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STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi
kapsamında gençlik, çocuk, engelli, sağlık, sosyal harcamalar, askeri ve iç güvenlik gibi
tematik izleme kılavuzları yayınlanmıştır. Kılavuzlarda açıklanan yöntemler kullanılarak
üretilen izleme tabloların yeni veriler yayınlandıkça izlenmesi ve STK’larla ve
vatandaşlarla paylaşılması amacıyla harcama izleme güncelleme notları yayınlanacaktır.
Bu güncelleme notu, Askeri ve İç Güvenlik Harcamalarını İzleme Kılavuzu’nda yer alan iç
güvenlik harcamaları ile ilgili olarak var olan bilgilerin 2012 yılı için gerçekleşme, 2013
kanunlaşan ve 2014-2015 yılları içinse öngörülen verilerin güncellenmesini
amaçlamaktadır. Güncelleme notlarının amacı Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi’nin
kapsamında kamunun yaptığı harcamaların izlenebilmesi için önerilen izleme formatını
kullanarak gerçekleştirilen güncel tabloları STK’lara ve kamu harcamalarını izleyen
kişilere sunmaktır.
İç Güvenlik Harcamalarını İzleme Yöntemi ve Kapsam
İç güvenlik harcamaları olarak, Parlamentolar arası Birlik (PAB) ve Cenevre Silahlı
Kuvvetlerin Demokratik Denetimi Merkezi (DACF) kaynaklarında polis, gizli servisler ve
istihbarat servislerine yer verilmektedir. Ayrıca, kamu idarelerinin güvenlik amacıyla özel
güvenlik şirketlerine yaptıkları ödemelerin de dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir.
Bu kapsamda, Merkezi Yönetim kapsamındaki genel bütçeli idarelerden dört kurumun iç
güvenlik ile ilgili kurumlar olduğu bilinmektedir. Bunlar Milli İstihbarat Teşkilatı

Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 2010 yılından itibaren
gerçekleşmiş harcamaları yayınlanan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’dır.
Kılavuzda da olduğu gibi, bu bilgi notu çerçevesinde bu kurumlara ayrıca Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliği de katılmıştır.
Askeri harcamalar ve iç güvenlik harcamaları kapsamına alınan genel ve özel bütçeli
idareler dışında kalan kamu idarelerinin fonksiyonel sınıflandırmaya göre verilen
harcamalardan “Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri” ve “Savunma Hizmetleri”
harcamaları eklenmiştir.1 Askeri ve iç güvenlikle ilgili olmayan diğer kamu kurumları da
“Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri” harcamaları yapmaktadır. Bunların arasında
üniversiteler gibi birçok kamu kurumunun satın aldığı özel güvenlik hizmetleri
gelmektedir. Askeri harcamalar ve iç güvenlik harcamaları kapsamındaki genel ve özel
bütçeli idareler dışında kalan idarelerin “Savunma” harcamaları askeri savunma
harcamaları değil, sivil savunma harcamalarıdır. Sivil savunma harcamaları da iç
güvenliğin unsurudur. Üniversitelerde, çeşitli kamu kuruluşlarında, Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı tarafından sivil savunma harcamaları yapılmaktadır. O nedenle iç
güvenlik harcamalarına dahil edilecektir. Yukarıda sayılan için güvenlik harcamaları ve
bunların GSYH’ya oranları Tablo 1’de verilmektedir (Tablo 1, A).
Daha önce yayınlanmış olan Askeri ve İç Güvenlik Harcamalarını İzleme Kılavuzu’nda
askeri ve iç güvenlik harcamaları bir arada değerlendirmiştir. Bu nedenle Jandarma Genel
Komutanlığı, köy korucularının maaşları ve gizli hizmet giderlerine, mükerrerlik
olmamaması için, sadece askeri harcamalar içinde yer verilmişti. Bu güncelleme notunda
askeri harcamalar ve iç güvenlik harcamaları ayrı ayrı olarak ele alınmaktadır. O nedenle
kılavuzdan farklı olarak iç güvenlik harcamalarının izleme tablosunun altına, askeri
harcamalar içinde yer alan üç harcama eklenmiştir.
Bunlardan birincisi gizli hizmet giderleridir. Örtülü ödeneğin içinde yer aldığı gizli hizmet
harcamalarının ne kadarının iç güvenlik ne kadarının ise askeri amaçlı olduğunun
ayrıştırılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle münhasıran iç güvenlik harcamalarını
izlemeye ayrılan bu bilgi notu kapsamına gizli hizmet harcamaları da bilgi olarak dahil
edilmiştir.
SIPRI metodolojisine göre, paramiliter ve eğitimi askeri birliklerce yapılan bölükler de
askeri harcamalar içinde kabul edilmektedir. Bu nedenle, köy korucularına yönelik yapılan
harcamalar askeri harcamaların kapsamında olmalıdır. Halbuki, köy korucularının maaşları
ve kullandıkları silahlar İçişleri Bakanlığı’nın harcamaları içinde yer almaktadır. Bu
güncelleme notu çerçevesinde iç güvenlik harcamalarına da dahil edilmiştir.
Yine SIPRI metodolojisine göre Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı askeri harcamalar içinde değerlendirilmektedir. Nitekim, MSB 2011 Faaliyet
Raporu’nda savunma organizasyonu başlığı altında verilen bilgilere göre, Jandarma Genel
Komutanlığı (JGK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da savunma organizasyonunu bir
parçasıdır ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak emniyet ve asayiş görevi yapmaktadırlar.
Raporda yer alan bilgilere göre (s.20) “Genelkurmay Başkanlığı Teşkilatı kendisine
doğrudan bağlı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Harp Akademileri
Komutanlığı ve Genelkurmay II’nci Başkanı’na bağlı Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı
ve bağlı birlikleri ile; silahlı kuvvetlerle ilgili görevleri, eğitim ve öğrenim bakımından
Genelkurmay Başkanlığı’na, emniyet ve asayiş işleri ile diğer görev ve hizmetlerin ifası
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yönünden, İçişleri Bakanlığına bağlı olan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı’ndan oluşmaktadır. “
Bu açıklamalara dayanılarak Jandarma Genel Komutanlığı’nın ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı’nın harcamalarına da iç guvenlik harcamalarının altında bilgi olarak yer
verilmiştir (Tablo 1, B).

Tablo 1 incelendiğinde 2012 yılında iç güvenlik harcamalarının en üst düzeye çıktığı
görülmektedir. 2013 yılından itibaren düşürülmesinin planlandığı görülmektedir. 2012 yılı
başında Bütçe Kanunu yayınlandığında iç güvenlik harcamalarının düşürülmesinin
planlandığı görülmüştü ancak gerçekleşen harcamalar incelendiğinde artmış olduğu
görülmektedir. Bu karşılaştırma Tablo 2’de yapılmaktadır.

İç güvenlik harcamalarının GSYH’ya oranı
2012 başında yüzde 1,13 olarak
kanunlaşmışken, 2012 sonunda 1,27 olarak gerçekleşmiştir. Harcamalardaki artışta İçişleri
Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün harcamalarındaki artışın katkısı
bulunmaktadır.
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İçişleri Bakanlığı’nın 2011 yılı ve 2012 yılı gerçekleşmiş harcamaları ekonomik
sınıflandırmanın alt kalemleri itibariyle incelendiğinde en önemli artışın sermaye transferi
ve sermaye giderlerinde olduğu görülmektedir. Bunu mal ve hizmet alımları ve personel
giderleri izlemektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün harcamalarındaki artış ise en büyük
olarak sermaye transferi kaleminde görülmektedir. Personel harcamaları ve mal ve hizmet
alımı aynı oranda büyümüştür.
Bu artışlar içinden sermaye giderlerinin 2012 yılından itibaren TOKİ tarafından G. Doğu
ve Doğu Anadolu illerine yapılan 250 adet karakol inşaatı nedeniyle, mal alımlarının ise
biber gazı alımları ile ilgili olup olmadığını bilebileceğimiz bir kaynak bulunmamaktadır.
Biber gazı alımı konusunda çeşitli milletvekilleri tarafından 2012 ve 2013 yıllarından
verilen soru önergeleri cevaplandırılmamıştır.

4

