harcamaları 

hesabına dahil etmek zorunda kaldık. 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Askeri Harcamaların Uluslararası Karşılaştırması: 

Tablo 14’te Türkiye’nin SIPRI  tarafından üretilmiş askeri harcamalarının YTL, dolar 

ve  GSYH’ya  oran  1988  yılından  itibaren  görülmektedir  (Tablo  14.A).  SIPRI’nın 

kullandığı GSYH 2007 yılında değiştirilen eski GSYH’dır.  O nedenle tablo’da bu veriler 

ayrıca  yeni  seriye  göre  de  hesaplanarak  verilmiştir.  Tablo  14’te  ayrıca  NATO 

tarafından üretilen savunma harcamaları TL ve GSYH’ya oran olarak yer almaktadır 

(Tablo 14. B). NATO verileri  yeni GSYH’ya göre düzeltilerek verilmektedir.  SIPRI ve 

NATO verilerinin 2007 yılına kadar birbirinin aynı olduğu 2007 yılında bir  farklılık 

ortaya çıktığı görülmektedir. NATO 2004 yılında yaptığı tanım değişikliği ile Türkiye 

verilerinde askeri sayılan personel sayısında ciddi bir azalma ortaya çıkmıştır (2000 

yılında  793,000  iken  2004  yılında  502,00018).  Halbuki  SIPRI’nın  tanımında  bir 

değişiklik olmamıştır. Bu nedenle belki  içinde bulunduğumuz yıllarda SIPRI verileri 

ve NATO verilerinin  farklılaşmaya başlamıştır.  SIPRI 2009 yılığında açıklandığı gibi, 

NATO’nun  tanım  değişikliğinden  sonar  SIPRI  verileri  değişen  ülkeleri  IMF, 

Government  Finance  Statistics  yıllığından  izleme  kararı  almıştır.  Bu  nedenle  Tablo 

14.C’de  IMF  verilerine  yer  verilmiştir.Tablo  14’ün  son  kısmında  ise  bu  çalışmada 

Tablo 12’de hesaplanan YTL cinsinden askeri harcamalar ve GSYH’ya oranları 2006‐

2008 arasında görülmektedir (Tablo 14.D).   

Ancak Tablo 14’te yer alan verilerle, bu  çalışmada ürettiğimiz YTL cinsinden askeri 

harcamalar  ve  bunların  yeni  GSYH’ya  oranları  çok  uyuştuğu  görülmektedir.  Ancak 

bizim  harcamalarımızın  içinde  olup  NATO’nun  dahil  etmediği  (Jandarma  Genel 

Komutanlığı  ve  Sahil  Güvenlik  Komutanlığı)  NATO  tanımında  olup    bizim  dahil 

edemediğimiz (emeklilere yönelik harcamalar) harcamalar olması ihtimalı yüksektir. 

Ortak  en  temel  harcama Milli  Savunma Bakanlığı  bütçesidir  ki  bu da  toplam askeri 

harcamaların  %  75’ini  oluşturmaktadır.    O  nedenle  her  iki  tarafın  eksiklikleri 

eklenince  bizim  ve  NATO’nun  hesaplamalarında  %1.8  olan  askeri  harcamaların 

GSYH’ya  oranının %  2  olabileceğini  düşünmek mümkündür.  Nitekim  SIPRI  ve  IMF 

verileri için oran 2007 yılında % 2’dir. 

 

                                                        
18  Bu azalmanın nedeni NATO’nun yeni tanımı uyarınca Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel 
Komutanlığı’nın personel ve harcamalarının askeri haramalarının dışına çıkarılmasındır. 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NATO  verilerini  kullanarak  Türkiye’nin  askeri  harcamalarını  çeşitli  ülkelerin  askeri 

harcamaları  ile  karşılaştırıldığında  son  yıllarda  Avrupa  ortalaması  olarak  kabul 

edilebilecek  olan  %1.8  ile  uyumlu  olduğu  görülmektedir  (Tablo  15).  Avrupa 

ortalaması da 2004 yılında yaklaşık % 2’den düşüş göstererek 2007 yılında % 1.7’ye 

düşmüştür.    Ancak  Türkiye’e  2006  ve  2007  yıllarında  görüln  askeri  harcamaların 

GSYH’ya  oranındaki  düşüş  (2.2’den  1.8’e),  ABD  doları  olarak  verilen  askeri 

harcamalarda  görülmemektedir  (11,080  milyon  dolardan  11,066  milyon  dolara). 

Bunun  temel  nedeni  TL  olarak  ayrılan  kaynaklardaki  azalmaya  rağmen  TL’nin  söz 

konusu  dönemde  değerlenmesi  nedeniyle  ABD  doları  cinsinden  yaptığı  askeri 

harcamanın  azalmamış  olmasıdır.  2008  yılında  yaşanan  devalüasyon  ile  dolar 

cinsinden askeri harcamalarda da bir azalma görülebilir. 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Askeri Harcamaların Bileşenleri: 

Askeri  harcama  yapan  Merkezi  Yönetim  kapsamındaki  idarelerin  harcamalarının 

bileşenleri personele yönelik maaş ve sigorta harcamaları, mal ve hizmet alımları ve 

sermaye giderlerinin toplam harcamalar içindeki dağılımı Tablo 16’da verilmektedir. 

Mal  ve  hizmet  alımlarının,  2009  yılı  için  ortalama  olarak  %  43  civarında  olduğu 

görülebilir.  Mal  ve  hizmet  alımları  içerisinde  personelin  ihtiyaçlarına  yönelik, 

orduevi,  lojman19,  yakıt  vs.  harcamaları  da  bulunmaktadır.  Geri  kalanının  ise  silah 

alımı  ve  “askeri  hizmetler”in  sürdürülebilmesi  için  yapılan  diğer  mal  ve  hizmet 

alımları olabilir.  Ne yazık ki bu harcamaların detaylarına girebilecek verileri bulmak 

mümkün  olmamıştır.  Bu  konuda    ayrıntılı  bir  ayırım,  NATO’nun  verilerinden  elde 

edilebilmektedir.  NATO’nun  yaptığı  ayırıma  göre  personel  2008  yılında  personel 

harcamaları % 53.3, ekipman harcamaları % 24.5, altyapı harcamaları %3.8,     diğer 

harcamalar ise % 18.4’tür.   

Milli Savunma Bakanı’nın 2009 yılı kamuoyu açaklamasında TSK’nın modernizasyon 

ihtiyacı için milli kaynaklardan 3‐4 milyar dolar mertebesinde bir harcama yapılması 

gerektiği  yer  almaktadır  (http://www.msb.gov.tr/Birimler/MALIYE/ 

html/doc/6.KamuoyuBilgilendirmesi.pdf).  Bakanın  verdiği  mertebe  (2008  sonu 

kuruyla) 5‐6 milyar YTL’dir.     Bu da 2009 yılı  için hesapladığımız 20 milyar YTL’lik 

askeri harcamanın %25’i civarındadır. Dolayısıyla NATO’nun verisine uygundur. 

Tablo  16’da  yer  alan  harcama  bileşenlerinde  Milli  Savunma  Bakanlığı’nın  sermaye 

giderleri ya sıfır ya da çok düşük düzeylerdedir.   Askeri harcamalar bakımından tek 

kullanımlık  bir  malzeme  ile  uzun  yıllar  kullanabilecek  bir  araç  arasında  harcama 

bileşeni  açısından  bir  farklılık  olmamakta  ve  her  ikisi  de  mal  ve  hizmet  alımı 

kaleminde  gösterilmektedir.  Milli  Savunma  Bakanlığı’nın  bütçesi  bu  şekilde 

düzenlendiği  görülmektedir.  Ancak  Sahil  Güvenlik  Komutanlığı  ve  Jandarma  Genel 

Komutanlığı’nın  harcamalarının  bileşenlerinde  sermaye  harcaması  kalemleri  de  yer 

almaktadır.   Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın sermaye harcamalarındaki artış  ile  ilgili 

yazılı  bilgiye  ulaşmak  mümkün  olmamaktadır.  Ancak  Maliye  Bakanlığı’nın 

yetkililerinden  sözlü  olarak  alınan  bilgiye  göre  bu  harcama  İzmir’de  süren  liman 

inşaatına yöneliktir. 

                                                        
19 2009 Yılı Bütçe gerekçesinin eklerine göre Türkiye’de genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 
2008 yılında elindeki toplam lojman ve sosyal tesis sayısı 209,663’tür. Bunların arasından 42,028 
tanesi Milli Savunma Bakanlığı’na aittir. Toplam 78.144 adet taşıtın 12,738 tanesi Milli Savunma 
Bakanlığı’na aittir. 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3.B. İÇ GÜVENLİK HARCAMALARIN GELİŞİMİ 

İç  güvenlik  harcamaları  olarak,  yukarıda  belirtildiği  gibi,  genel  bütçeli  idarelerden 

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İçişleri 

Bakanlığı  ve  Emniyet  Genel  Müdürlüğü  olmak  üzere  4  adet  idarenin    toplam 

harcamaları  alındı  (Tablo  17)    idareye  toplam  harcamaları  zaten  askeri  ya  da  iç 

güvenlik  harcamasının  hesabına  katılmış  olan  7  adet  idarenin  (Milli  Savunma 

Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil  Güvenlik  Komutanlığı, Milli  İstihbarat  

Teşkilatı  Müsteşarlığı, Milli  Güvenlik   Kurulu  Genel  Sekreterliği,  İçişleri  Bakanlığı,  

Emniyet   Genel   Müdürlüğü)  “Savunma”  ve  Kamu  Düzeni  ve  Güvenlik”  harcamaları  

hariç,  diğer  tüm  idarelerin    “Savunma”  “Kamu  Düzeni  ve  Güvenlik”  harcamaları 

eklendi.  Özel  bütçe  kapsamındaki  idarelerden  Savunma  Sanayi  Müsteşarlığı’nın 

toplam  harcamaları  askeri  harcamalarda  dikkate  alındığı  için  “Savunma  ve  Kamu 

Düzeni  ve Güvenlik”  harcamalarından  Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın    “Savunma” 

“Kamu Düzeni ve Güvenlik” harcamaları hariç tüm özel bütçeli idarelerin “Savunma” 

“Kamu Düzeni ve Güvenlik” harcamaları eklendi (Tablo 17). 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İç güvenlik harcamalarının GSYH’ya oranı  ise Tablo 18’de verilmektedir. Bu  tabloya 

göre  %  1.2  civarında  bir  iç  güvenlik  harcaması  yapılmaktadır.    Köy  korucuların 

maaşları  bütçe  içerisinde  hiç  te  küçümsenmeyecek  bir  yer  tutmaktadır.  Kaldı  ki  bu 

rakama korucuların sosyal güvenlik harcamaları ve kullandıkları silah ve mühimmat 

harcamaları eklenememiştir. 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3.C. ASKERİ HARCAMALARIN SOSYAL HARCAMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI 

Bir karşılaştırma yapmak amacıyla Tablo  19 bütçeden yapılan sosyal yardım, sosyal 

güvenlik, sağlık, eğitim harcamalarının GSYH’ya oranlarını vermektedir. 

 

 

Bütçedeki  harcama  kalemlerinin  dağılımı  açısından  bir  karşılaştırma  yapıldığında 

1994  krizinden  itibaren  eğitim  harcamalarının    askeri  ve  faiz  harcamalarının 

kıskacına girmiş olduğu söylenebilir.  2001 ekonomik krizinin ardından 2003 yılından 

sonra  askeri  harcamalar  azalmaya  başlamıştır.    Ancak  yüksek  faiz  ödemeleri  2001 

krizinden  sonra hızla  artarak devam etmiştir. Örneğin 2000‐2001‐2002 döneminde 

fair  giderleri  eğitim,  sağlık,    sigorta  ödemeleri  ve  sosyal  yardım  giderlerinin 

toplamından  daha  yüksektir.    Sosyal  hizmetler  ve  sosyal  yardım  için  kamu 

kaynaklarından    ayrılan  pay  ise  inceleyebildiğimiz  tüm  dönem  boyunca  olağanüstü 

düşüktür  ve  önümüzdeki  üç  yıllık  dönemde  artırılmasının  planlanmadığı 

görülmektedir. 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EK 1: SAVUNMA ORGANİZASYONU 

Kaynak:www.tsk.mil.tr/1_TSK_HAKKINDA/1_5_Savunma_Organizasyonu/savunma_o

rganizasyonu.htm 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EK 2: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI GİDERLERİ İLE İLGİLİ 

BİLGİLER VE TAHMİNLER 

Vakıf’ın  gelirleri  arasında  iştirak  kar  payları  ve  faiz  gelirleri,  bağışlar,  kira  ve  fuar 

gelirleri  gelmektedir.  Bütçeden  Vakıf’a  bir  kaynak  transferi  yapılmamaktadır.  Bu 

anlamda  Vakıf’ın  yaptığı  harcamalar  kamunun  askeri  harcamalarının  hesabında 

dikkate alınmayabilir ancak giderleri  incelendiğinde kamu silah harcaması sayılacak 

harcamalarının olduğu görülebilir. Çünkü Vakıf  iştiraklere yönelik sermaye artışı ve 

idari harcamaların yanı sıra silah üretmeye yönelik proje giderlerinde bulunmaktadır.   

EK 2, Tablo 1’de görülen İştirakleri dışındaki silah üretimine yönelik “proje giderleri”   

TSK silah projelerine aktarılan giderler olabilir. 2009 yılının başında basında yer alan 

konuşmasında Vakıf Genel Müdürü “Son 5 yılda TSK projelerine yaklaşık 100 milyon 

YTL aktarıldı” ifadesini kullanmıştır.2021 SIPRI metodolojisine göre esas olarak Fon’un 

tüm  giderlerinin  askeri  harcamalar  arasında  sayılması  gerekmektedir.  Ancak  bu 

giderlerle ilgili Vakıf’ın web sitesinden ulaşılabilecek bir bilgi bulunmamaktadır. Elde 

edilebilen tek yayınlanmış veri en son yıl olarak 2000 yılının verileridir (EK 2, Tablo 

1). 

Vakıf’ın  giderlerini  görebileceğimiz  kesin  bir  bilgi  olmadığına  göre  giderlerin 

mertebesini  toplam  askeri  harcamalarla  karşılaştırma  yapabilmek  için  kaba  bir 

tahmin yapmak gerekmektedir. Böyle bir tahmin sonuçları Tablo 1’de verilmektedir. 

Bu tahmin yöntemine göre en son elde edilebilen son 3 yılın harcama verileri alınarak 

GSYH’ ya oranlarmış, bulunan oranların yaklaşık bir ortalaması alınarak elde edilen 

oranın  daha  sonraki  yıllarda  harcamaların  GSYH’ya  oranı  olarak  sabit  sabit  kaldığı 

varsayılmıştır.    Düşük  bir  tahminden  kaçınmak  için  aslında  toplam  askeri 

harcamaların  GSYH’ya  oranı  düşerken    (Tablo  13)  Vakıf’ın  harcamalarının  GSYH’ya 

oranı sabit kabul edilmiştir. 

 

 
                                                        
20 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Emekli Korgeneral Engin Alan’ır 
konuşması , aktaran http://trmilitary.com/turkce/haberler/tsk‐yi‐guclendirme‐vakfi‐40‐ulkeye‐
ihracat‐yapan‐20‐sirketli‐bir‐dev‐2.html 
21  Savunma  Sanayi  Destekleme  Fonu’nun  gelirleri  arasında  Türk  Silahlı  Kuvvetlerini  güçlendirmek 
amacıyla  kurulmuş  bulunan  vakıflardan  Fon’a  yapılacak  transferler  sayılmaktadır.  Ancak  Fon’un 
gelirleri arasında TSKGV’ından 2007 yılında yapılan transfer sıfır olarak verilmektedir(bkz EK 5). 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Tablo 1’de görülen bu  tahmine göre 2008 yılı Vakıf  toplam giderleri 60 milyon YTL 

mertebesindedir. Vakıf Genel Müdürü’nün açıklamasına göre son 5 yıl ortalama 100 

milyon  YTL;    yıllık  ortalama  20  milyon  YTL    TSK  silah  projelerine    kaynak 

aktarılmıştır.    Bu  bilgi  ile  karşılaştırıldığında  EK  2,  Tablo  1’de  yer  alan  tahminin 

mertebesinin  yanlış  olmayacağı  düşünülebilir.  Bu  şekilde  tahmin  edilen  Vakıf’ın 

harcamalarının toplam askeri harcamalarla karşılaştırılması, Tablo 1’in son satırında 

yeralmaktadır.  Görüldüğü  gibi  Vakıf’ın  harcamalarının  toplam  harcamalara 

eklenememesinin  askeri  harcamaların  hesaplanmasında  önemli  bir  değişiklik 

yaratmayacağı yönünde olabilir. 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI İŞTİRAKLERİ 

Vakıf’ın yetkileri arasında ticari işletmeler kurmak, ticari işletmelere ortak olmak ve 

bu  işletmeler  nezdinde  Vakıf    temsilcilerini  seçmek  bulunmaktadır.  Bu  çerçevede 

Vakıf  doğrudan  ve  dolaylı  olarak  özel  hukuk  hükümlerine  göre  faaliyet  gösteren 

şirketlerde  pay  sahibi  olabilmektedir.    Bu  şirketlerin  faaliyetlere  yönelik  sermaye 

artışları  şeklinde  yapılan  giderleri  yukarıda  Vakıf’ın  harcamaların  tahmin  ederken 

dahil ettik. 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Ancak  aşağıda  bu  iştiraklerin  neler  olduğu  ve  elde  edilebilen  bilgi  verilere 

dayanılarak karlılık ve  satışlarının neler olduğu  incelenecektir. Bu  incelemeye Vakıf 

iştirakleri  dışında  kalan  özel  ve  kamu  savunma  sanayi  firmalarıyla  ilgili  bilgiler  de 

eklenecektir.  

EK2,  Tablo  2  Vakıf’ın  pay  sahibi  olduğu  şirketleri  göstermektedir.  Bunlardan 

Havelsan,  Aselsan,  Roketsan  ve  TAİ  İstanbul  Sanayi  Odası  tarafından  yayınlanan 

Türkiye'nin  500  Büyük  Sanayi  Kuruluşu  içinde  yer  almaktadır.  Bu  nedenle  bu 

firmalar  hakkında  çeşitli  bilgilere  ulaşılabilmektedir.  Bu  dört  firma  aşağıda  daha 

ayrıntılı olarak ele alınacaktır22. 

 

 

TÜRK  HAVACILIK  VE  UZAY  SANAYİ  A.Ş.  TAİ  Hava  Kuvvetlerimizin  F‐16  uçağı 

ihtiyacını ortak üretim yoluyla karşılamak  için 15 Mayıs 1984 yılında kurulan Türk 

Havacılık  ve  Uzay  Sanayii  A.Ş.  (TUSAŞ)  insanlı  ve  insansız  hava  platformlarının 

tasarımı,  geliştirilmesi,  imalatı,  entegrasyonu,  modernizasyonu  ve  satış  sonrası 

hizmetleri  alanlarında  teknoloji  merkezi  konumundadır.  TAI’nin  hissedarları  Türk 

Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı,  Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Türk Hava 

Kurumu’dur. 

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   Elektronik ürünler ve sistemler 

tasarlayan,  geliştiren,  üreten  ve  ürünlerinin  satış  sonrası  servis  hizmetlerini 

                                                        
22 Firmalar ile ilgili genel bilgiler kendi web sayfalarından alınmıştır. 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karşılayan; yüksek teknolojili ve çeşitli ürün yelpazesine sahip bir elektronik sanayi 

kuruluşudur.  ASELSAN  çalışmalarını  haberleşme  cihazları,  savunma  sistem 

teknolojileri,  radar, elektronik harp ve  istihbarat sistemleri, mikroelektronik güdüm 

ve  elektro‐optik  alanlarında  sürdürmektedir.  ASELSAN’ın  yüzde  15’i  İMKB’de  işlem 

görmektedir.   

HAVELAN HAVA ELEKTRONİK SANAYİ A.Ş. Vakıf’ın yüzde 99 katkı payının olduğu 

HAVELSAN,  bir  yazılım  şirketi  olarak,  komuta  kontrol  bilgi  sistemleri,  e‐Devlet 

uygulamaları, simülasyon ve eğitim sistemleri, hava ve savunma sistemleri ve anayurt 

güvenliği alanlarında faaliyet göstermektedir.  

ROKETSAN ROKET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 

Vakfı’nın % 35.5  ile  en büyük hissedar olduğu ROKETSAN Roket  Sanayii  ve Ticaret 

A.Ş., ulusal roket ve  füze araştırma ve üretim programlarına önderlik yapmak üzere 

Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla 1988 yılında kurulmuştur. 

 

Ek  2,  Tablo  3’te  görülen  en  büyük  4  iştirakinden  elde  edilen  karların  tümünün 

dağıtıldığı  ve  Vakıf  tarafından  askeri  harcamalar  için  yönlendirdiğildi  yönünde  bir 

varsayım yapılsa bile toplam askeri harcamaların ile karşılaştırıldığında önemli artış 

yaratamaktadır. 

VAKIF İŞTİRAKLERİNİN TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİNDEKİ PAYI 

Savunma sanayinin üçlü bir yapısı bulunmaktadır.23 Bunlar devlet kuruluşları, Vakıf 

kuruluşları ve özel kuruluşlar olarak belirtilebilir.  Devlet kuruluşlarından olan silahlı 

kuvvetler  bakım  merkezleri,  tersaneler  ve  diğer  askeri  fabrikalar  ile  TÜBİTAK  ve 

MKEK bulunmaktadır. Bunların arasından TÜBİTAK ve MKEK’in dışındakilerin tümü 

Milli  Savunma  Bakanlığı’nın  bütçesinden  yapılan  harcamalar  içinde  yer  almaktadır. 

TÜBİTAK  ve  MKEK’e  bütçeden  pay  ayrılmaktadır.  Çalışmamızda  bunların  hepsini 

hesaba kattığımızı düşünüyoruz. 
                                                        
23 Savunma Sanayi Özel İhtisas Komisyonu raporu 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Bu kamu kuruluşları, Vakıf iştirakleri ve özel sektör kuruluşlarının toplam ciroları ve 

ihracatları  EK2,  Tablo  4’te  verilmektedir.  1990  yılında Milli  Savunma  Bakanlığı'nın 

destek  ve  teşvikleriyle  kurulmuş  olup,  merkezi  TSKGV  ile  aynı  adreste  bulunan 

Savunma Sanayi İmalatçıları Derneği (SaSaD) verilerine göre bu cironun %36’sı özel 

sektor,  %  33’ü  Vakıf  iştirakleri,  %  31’  kamu  kuruluşları  tarafından  üretilmektedir  

http://www.sasad.org.tr/sub.asp?tnm=BELGELER 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EK      3:    ÖRTÜLÜ  ÖDENEK    ve  BAŞBAKANLIK  GÜVENLİK  İŞLERİ  GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÖDENEKLERİ  

Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü bütçesi üç ana alt kaleminden biri  örtülü ödenek 

olarak bilinen 5018 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine tabi giderlerdir.  

Başbakanlık  2008  faaliyet  raporunda  belirtildiğine  göre,  örtülü  ödeneğin 

kullanımında Özel Kalem Müdürlüğünün hiçbir takdir ve tasarrufu bulunmamaktadır. 

Bu  giderlere  tahsis  edilmek  üzere  bütçe  tekniği  bakımından  Özel  Kalem 

Müdürlüğünün  bütçesine  her  malî  yıl  başında    iz  ödenek    konulmakta,  Devletin 

ihtiyaçlarına  göre  söz  konusu  tertibe  ödenek  aktarması  yapılarak  harcama 

yapılmaktadır.  

2008  yılında  başlangıçta  iz  ödenek  olarak  220.000  YTL  konulmuş,  2008  sonu 

harcaması 290.981.700 YTL olmuştur . 

(http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/sgb/2008yilifaaliyetraporu.pdf)  

 

Örtülü  ödenek  Madde  24:  “Örtülü  ödenek;  kapalı  istihbarat  ve  kapalı  savunma 

hizmetleri,  Devletin  millî  güvenliği  ve  yüksek  menfaatleri  ile  Devlet  itibarının 

gerekleri, siyasî, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Hükûmet 

icapları  için kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödenektir. Kanunlarla 

verilen  görevlerin  gerektirdiği  istihbarat  hizmetlerini  yürüten  diğer  kamu 

idarelerinin  bütçelerine  de  örtülü  ödenek  konulabilir.  Örtülü  ödenek,  bu  amaçlar 

dışında  ve  Başbakan’ın  ve  ailesinin  kişisel  harcamaları  ile  siyasî  partilerin  idare, 

propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen 

ödenekler  toplamı,  genel  bütçe  başlangıç  ödenekleri  toplamının  binde  beşini 

geçemez.  Başbakanlık  ve  diğer  ilgili  idare  bütçelerinde  yer  alan  örtülü  ödeneklerin 

kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma 

yöntemi, gideri yapanın değişmesi hâlinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı 

Başbakan  tarafından  belirlenir.  Örtülü  ödeneklere  ilişkin  giderler  Başbakan, Maliye 

Bakanı  ve  ilgili  Bakan  tarafından  imzalanan  kararname  esaslarına  göre 

gerçekleştirilir ve ödenir.” 

Buradan  anlaşılacağı  gibi  başka  merkezi  idarelerin  bütçelerine  de  örtülü  ödenek 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konulabilmektedir.  Gerek  bunların  izlenememesi,  gerek  örtülü  ödeneğin  harcandığı 

alanlar bilinmediği için askeri harcamaların hesaplanmasında dikkate alınamamıştır. 

Örtülü ödeneklerin tümünün askeri amaçlı kullandıldığını varsaysak kanunda 

belirtilen “İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç 

ödenekleri toplamının binde beşini geçemez” maddesinden yola çıkarak eksik olarak 

hesapladğımız en yüksek örtülü ödenek miktarının bulabiliriz. 2009 yılı için genel 

bütçe başlangıç ödeneğinin 218,284,732,000 TL olduğunu göz önüne aldığımzda 

bunun binde beşi maksimum Başbakanlık örtülü ödeneği 1,091,423,660 TL 

yapmaktadır. 

Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nün ödenekleri arasında Türkiye’nin 

barışı destekleme ve koruma harekâtlarına katılımı kapsamındaki giderlere karşılık 

Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine konulan ödenek   150,000,000 YTL’dir. 

(http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/sgb/2008yilifaaliyetraporu.pdf)  

Başbakanlık 2008 Faaliyet Raporun’da “Bu ödenek ilgili kuruluşlara aktarma yoluyla 

transfer edilmekte, bu nedenle harcama olarak kayıtlara geçmemektedir” 

denildiğinden çalışmamıza dahil edemedik. 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EK 4:  DIŞ PROJE KREDİLERİ VE GERİ ÖDEMELERİ 
 
 
2002 yılında 4749 sayılı Kanun  kabul edilmiş ve bu kanunun 8. maddesine göre dış 

finansman ile gerçekleştirilecek projelerle ilgili olarak  DPT’’nin görüşü alınmaktadır. 

Bunun yanında 4749 sayılı Kanunun 14. maddesine göre dış proje kredilerine ilişkin 

ödeneklerin, diğer ödeneklerde olduğu gibi,  ilgili  yılların bütçesinde öngörülecektir. 

Dolayısıyla,  2002  yılında  çıkarılan  4749  sayılı  kanundan  anlaşılan,  dış  proje 

kredilerinin  geri  ödemelerinin  dış  krediyi  kullanan  Merkezi  Yönetim  idaresinin 

ödeneklerinde yer alacağıdır. Bu durumda merkezi yönetim idareleri arasında askeri 

harcama yapan idarelerin ödenekleri dikkate alındığında dış borç ödemeleri de içinde 

yer almaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hazine  garantili  olarak  SSDF  tarafından  alınan  dış  proje  kredilerinin  1991‐1996 

ararsındaki  geri  ödemelerinin  hazinece  üstlenildiği  görülmektedir.  Ancak  1997 

yılından itiaren SSDF aldığı Hazine garantili kredileri kendi bütçesinden ödemektedir.  

Geri  ödeme  miktarları  2002  yılının  verilerine  kadar  geri  gidilen  Hazine’nin  Kamu  

Borç Yönetim Raporlarında yer almaktadır. 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EK  5:  SAVUNMA  SANAYİ  DESTEKLEME  FONU  VE  MSB  HARCAMALARI 
ARASINDAKİ MUHTEMEL MÜKERRERLİĞİN İNCELENMESİ 

 

SSDF’nin Gelirleri: 

SSDF  için  bütçeye  konulan  ödenek  Maliye  Bakanlığı  Mubasebat  Genel  Müdürlüğü 

üzerinden verilmektedir.   Bu ödenek EK 5, Tablo 1’in  ilk satırında görülmektedir ve 

2007  yılı  için  1,684  milyon  YTL’dir.    Bu  ödeneği,  Savunma  Sanayi  Müsteşarlığı  

Faaliyet  raporunda  yer  alan  Fon’un  2007    yılı  ayrıntılı  gelir  ve  giderleri  ile 

karşılaştıralım (EK5, Tablo 2.B). EK 5, Tablo 2’de yer alan Fon’un gelirleri arasından 

Milli Piyango Payı,  Müşterek Bahis Payı, Vergi Hasılatı Payı ve ÖTV Payı 2007 yılında 

1,504 milyon YTL tutmaktadır. 24  İki veri kaynağındaki veriler arasında küçük te olsa 

bir  farklılık  bulunmaktadır.  Bu  fark  büyük  olasılıkla  SSM’nın  dolar    olarak  vermiş 

olduğu  verilerin  tarafımızdan  ortalama  bir  kur  ile  TL’ye  dönüştürülmesinden 

kaynaklanmaktadır.  

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Fon’a askeri projeler kapsamında aktarılan 1,376 

milyon  YTL’lik  kaynak  ise  gelirler  arasında  değil  diğer  nakit  girişleri  arasında  yer 

almaktadır (EK 5, Tablo 2.B1). Bu kaynağın gelirler başlığı altında bulunmaması SMM 

tarafından  yürütülen  ve maliyeti MSB  ile  Fon  tarafından  ortak  karşılanan  projelere 

yönelik olduğunu düşündürmektedir. Eğer böyleyse bir mükerrelik olmayacaktır.  

SSDF Giderleri: 

Bizim  çalışmamız  açısından  daha  önemlisi  giderlerin  incelenmesidir.  Ek  5,  Tablo 

1.B’de  DPT  tarafından  verilen  SSDF  giderleri  yer  almaktadır.  Bu  kaynağa  göre 

SSDF’nin 2007 yılı giderleri 1,541 milyon YTL’dir. Bu rakam EK 5, Tablo 2’de yer alan 

SSDF  giderleri  ile  uyuşmaktadır.  DPT  gider  olarak  SSDF’nun  diğer  kurumlardan 

kaynakli proje ödemelerini dikkate almamaktadır (EK 5, Tablo 2. A1). 

Diğer  nakit  girişleri  dikkat  alınmadan  SSDF  giderleri  hesaba  katıldığında  MSB 

giderleri  ile  SSDF  giderleri  arasında  bir  mükerrelik  olmama  olasılığı  düşüktür. 
                                                        
24 3238 sayılı Kanuna hükme göre Fona ayrılacak ayrılacak pay, Maliye Bakanlığınca, tahsilâtın 
yapıldığıayı takip eden ayın sonuna kadar T.C. Merkez Bankasındaki Fon hesabına yatırılır 
denmektedir. Dolayısıyla, kesin olmamakla birlikte,  ÖTV den alınan payın doğrudan fona yatırıldığı ve 
MSB bütçesinde yer almadığı düşünülebilir. 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Nitekim  SSDF  2007  faaliyet  raporunda  Fon’un  gelir  ve  giderlerini  gösterdiği 

grafiklerde diğer kaynaklar dikkate almamaktadır.  

Çalışmamızda DPT kaynaklı SSDF gider verilerini kullandığımızda (Tablo 1) MSB ile 

önemli  bir  mükerrelik  içermediği  kanaatini  taşıyoruz.  Ancak  yine  de  bu  kurumlar 

arasındaki  kaynak  transferinin  şeffaf  olduğunu  söylemek  mümkün  olmadığından 

askeri  harcamaları  hesaplarken  mükerrelik  kadar  yüksek  bir  tahminde  bulunmuş 

olma olasılığımız vardır. 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EK  6 : MSB BÜTÇESİNDEN 2008 YILINDA YARDIM YAPILAN DERNEKLER 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: www.msb.gov.tr 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EK  7:  ASKERİ  HARCAMALARIN  İZLENMESİ  İÇİN  WEBTEN  ULAŞILAMAYAN 
VERİLER 
 
 

1) Askeri harcamalarla ilgili Merkezi Yönetim kapsamında bulunan idarelerin ödenek 

cetvelleri  karşılaştırıldığında Milli  Savunma  Bakanlığı,  Jandarma  Genel  Komutanlığı 

ve  Sahil  Güvenlik  Komutanlığı’nın  ödenek  cetvelleri    2’şer  sayfadır  ve  harcamaları 

ilişkin  ayrıntılı  bilgi  vermemektedir.  Askeri  harcama  yapan    idarelerin  ödenek 

cetvellerinin  bu  derecede  sınırlı  bilgi  içermesi  gerek  askeri  harcamalar  üzerindeki 

gerek  parlemento  denetimini  gerek  sivil  toplum  kuruluşlarının  izlmesini  mümkün 

kılmamaktadır.  

Ayrıca MSB ve SSM ve SSDF arasındaki aktarmaların şeffaf olarak izlenmesi olanaksız 

olmaktadır. 2000 öncesinde elde edilebilen verilere göre belirgin bir veri  eksikliğinin 

ortaya çıktığı söylenebilir. 25  

2) SSDF Fonu ile ilgili ayrıntılı gelir gider bilgisi 2000 yılından sonra bir tek 2007 yılı 

içen webten ulaşılabilir durumdadır.  

Özellikle kanun gerekçelerinin eklerinde yer alan ve DPT tarafından gelecek üç yıl için 

tahmin edilen Fon gelir  ve  giderleri  tablosu bulunmaktadır  (Maliye Bakanlığı,  2009 

Yılı  Bütçe Gerekçesi,  sf.  290). Tablo’da  verilen  fonların  toplam   harcamalarının  ayrı 

ayrı bulunabilmesi askeri harcamaları ayrıştırmak açısından çok yararlı olacaktır.  

3)  TSKGV’nın  son  yıllara  ilişkin  gelirleri  ve  giderlerine  ilişkin  bilgi  web  sitesinde 

bulunmamaktadır. Vakıfın gelir ve giderlerinin ne olduğu ve giderlerinin ne kadarının 

askeri  projelerde  kullanıldığı  bilgisinin  ulaşılabilir  bir  bilgi  olması  askeri 

harcamaların  sivil  toplum  kuruyuşları  tarafından  izlenebilmesine  olanak 

sağlayacaktır.   

4)  İlgili  kanundan  anlaşıldığına  göre  bir  çok  kamu  idaresinde  örtülü  ödenek 

bulunabilmektedir.  Bulardan  sadece  Başbakanlık  örtülü  ödeneğinin  toplam 

mertebesininne  olduğu  2008  faaliyet  raporunda  ayrı  olarak  gösterilmiştir.  Diğer 
                                                        
25 Bkz. Gülay, Günlük‐Şenesen (2002) Türkiye’de savunma harcamaları ve ekonomik etkileri,  TESEV, 
İstanbul. 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kurumlarda  da  gösterilmesi  en  azından  örtülü  ödenek mertebesinin  ne  olduğunun 

görülmesi açısından önemlidir.  

5) Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nün ödenekleri arasında Türkiye’nin 

barışı destekleme ve koruma harekâtlarına katılımı kapsamındaki  giderlere karşılık 

Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine ödenek konulmaktadır. Başbakanlık 2008 

Faaliyet Raporun’da “Bu ödenek ilgili kuruluşlara aktarma yoluyla transfer edilmekte, 

bu nedenle harcama olarak kayıtlara geçmemektedir” denilmektedir. Bu harcamanın 

hangi  iderelere  transfer  edildiğinin  bilinmesi  harcamaların  ayrıştırılması  açısından 

gereklidir. 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