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ÖNSÖZ

Kamu harcamalarının karşılanması, kamu hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesi, esas olarak
vergi gelirleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu gelirlerin çeşitli nedenlerle yetersizliği devletin para
basımına, iç ya da dış borçlanmaya başvurmasına neden olmaktadır. Borçlanma ile elde edilen gelirler,
klasik ekolün “olağanüstü gelir” olarak kabul ettiği dönemden günümüze gelinceye dek giderek
“olağan” hale gelmekte, hemen her ülkede borç miktarı da artış göstermektedir.
Kamu borçları günümüzde her ülkede ulaştığı boyut nedeniyle kamu maliyesi ve genel ekonomi için
önemli bir sorun haline gelmiş bulunmaktadır. Kamu borçlarının ulusal düzeyden uluslararası düzeye
taşınmasıyla da sorunun önemi ve karmaşası artmakta, ülkeler borç çıkmazına doğru sürüklenmeye
başlamaktadır.
Ülkemizde de kamu finansman ihtiyacının boyutu ve sürekliliği ile açıkların finanse ediliş şekli,
açıkların kendini besleyen bir döngüyle büyümesi sonucunu yaratmaktadır. Bu durum ekonomik
göstergeler üzerinde olumsuz izler bırakmakta, ülke refahının azalmasına yol açmakta ve borç yükü
altından kalkılamayacak ağırlığa ulaşmaktadır.
Elinizdeki kitap, Osmanlı’nın ilk dış borçlanmasından günümüze kadar uygulanan ekonomi
politikaları ve bu politikaların kamu borcuna olan etkilerini, tarihsel gelişme süreci içinde
incelemektedir. Geçmişten günümüze tüm bu ayrıntılandırma, içinde çalışmanın hipotezini
barındırmaktadır.
Türkiye’de kamu borçlanmasına yönelik incelemeler genellikle son dönemlere ya da 1980 sonrası
gelişmelere odaklanmakta, kamu borcu sorununa bu açıdan yaklaşmak da ülkemizde yıllardır
büyüyen kamu borcu stokunun, bir neden değil, bir “sonuç” olduğu gerçeğine fazla dikkat
çekilememesine neden olmaktadır. Türkiye’nin kuruluşundan günümüze kadar uygulanan ekonomi
politikaları incelendiğinde görülmektedir ki, kamu borcu, ekonomi politikalarının bir ürünü, bir
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak 1980 sonrası ekonominin dönüşümü ve finansal
serbestleşme sürecinde ekonomi politikalarında atılan adımlar sonrası ekonominin artan iç ve dış
finansman gereksinimi, borçlanmanın ulaştığı boyut ve servis yükü, ekonominin düşen performansı
ile bozulan makroekonomik dengelerin ve ekonomide meydana gelen krizlerin başlıca nedenleri
arasında yer almaktadır. Dolayısıyla çalışma boyunca borçlanmanın ülkenin makro ekonomik
göstergelerinin şekillenmesinde temel belirleyici olup-olmadığı, hangi dönemlerde bir sonuç ve hangi
dönemlerde bir neden niteliği kazandığı tespit edilmeye çalışılmaktadır.
Kitap, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar geçen seksendört yılı kapsayan geniş zaman
diliminde, gerek uygulanan ekonomi politikaları gerekse bu politikaların kamu borcuna etkilerini
saptamakta, dönemi ekonomik ve mali yönden analiz etmektedir. Söz konusu saptamalar, günümüze
kadarki gelişme sürecini belirli dönemlere ayırarak yapılmaktadır. Burada dönemleme sorunu, gerek
ulus-devlet kurma çabası gerekse uluslararası konjonktürdeki gelişmeler doğrultusunda şekillenen
ekonomi politikaları gözönüne alınarak aşılmaktadır. Buna göre Cumhuriyetin devraldığı borçluluk
yapısını inceleyen 1923 öncesi dönemden ayrıca, 1923’ten 1980’lere kadar geçen süreç de; 1923I

1946, 1946-1960, 1960-1980 ve 1980’lerden günümüze şeklinde alt dönemlere ayrılmaktır. Ancak
1980 sonrası, döneme damgasını vuran gelişmenin, yeni ekonomi politikaları ve devlet modelinin
küreselleşmenin ikinci dalgası ile şekillenmesi açısından ayrı bir önemi olması nedeniyle, çalışmanın
diğer bölümlerinde daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
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YAZAR NOTU
Borçlanma ihtiyacı, kamunun milli gelirden daha fazla pay istediği dönemlerde kendini
hissettirdiği gibi, gerek özel sektörün gerekse kamu sektörünün ihtiyaçlarından doğar. Günümüzde
giderek olağan hale gelen borçlanma, özellikle vergileme potansiyelini yeteri kadar
değerlendiremeyen hükümetler için maliyetsiz ve kolay bir finansman kaynağıdır.
Devletler görevlerini yerine getirirken üzerine düşen görevleri, faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası
düzeyde ortaya çıkan etkileri takip etmek, oldukça güç. Devletin faaliyetlerinin kamu ve özel kesim
üzerindeki etkilerine seyirci kalmamanızı, gelişmeleri yakından izleyebilmenizi ve iyi bir iktisatçı
olarak doğru kararlar alabilmeniz için Devlet Borçları dersi kapsamında başta elinizdeki eser olmak
üzere, maliye alanına ilişkin kitap, makale ve köşe yazılarını düzenli bir şekilde okumanızı tavsiye
ederim.

Prof. Dr. Binhan Elif YILMAZ
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1. BORÇLANMA : TANIM, KAVRAM VE SINIFLANDIRMA

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Devlet borçları konusuna başlamadan önce, genel anlamda borç kavramı, bu
bölümde öğrenilecektir. Devlet ekonomik ve siyasi şartlara göre vergi salma ve borç alma
kararlarından birini seçer. Bu bölümde, borçlanma ile vergi arasındaki benzerlikler ile
farklılıklar üzerinde durulacak, bu bağlamda Ricardian Eşdeğerlik Teoremi tartışılacaktır.
Devlet borçları üç şekilde sınıflandırılabilir. Serbesti bakımından, vade bakımınan ve kaynak
bakımından. Devlet borçlarının daha iyi anlaşılabilmesi için, bu bölümde sınıflandırma
üzerinden tanımlar geliştirilecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Borçlanma, vergiye alternatif oluşturabilir mi?

•

Kısa ve uzun vadeli borçlar arasında ne tür farklılıklar vardır?

•

Ricardian Eşdeğerlik Teoreminin dayanakları nelerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Temel kavramlar

Borç, borçluluk ve devlet
borçları
kavramları
öğrenebilmek

Borçlanma
arasındaki
farklılıklar

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

ve
vergi Devlet borcu ve vergiyi
benzerlik ve farklılıkları ve benzerlikleri
açısından karşılaştırabilmek

Devlet borçlarını daha iyi
Devlet
borçlarının anlayabilmek
için
sınıflandırılabilmesi
sınıflandırma
çeşitlerini
kavrayabilmek

4

Anahtar Kavramlar
•

Ricardian Eşdeğerlik Teoremi

5

Giriş
Devletler çeşitli amaçlarla gerçekleştirdiği kamusal faaliyetleri finanse etmek ve kalkınma
faaliyetlerini yürütmek için çeşitli gelir kaynaklarına başvurur. Kamu gelirlerinin çeşitli
nedenlerle yetersizliği devletin para basımına, iç ya da dış borçlanmaya başvurmasına neden
olmaktadır. Ve devlet borçları günümüzde her ülkede ulaştığı boyut nedeniyle kamu maliyesi
ve genel ekonomi için önemli bir sorun haline gelerek, ulusal düzeyden uluslararası düzeye
taşınmaktadır.
Devlet borçlanmasıyla sunulan mal ve hizmetlerin, bedelinin o ekonomide üretilmesi gerekir.
Borçlanmanın kamu finansmanında olağan bir yol olarak kullanılması, aşırı boyutlara
varıyorsa, özel ve kamusal ekonomi, borçlanma sonucu yararlandığı mal ve hizmetlerin
karşılığını üretmede zorlanabilir.
Devlet borçları ekonomi üzerinde çok çeşitli etkiler yaratır. Bu etkilerin en iyi şekilde
ayrıştırılması devlet borcunun nasıl tanımlandığı ve sınıflandırıldığına bağlıdır.

6

1.1 BORÇ VE DEVLET BORÇLARI KAVRAMLARI ÜZERİNE
Kamu harcamalarının karşılanması, kamu hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesi, esas
olarak vergi gelirleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu gelirlerin çeşitli nedenlerle yetersizliği
devletin para basımına, iç ya da dış borçlanmaya başvurmasına neden olmaktadır.
Kamu harcamalarının artması sonucu kamu kesimi açıklarının süreklilik kazanması, ekonomik
dengeleri bozar. Açığı kapatmak için kısa dönemde harcamaları azaltmak ya da vergileri
artırmak hem siyasi açıdan hem de ekonomik açıdan uygulanabilir olmadığından, diğer
finansman kaynaklarına başvurmak kaçınılmaz olur. Devlet borçlanması, bu durumda
devletlerin başvurduğu en önemli finansman kaynaklarındandır.
Devlet borçları günümüzde her ülkede ulaştığı boyut nedeniyle kamu maliyesi ve genel
ekonomi için önemli bir sorun haline gelmiş bulunmaktadır. Devlet borçlarının ulusal düzeyden
uluslararası düzeye taşınmasıyla da sorunun önemi ve karmaşası artmakta, ülkeler borç
çıkmazına doğru sürüklenmeye başlamaktadır.
Devlet borçlanmasıyla sunulan mal ve hizmetlerin, bedelinin o ekonomide üretilmesi gerekir.
Borçlanmanın kamu finansmanında olağan bir yol olarak kullanılması, aşırı boyutlara
varıyorsa, özel ve kamusal ekonomi, borçlanma sonucu yararlandığı mal ve hizmetlerin
karşılığını üretmede zorlanabilir. O zaman ekonomik istikrarsızlık etkileri güç kazanır.

1.1.1. Borçlanma : Tanım ve Kavram
Borç kavramı genel bir ifadeyle ödeme mükellefiyetini ifade eder. En dar anlamda para borcu
anlamına gelen borç, geniş anlamda bir borç ilişkisi ile açıklanabilir. Söz konusu borç
ilişkisinde, alacaklı ve borçlu olarak iki kişi yer alır. Borçlu, bir şeyi yapmakla, vermekle ya da
yapmamakla sorumludur (bkz. Borçlar Kanunu). Borçlanma ise, belirli bir paranın anapara, faiz
ve diğer ödentilerle beraber belirli bir süre sonunda geri ödenmek üzere ödünç alınmasıdır
(Akyüz ve Ertel, 1987; Ulusoy, 2004: 1).

1.1.2. Devlet Borçları : Tanım ve Kavram
Devlet borçları ekonomi üzerinde çok çeşitli etkiler yaratır. Bu etkilerin en iyi şekilde
ayrıştırılması devlet borcunun nasıl tanımlandığı ve sınıflandırıldığına bağlıdır.
Devlet borçları, kamu maliyesinin en klasik konularından biridir. Bu dal, genelde ekonomi
tarihinin, özelde de kamu maliyesi tarihinin içinde yer alır (Andel, 1984: 1). Devletin gelirgider dengesini kurmada kullandığı bir araç olarak bilinen devlet borçları, günümüzde ekonomi,
özellikle maliye bilimi içerisinde gittikçe artan bir öneme sahiptir ve maliye politikası
araçlarından biri olarak da genel ekonomi içerisinde büyük önem taşır.
Devletler çeşitli amaçlarla gerçekleştirdiği kamusal faaliyetleri finanse etmek ve kalkınma
faaliyetlerini yürütmek için çeşitli gelir kaynaklarına başvurur. Kamusal faaliyetlerin
finansmanında devletlerin elinde bulunan araçlar ise vergi, resim, harç, mülk ve teşebbüs
gelirleri, vergi ve para cezaları, devlet borçları gibi gelirler olarak sınıflandırılır. Ancak kamu
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gelirlerinin en önemlisi ve devletler için en temel gelir kaynağı vergilerdir. Sanayileşmiş
ülkelerde kamu gelirlerinin ortalama %80-85’ini vergiler oluşturur. Bunun yanında tüm
gelirlerin tüm giderleri aştığı herhangi bir durumda da devletin ihtiyaç duyduğu para, borçlanma
yoluyla sağlanır.
Çeşitli yazarlar borçla finansman için ilkeler göstermişlerdir. Şimdiki gelirle örneğin vergi ile
finanse edilen harcamaların olağan harcama olduğu, borçla finanse edilen harcamaların ise
olağanüstü harcamalar olduğunun kabulüne dair bir eğilim vardır. Olağan ve olağanüstü
harcamalar arasındaki bu ayrım için sıklıkla kullanılan kriter, düzenlilik, önceden tahmin
edilebilirlik ve faydaların zaman boyutudur. Bu borç ilkeleri Wagner ve Shaffle (1883,84)’in
çalışmalarında yer almaktadır.
Borçlanma ihtiyacı, kamunun milli gelirden daha fazla pay istediği dönemlerde kendini
hissettirdiği gibi, gerek özel sektörün gerekse kamu sektörünün ihtiyaçlarından doğar.
Günümüzde giderek olağan hale gelen borçlanma, özellikle vergileme potansiyelini yeteri
kadar değerlendiremeyen hükümetler için maliyetsiz ve kolay bir finansman kaynağıdır.
Modern ekonomilerde devlet, devlet borçlanmasını istihdam, gelir dağılımı, ekonomik büyüme
ve istikrar gibi makroekonomik hedeflere ulaşmada bir maliye politikası aracı olarak da
kullanır.

1.2. DEVLET BORCU VE VERGİ ARASINDAKİ SEÇİM
(BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR)
Klasik iktisatçıların görüşü doğrultusunda olağanüstü harcamalar ile savaşın finansmanı ve
önemli yatırım harcamaları için başvurulabilen borçlanma, ekonomi kuramındaki değişmeler
ve gelişmeler sonucu devletler için normal bir gelir kaynağı haline gelmiş ve vergilemeye
alternatif oluşturmuştur.
Günümüz devletlerinde, vergi ve borçlanma arasında eskiden olduğu kadar büyük bir fark
gözetilmez. Gelirlerin giderleri karşılamadığı durumda vergi sisteminde yeniden düzenlemelere
gidilebileceği gibi, borçlanma kararı da seçilebilir. Ancak kararı etkileyen genellikle ekonomik
ve siyasi şartlardır (Yaşa, 1965: 4). Dolayısıyla devlet ekonomik ve siyasi şartlara göre vergi
salma ve borç alma kararlarından birini seçecektir.
Borçlanma, vergi ile karşılaştırıldığında göze çarpan ilk farklılık, bu gelir kaynağının geçici,
her yıl tekrarlanmayan bir yapısının olduğudur. Oysa ki vergi, kesin bir gelir kaynağıdır ve
konusuna giren eylemleri gerçekleştirenlerden, her yıl yasalarda belirtildiği şekilde alınır.
Borçlanma ile vergi arasında tercihin yapılmasında, ekonomik şartların önemi büyüktür. Borç
kısırdöngüsünde olan bir ekonomide kamu harcamalarının çok önemli bir kısmı faiz
ödemelerine ayrılır. Dolayısıyla bütçe, devlete borç verenlere sürekli kaynak aktarır. Faiz
ödemeleri vergi gelirleri ile finanse edildiğinde vergi yükü özellikle düşük gelirliler ve ücretliler
üzerinde yoğunlaşmışsa, gelir bölüşümünde adaletsizlikler ortaya çıkar. Öte yandan borç
kısırdöngüsüne girmemiş bir ekonomide halihazırda vergi gelirleri, verimli harcamalara ve
sosyal alanlara aktarılır.
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Borçlanma, devlet ve ona borç verenler arasında gönüllü olarak gerçekleşen, vade bitiminde
devletin anapara ve faizi ile birlikte ödeyerek kapattığı bir gelir kaynağıdır. Ancak vergi, her
zaman zorunlu bir ödemedir ve mali süreç tüm bireylerin kamu harcamalarından sağladığı
faydaya eşit oranda vergi ödediği bir süreç olmadığından, birebir karşılığı ve geri ödemesi
yoktur. Dolayısıyla yükümlülerin vergi ödeyerek azalan gelirleri, kamu mal ve hizmetlerinden
sağladıkları fayda ile artar. Ancak borçlanmayla artan kamu mal ve hizmetleri ile bu mal ve
hizmetlerden yararlananlar arasında bir ilişki bulunmamaktadır.
Bireyler vergi vermekle özel mal ve hizmet talebinden vazgeçmekte, buna karşın bir arada ve
topluca kamu mal ve hizmetlerine sahip olmaktadır. Devlete borç verenlerin erişmek istedikleri
amaç, bu değildir. Birey devlete borç vererek varlıklarının bileşimini değiştirmekte, bir kısım
paranın yerine devlet tahvili koymaktadır. Böyle bir tercih onu fakirleştirmemekte, tüketim
harcamalarını kısmasına neden olmamaktadır. Aksine bugünkü tüketimin gelecekteki tüketim
lehine ertelenme olanağının gerçekleşmiş olması ve bir faiz gelirine hak kazanmış olması
nedeniyle refah düzeyi artmaktadır (Nemli, 1984: 186). Ayrıca vergilemede yükümlüler ve
kamu harcamalarından yararlananlar arasındaki ilişkide, yalnızca tek bir mübadele vardır.
Kamu harcamasından sağladığı faydaya eşit olsun-olmasın yükümlülerin vergi ödemeleri
olarak bilinen mübadele (değişim), tektir ve gönüllü değildir (cebridir).
Borçlanmada ise iki mübadele setinden bahsedilir. Vergilemedekine benzer bir politik
mübadele, devlet ve devlete borç veren kişiler arasında özel olarak kurulur ve tamamen
gönüllüdür (Buchanan, 1044).
Kamu harcamalarının vergilerle ya da borçlanma ile finansmanı, gerek özel tüketim gerekse
özel tasarruflar üzerinde etkiler yaratır. Harcamanın vergi ile finansmanında hem özel tüketim
hem de özel tasarruflar kısılırken, borçlanma ile finansmanda özel tasarruflar kısılır. Buna göre
vergileme, borçlanma ile karşılaştırıldığında toplam talep üzerinde daha fazla kısıntı yaparak,
enflasyonist baskının hafifletilmesine neden olabilir. Öte yandan borçlanmaya oranla
vergilemede özel tüketim daha fazla kısıldığından, toplam tasarrufların artması nedeniyle faiz
oranları borçlanmaya oranla daha düşük düzeyde kalacaktır. Bu da yatırımları ve uzun vadede
vergi gelirlerini artıracaktır (Önder v.d. 1993). Görüldüğü üzere devlet, harcamalarını ek
vergiler ve borçlanma ile finanse ettiğinde, bu finansman yöntemlerinin mevcut ekonomik
koşullar üzerindeki etkisi düşünülerek tercih yapılır.
Vergileme ve borçlanma arasındaki bir başka önemli ayrım, kamu harcamasının yapılması için
zorunlu olan yükümlülüklerin dayanağını politik olarak belirlemedeki zamansal farka ilişkindir.
Vergilemede söz konusu yükümlülükler, harcamanın yapıldığı dönemde devlete fon sağlayan
birey veya firmalara dayanır. Borçlanmada ise bu yükümlülüğün cari dayanağı yoktur. Gelir,
gönüllü olarak devlete borç verenlerden sağlanır ve o dönem için vergi ertelenmiş olur. Bu
yükümlülük bir bütün olarak borçlanmanın yapılmasından sonraki dönemlerdeki vergi
yükümlülerine yüklenir. Bu nedenle yükümlülüğün ertelenmesi, kamu harcamalarına ilişkin
ödemelerin ertelenmesini ifade eder (Buchanan, 1045). Bir başka deyişle borçlanma,
gelecekteki vergi gelirlerinin şimdiden kullanılması yöntemi olur.
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Ancak borçlanma ve vergi arasındaki ayrımın yanı sıra, denkliğine ilişkin bir teoriden de
bahsetmek gerekmektedir. İngiliz Klasik iktisatçı D. Ricardo, borçlanma ve verginin mantıksal
olarak denkliğine ilişkin, “Ricardo Teoremi”ni geliştirmiş, bu teorem, R. Barro tarafından
yeniden keşfedilerek 1970’lerde Neo-klasik makroekonomilerin önemli bir unsuru halini
almıştır.
Ricardian Eşdeğerlik Teoremi, borçlanma ve vergi arasında idari olarak getirilen zorunlu
yüklerle karşılaşan vergi yükümlüleri ile gelecek dönemdeki faiz ve anapara ödemeleri için
gönüllü olarak devlete borç veren devlet borçlanma senedi sahipleri arasında bir fark olmadığı
için, buraya kadar sözü edilen vergi ve borçlanma farklılıklarını kabul etmemektedir.
Ricardian Eşdeğerlik Teoremi’ne göre kamu açıklarının finansmanında vergileme ve
borçlanma aynı (eşdeğerli) etkilere sahiptir. Barro’nun ünlü makalesine atıfla (Barro, 1974:
1095 vd.) bu teori şu şekilde özetlenebilir: Devlet borçlanma senetlerine sahip onlalar, ilk başta
tasarruflarını kazançlı bir alanda değerlendirdikleri için kendilerini servet sahibi olarak
görebilirler (servet etkisi). Ancak bu rasyonel bireyler borç geri ödemelerinin vergi gelirleri ile
yapılacağının bilincinde olduklarından, sahip oldukları borç senetlerinin gelecekte alınacak
vergilerin yükümlülüğüne eşdeğerli olduğunu bilirler. Bu durumda bugünkü devlet borçları,
şimdiki nesil için bir servet olarak kabul edilse de, gelecek nesil için borçların geri ödenmesinde
vergilerin kullanılacağı tahmin edilir. Gupta (1992: 139)’ya göre de bu durumda kamu
harcamalarının toplam talep üzerindeki etkisi, bu harcamaların borçlanma ya da vergilerle
finanse edilişine karşı duyarsız kalacaktır.

1.3. DEVLET BORÇLARININ SINIFLANDIRILMASI
1.3.1. Serbesti Bakımından
Devlet borçlanması ilke olarak gönüllülük çerçevesinde gerçekleştirilmesine rağmen, yine de
gönüllü ve zorunlu (cebri) borçlanma şeklindeki bir sınıflandırmaya rastlanmaktadır. Tasarruf
eğilimleri pozitif olan bireylerin gönüllü (ihtiyari) olarak devlete borç vermelerinin yanı sıra,
devlet bazen tasarruf eğilimi negatif olan bireylerden de zorunlu (cebri) yönteme dayanarak
borç isteyebilir.
Zorunlu borçlanmanın amacı, birey ve kurum tasarruflarının kamu kesimine zorla
aktarılmasıdır. Devlet bu amaçla söz konusu tasarrufları, vergi yasalarında olduğu gibi belirli
bir matrah ve oran üzerinden borçlanma kaynağı durumuna getirebilir. Kişiler belirli yasal
yaptırımlar dahilinde gelir ve servetlerinin bir kısmını devlete borç olarak verirler (Erdem,
2006: 22).
Zorunlu borçlar; tam cebirle, cebir tehdidine dayalı olarak ve manevi cebire dayalı olarak
gerçekleşebilir. Tam cebirle alınan borçlarda devlet, birey veya özel kuruluşları borç senedi
almaya zorlar, bununla beraber devlete ve ekonomik yaşantıya olan güven sarsılır. Cebir
tehdidine dayalı alınan borçlarda ise devlet, çıkarmış olduğu borç senetlerinin satılamaması
olasılığını gözönüne alarak, bunları cebir tehdidine dayalı olarak piyasaya sürer, yani zorla
aldıracağını duyurur. Manevi cebire dayalı alınan borçlarda ise devlet, özellikle savaş
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dönemlerinde, devlet borçlarını vatanseverlik duyguları şeklindeki sunuş tarzı ile ihraç eder ve
bu şekilde birey ve özel kuruluşlar manevi cebir altında kalırlar (Yaşa, 1965: 16-24).

1.3.2. Vade Bakımından
Gerek devlet borçlanmasında gerekse gerçek ve tüzel kişilerin borçlanmasında, borcun
alınışından ödenmesine kadar geçen süreyi ifade eden vade olgusu, borçlanmanın ayrılmaz bir
unsurudur. Bunun temel nedeni, borçlanmanın koşullarının borcun vadesine göre değişkenlik
göstermesidir.
Vade bakımından devlet borçlanması, ikili sınıflandırmaya göre kısa ve uzun vadeli, üçlü
sınıflandırmaya göre de kısa, orta ve uzun vadeli olarak ayrıma tabi tutulur.
İkili sınıflandırmada kısa vadeli borçlar vadesi 5 yıla kadardır. Vadesi 1 yıla kadar olanlar para
piyasasından, diğerleri sermaye piyasasından sağlanır. Bu borçlara sürekli değişim (artış ve
azalış) göstermesi nedeniyle dalgalı borçlar da denir.
Uzun vadeli borçlar ise süresi 5 yılı aşan ve sermaye piyasasından sağlanan borçlardır. Devletin
uzun vadeli borçlara yönelmesindeki amaç, uygulanan bütçedeki gelir yetersizliğini gidermek
ve bu kaynak açığını ileriki yıllara aktarmaktır (Bulutoğlu, 1988).

1.3.3. Sağlandığı Kaynak Bakımından
Devletlerin borç almaya karar verdiklerinde tercih yapacakları bir konu, borcun iç piyasadan
mı yoksa dış piyasadan mı sağlanacağıdır. Devlet borçlarının bu şekilde dallara ayrımı
yapılırken, hangi borcun iç, hangi borcun dış borç sayılacağı konusu literatürde tartışmalıdır.
Literatürdeki görüşe göre kamu iç/dış borçlarını ayıran kriter, “alacaklının milliyeti” kriteridir.
Devletin herhangi bir ülkedeki kendi vatandaşından borçlanması iç borçlanma olmakla beraber,
Türkiye dahil herhangi bir ülkedeki yabancıdan borçlanması da dış borçlanmadır.1 Görüldüğü
gibi burada ilk durumda milli ekonomi dışında herhangi bir ilişki doğmamakta, ikinci durumda
alacaklılar Türk vatandaşı olduğu halde Türkiye ile bu ülkeler arasında para transferi ve dış
ödeme sorunları doğmaktadır. Bu nedenle alacaklının milliyeti kriteri, yeterli ve tatmin edici
görünmemektedir (İnce, 2001: 74). Bu kriterin yerine ikinci kriter, “borcun sağlandığı
piyasanın milliyeti” kriteridir. Buna göre devletin ülke sınırları içindeki birey ve firmalardan
milli para cinsinden borçlanması iç borçlanma, dış piyasalardan ve yabancı para ile borçlanması
da dış borçlanmadır.
Görüldüğü üzere borç, iç (milli) piyasadan sağlanmışsa iç borçlanmaya, yabancı piyasadan
sağlanmışsa dış borçlanmaya gidilmiş olur. Borcun ancak dış piyasalardan sağlanması halinde
dış ekonomik ilişkilere etkisi olmaktadır; çünkü borcun sağlandığı piyasa aynı zamanda borcun

1

Türkiye’nin satışa çıkardığı tahvilleri, Türkiye’de oturan yabancı uyruklu kimseler satın alırsa bu borç dış borç
olmakta, buna karşılık Türkiye’nin bir dış ülke piyasasında satışa çıkardığı tahvilleri yabancı ülkelerde oturan
Türkler alırsa bu borç iç borç olur (İnce, 2001: 74).
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ödenmesinde esas alınacak para birimini de belirlemekte ve borcun özelliği de temel’de buna
dayalı olmaktadır (Yaşa, 1965: 52).
İç/dış borç ayrımı bu şekilde yapıldıktan sonra, bu borçların farklı özelliklerine değinmek
gerekecektir. Öncelikle gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde ağırlığı
bakımından ele aldığımızda; gelişmiş ülkeler rahatlıkla iç kaynak bulduklarından iç
borçlanmaya, az gelişmiş ülkelerden daha fazla başvururlar. Az gelişmiş ülkelerin iç
borçlanmasını kısıtlayan faktör, iç tasarruf eksikliği ve milli gelir düzeylerinin düşüklüğüdür.
Dolayısıyla bu ülkelerin ekonomilerinde dış borçlanma daha ağır basar.
Gerek iç gerekse dış borçlar, milli gelir düzeyine ve dağılımına, ulusal çıkarlara, faiz, anapara
ve kredi risklerine göre farklı etkiler yaratırlar. İç borçlar ülke içi kaynak transferi olarak da
tanımlandıklarından, milli gelir düzeyinde gerek alınmada gerekse geri ödemede etki
yapmazlar. Dış borçlar ise alındıklarında milli geliri artırır, ödemelerinde ise borç miktarı kadar
milli gelir düzeyini azaltırlar. Öte yandan iç borçlar milli gelir dağılımında değişiklik yaratırlar.
Geri ödemelerinde ellerinde devlet iç borç senedini bulunduranların (genellikle üst gelir grubu)
refah düzeylerinde artış gerçekleşir. Borç, vergi gelirleri ile ödeneceğinden, vergi yükü düşük
gelir grupları üzerinde yoğunlaşıyorsa, milli gelir dağılımı hem iç borç alımı hem de geri
ödemesi esnasında değişikliğe uğrar.
İç borçlar, borçlanan devletin ulusal çıkarlarına uygun bir şekilde alınıp-kullanıldığından, başka
bir ülkenin çıkarları ile herhangi bir çatışma ortaya çıkmaz. Ancak dış borçlar, uluslararası
ilişkiler sonucu ortaya çıktığından, iki ya da daha fazla devletin çıkar çatışmaları söz konusu
olabilir (İnce, 2001: 73).
Bir ülkenin dış borçlanmaya başvurmasında kredibilite 2 önemli bir etkendir. Kredibilite iç
borçlarda önemli bir unsur sayılmazken, dış borçlar için en önemlisidir. Güvenilirliğini yitiren
ülkeler için yeni borç kaynaklarının bulunma şansı azalır ve/veya daha yüksek faiz ve ağır
koşullarla borçlanmak zorunda kalırlar.
Dış borçlar döviz ile ödendiğinden ekonominin dış ödeme gücünü etkilerken, iç borçlar için
böyle bir etki söz konusu olmaz. Dolayısıyla yabancı ülke parası ile ödeme yapılırken, alacaklı
ülke ile borçlu ülke paraları arasındaki her değer değişmesi, dış ödemeler üzerinde de etki
yaratır (Derdiyok, 1993: 6). Öte yandan bir ülke senyoraj hakkını kullanarak yerli para ile ifade
edilen iç borçlarını, gerek gördüğünde ödeyebilir. Ancak dış borçlar yabancı para birimi ile
alınıp geri ödendiğinden, gerektiğinde ülke merkez bankasının bu parayı yaratma şansı yoktur.
O nedenle dış borç alındığında, geri ödenmesi için gerekli olan dövizin ülkeye girişini
sağlayacak yöntemler belirlenmeli ve bu yönde politikalar uygulanmalıdır.

2

Kredi değerliliği, bir ülkenin dış borçlanmasında o ülkeye kredi vereceklerin ülke ekonomisinin genel
durumunu ve ekonominin geleceğe yönelik değerlendirmelerini içerir.
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Uygulamalar

14

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, borç ve devlet borçları kavramlarını, bir finansman aracı olarak vergiyle benzerlik
ve farklılıklarını, devlet borçlarının serbesti, vade ve kaynak bakımından sınıflandırılmasını ve
ortaya çıkardığı etkileri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Devlet borcunun tanımını yapınız.
2) Devlet borcu ile özel borç arasında ne tür benzerlikler vardır?
3) Kamu harcamalarının vergi ile finansmanında …………….. kısılırken, borçlanma ile
finansmanında ………….……….…. kısılır.
4) Devletin borçlanması, ödünç verilebilir fonlar piyasasına özel sektöre rakip olarak girmesine
ve faiz oranlarının artarak özel yatırımların azalmasına yol açar. Buna literatürde
…….................. denir.
5) Devlet borçlarını kaç şekilde sınıflandırabilirsiniz?
6- Aşağıdakilerden hangisi borçlanmanın geçici bir finansman aracı olmasına yol açar?
a) Gönüllü olması
b) Ülke için den elde edilmesi
a) Yüksek meblağlı olması
b) Vade sonunda anapara ve faizin ödenmesi
e) Herkesten alınabilmesi
7) Aşağıdakilerden hangisi vergi yerine borçlanmanın tercih edilmesiyle ortaya çıkar?
a) Enflasyon
b) Stagflasyon
c) Kamu gelirlerinde artış
d) Gelir dağılımında adalet
e) Ekonomik büyüme
8) Borcun sağlandığı piyasanın milliyeti kriterine göre, aşağıdakilerden hangisi devletin iç
borcu sayılır?
a) IBRD’den alınan hibe
b) İngiltere’de faaliyet gösteren bir Türk bankasından Euro cinsinden alınan borç
c) Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı bir bankadan TL cinsinden alınan borç
d) Japon Borsası’nda satılan tahviller yoluyla alınan borç
e) Almanya’da faaliyet gösteren bir Türk bankasından TL cinsinden alınan borç
9) Aşağıdakilerden hangisi borçların faiz oranını etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Vade
b) Devletin paraya olan ihtiyacı
c) Devlete duyulan güven
d) Alacaklıların psikolojik durumu
e) Belirsizlik
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10) Aşağıdakilerden hangisi iç borçlar için söylenemez?
a) Tasarruf eksikliğinde iç borç alınamaz
b) Başka ülkelerin çıkarlarıyla çatışmaz
c) Milli geliri ülke içinde dağıtır
d) Para birimi farklılığı iç borçlanmayı etkilemez
e) Kredibilite düşüklüğü iç borçlanmayı engeller
11) Aşağıdakilerden hangisi “manevi cebire dayalı borçlanma”yı ifade etmektedir?
a) Devlet, birey veya özel kuruluşları borç senedi almaya zorlar
b) Devlet, borç senetlerinin satılamaması olasılığı karşısında zorla aldıracağını duyurur
c) Devlet, borç senetlerini vatanseverlik duygularını harekete geçirecek tarzda
sunar
d) Devlet borç senetlerinin tutarı kadar birey veya firmaların tasarruflarına el koyar
e) Hepsi manevi borçlanmayı ifade eder

Cevaplar:
1. Tanım sorusu.
2. Tanım sorusu.
3. Özel tüketim, özellikle özel tasarruf
4. Crowding-out
5. Tanım sorusu.
6. B
7. A
8. D
9. D
10. E
11. C
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2. DEVLET BORÇLANMASINDA TEORİK ALTYAPI GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Ekonomi tarihi boyunca çeşitli iktisat ekollerinin devlet borçlarına bakışı, özellikle
her ekolün devletin ekonomiye müdahalesi noktasında farklı bir felsefeye sahip olmalarından
dolayı, farklılık göstermiştir. Bu bölümde çeşitli ekollerin kamu harcamalarının artırılması,
para-maliye politikalarına verdiği ağırlık, bütçenin açık vermesi, iç ve/veya dış borçlanma
konularındaki görüşleri öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Devlet borçlarında ekoller

Devlet borçlarına çeşitli
ekollerin
bakışı
ve
farklılıklarını
analiz
edebilmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
•

Crowding-Out

•

Anayasal İktisat
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Giriş
Klasik iktisatçılar, devletin ekonomiye müdahalesi konusunda hoşgörülü değillerdir. Devletin
sadece savunma, diplomasi, asayiş görevlerini yerine getirmesi, bir “jandarma devlet” olması
taraftarıdır. Onlara göre devlet vergi yerine borçlanmaya başvurduğunda da, devletin ödünç
verilebilir fonlar piyasasında özel sektöre rakip olmasıyla faizler yükselecek ve özel firmalar
kredi piyasalarından dışlanacaklardır. Bunun yanında Klasik iktisatçılar sadece savaş ve
olağanüstü haller ile büyük bayındırlık faaliyetleri söz konusu olduğunda borçlanmaya sıcak
bakarlar. Klasik iktisatçılar, borç yükünün gelecek kuşaklara miras kalacağını ileri sürerler.
Neo-klasik ekolün kamu açık ve borçlarına ilişkin yorumları, ekonomide yaşam sürelerini göz
önüne alarak tüketimlerini planlayan rasyonel ve ileri görüşlü bireylerin bulunduğu
varsayımına dayanır. Bu bireylerin bulunduğu toplumda kamu açıkları, vergileri daha sonraki
nesiller üzerine aktaran mekanizmayı çalıştırır. Neo-klasik teoriye göre, kamu açıklarının
finansmanında borçlanma ya da vergi tercihi aynı sonuçları doğurur ve crowding out oluşur.
Keynes ise, klasik iktisatçıların para politikası ile ekonomiye müdahalesinin yeterli
olmayacağını, maliye politikası araçlarına da önem ve öncelik verilmesi gerektiğini ileri sürer.
Kamu açıklarını makroekonomik bir değişken olarak görür ve konjonktürel dalgalanmalara
karşı kullanımını önerir. Keynezyen Teori klasik iktisatçıların aksine borç yükünün gelecek
kuşaklara miras kalması düşüncesini yanlış bulur. Onlara göre gerçek yük geleceğe yansımaz,
çünkü vergi yüküne katlanan toplum ve ekonomi aynıdır. Borç alındığında gelecek kuşaklar
daha iyi yaşar ve faizin yüküne de katlanır. Domar’a (1941) göre borç yükü sorunu, milli gelirin
artış sorunudur.
Monetarizm, kamu kesiminin küçültülmesi, enflasyonla mücadele için kamu harcamalarının
sınırlandırılması ve sıkı para politikası önlemleri ile gündeme gelmiştir. Friedman ve onun
görüşündeki ekonomistler, kamu harcamalarının artışına ve borçlanma mekanizmasına,
devletin özel sektöre rakip olarak ödünç verilebilir fonlar piyasasına girmesine ve sonuçta faiz
oranlarının artarak özel yatırımların dışlanmasına (crowding-out) sebep olması dolayısıyla
karşıdır. Öte yandan bütçe açığının maliye politikası kaynaklarından karşılanmasına da taraftar
değildir. Çünkü para arzının bu şekilde artışı, enflasyonun hızlanmasına neden olur. Onlara
göre enflasyonla mücadele için, parasal genişleme oranını azaltmak gerekmektedir.
Arz yanlı iktisatçılar vergilerin emek, tasarruf ve sermaye üzerindeki saptırıcı etkilerini
minimize etmek için vergi oranlarında indirimi, ekonomide rekabetin ve teknolojik yeniliğin
geliştirilmesinde devlet düzenlemelerinin sınırlandırılmasını tavsiye eder. Ancak vergi
indirimleri uygulanırken, kamu harcamalarının aynı seviyede bırakılmaması, mümkün olan en
düşük düzeyde tutulması da gerekir. Aksi durumda oluşan açıkların borçlanmaya yol açması
gibi olumsuz bir sonucu olacaktır. Hatta oluşan bütçe açıkları emisyon ile finanse edildiğinde
enflasyon kaçınılmaz olacaktır.
Öncülüğünü James Buchanan’ın yaptığı Kamusal Seçiş Teorisi, kamu harcamalarının sınırının
ve artışının anayasal hükümlerle belirlenmesi gerekliliğine dair görüşü ve devlet borçlanmasını
en çok gelecek nesillere yük aktarımı yaratacağını savunur. Buchanan ahlaki değerlerin
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erozyona uğramasını Keynesyen yaklaşımlara bağlamıştır. Keynes, modern politik süreç
içerisinde “sorumsuz bir insan modeli” yaratmada başarılı olmuştur ve bu insan modeli kendi
ulusunun sermaye birikimini bitirmek için görevlendirilmiştir. Buchanan’a göre kamunun
borçlanma araçları, devlet iç borçlanma senetleri sahiplerine gelecekte belli bir miktar ödeme
yapma vaadi karşılığında, kaynaklar üzerinde kullanım hakkı verir.
Radikal yaklaşımda, devlet borçlanmasına ilişkin ekonomik gerekçelerin ve devletin
ekonomideki fonksiyonlarının belirlenmesinde, devletin sınıf mücadelesini üstlendiği rolden
yola çıkılır.
Radikal yaklaşımda devlet sermayenin maliyetlerini üstlenerek sermayeye destek olur ve
birikimine katkı sağlamak için harcamalar yapar, bir başka deyişle kamu çabaları sonucunda
özel sektörün tekel gücü artar. Bu yaklaşımda bir türlü ödenmeyen borçlar, devleti mali krize
kadar sürükler. Ekonomideki tekelleşme süreci derinleştikçe, uluslararası boyut kazandıkça,
devletin mali krizi de büyür.
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2.1. KLASİK TEORİ VE DEVLET BORÇLANMASI
Klasik iktisatçılar, devletin ekonomiye müdahalesi konusunda hoşgörülü değillerdir. Devletin
sadece savunma, diplomasi, asayiş görevlerini yerine getirmesi, bir “jandarma devlet” olması
taraftarıdır. Onlara göre ekonomi fiyat mekanizması aracılığıyla, tüm üretim faktörleri iş
bularak, kendiliğinden dengeye gelecektir. “Rekabet” ekonomiyi doğal düzende ve dengede
tutan temel koşul’dur. Klasik sistemde faaliyet alanı sınırlandırılan devletin bütçesinin yıllık
olarak denk ve rakamlarının da mümkün olduğunda küçük olması gerekir. Bütçe harcama
rakamlarındaki bir artış, bütçe denkliğini bozacak, açığın kapatılması için ek vergilere
başvurulması da vergilerin saptırıcı etkilerini açığa çıkararak yatırım, tasarruf ve emek arzı
üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. Bu şekilde tarafsız olması gereken devletin bu yönü
zedelenerek ekonomiye müdahalesi artacaktır. Öte yandan devlet vergi yerine borçlanmaya
başvurduğunda da, devletin ödünç verilebilir fonlar piyasasında özel sektöre rakip olmasıyla
faizler yükselecek ve özel firmalar kredi piyasalarından dışlanacaklardır. Bunun yanında
Klasik iktisatçılar sadece savaş ve olağanüstü haller ile büyük bayındırlık faaliyetleri söz
konusu olduğunda borçlanmaya sıcak bakarlar.
Klasik iktisatçılar, borç yükünün gelecek kuşaklara miras kalacağını ileri sürerler. Çünkü devlet
borçlanması devam ettiği sürece borcun kapatılması için vergilerin artırılması gerekecek, bu
durumda ekonomi zarar görecektir.

2.1.1. Kötümser Konsept: İngiliz Klasikler
A. Smith ve D. Ricardo’nun devlet borçlarının etkileri konusundaki analizi, vergi ve borç
gelirlerini karşılaştıran diferansiyel etkiler üzerine yoğunlaşmıştır. Onlara göre devlet
borçlanması yatırımları, vergi ile finansman da tüketimi azaltır. D. Ricardo’ya göre borçla
finansman bireyleri faiz ödemelerinin yükü altında bırakır, verimli olmayan kamu
harcamalarından yeteri kadar almalarını önler ve savurganlaştırır. D. Hume, A. Smith ve D.
Ricardo’nun tersine, ilgisini devlet borçlarındaki artışın yaratacağı etkiler üzerine
yoğunlaştırmıştır. Ona göre devlet borçlarının dezavantajları, avantajlarından daha ağır basar.
En önemli dezavantajları ise faiz ödemelerini karşılamak için yapılan vergi artışının
enflasyonist etkileri (ki bu durum halkı daha yoksul yapacaktır), yabancı ülkelere bağımlılık ve
devlete borç verenlerin faydasız ve aktif olmayan yaşantılarındaki artış olarak sıralanabilir
(Andel, 1984: 3).
A. Smith ise borç servisini, devletin “sağ elinden sol eline bir ödeme” olarak yorumlar. Ayrıca
kamunun borçlanması karşısında artan vergiler nedeniyle toprak sahipleri gerekli verimli
yatırımlarını gerçekleştiremediği ve bu durum tarım sektörünü zayıflattığı, ticaret ve endüstride
artan vergilerin de sermayenin hareketliliğini yavaşlattığı gerekçeleri ile karşı çıkar. Bunun
yanında devlet borçları vergiyi artırmaktan daha az tepki çeken bir finansman yöntemi olduğu



Bu teori, daha sonraları Monetaristler tarafından geliştirilen crowding-out etkisi olarak literatüre
kazandırılmıştır.
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için devletin harcama arzusunu artırır. Ayrıca devlet borçlanması, vergilerin benimsenme
derecesini azaltır ve sermayedarları borç verme konusunda istekli kılar (Andel, 1984: 3).
Bu üç yazar, borcun vergi gelirleri ile kapatılması taraftarıdır. J.B. Say, J.S. Mill ve diğerlerine
referans vererek D. Ricardo, borç ödemesinin, sermaye talebi ve aşırı üretim tarafından absorbe
edilmeyen sermaye arzına yol açabileceğini ileri sürer. D. Ricardo ve A. Smith, borçla
finansman yerine vergi ile finansman kullanıldığında, savaşların azalacağını ileri sürerler.
Özellikle D. Hume, aşırı bir kötümserlikle, devletin elindeki kaynakların faiz ödemelerinde
kullanılmasıyla, “ya ülke borcunu yok edecek, ya da borç ülkeyi” demiştir (Andel, 1984: 2-4).

2.1.2. İyimser Konsept: Carl Dietzel
C. Dietzel devlet borcunu özel sektör için bir yük olarak, tek yönlü ele alır. Dietzel ekonomik
gelişme sürecine işaret ederek, genelde önemi artan devletin sunduğu maddi olmayan ürünlerin,
sadece bireysel özgürlük ve güvenlik hissinin sağlanması işine yaramadığını, aynı zamanda
üretimi artırıcı etkisinin de olduğunu dile getirir. Devlet borçlarının etkilerinin analizine gelir
yönünden bakan Dietzel, borcun spesifik etkileri olarak tasarrufları artıracağını ileri sürmüştür.
Diferansiyel etkileri olarak da şunları söylemiştir: Ona göre savaş esnasında gerekli acil fonlar
vergileme yolu ile sağlanamaz. Bunun yanında borçla finansman vergi yükündeki ani ve büyük
değişimlerden kaçınılmasını sağlar, ayrıca yabancı kaynakların kullanılmasına da olanak tanır.
Son olarak borçların finansmanı yolları, daha iyi bir istihdam için fon sağlar. Borç veren
kreditörler, ödenmesi gereken faizden daha yüksek fonların kullanımına ilişkin avantajları
gözönünde bulundurur (Andel, 1984: 5).
Dietzel için eğer sermayenin birikimi ve bölüşümünün etkilenmesi amaçlanıyorsa, borcun vergi
gelirleri ile kapatılması mantıklıdır, ancak unutulmamalıdır ki faiz ödemelerinden kaçış yoktur.
Vergi finansmanlı borç ödemesi ile savaştan sonraki tasarrufları artırmak ve bu suretle özel
sektör elinde savaşla ilgili oluşan kısa dönemli sermayeyi azaltmak uygun olabilir (Andel,
1984: 5-6).

2.2. NEO-KLASİK TEORİ VE DEVLET BORÇLANMASI
Neo-klasik yaklaşım, tüm dönemler için tam istihdam varsayımının geçerli olduğu bir uzun
dönem analizidir. Bütçe açıkları ve borçla finansmanın ekonomik etkileri konusunda
Keynesyen teoriye karşı alternatif oluşturan Neo-klasik ekolün kamu açık ve borçlarına ilişkin
yorumları, ekonomide yaşam sürelerini göz önüne alarak tüketimlerini planlayan rasyonel ve
ileri görüşlü bireylerin bulunduğu varsayımına dayanır. Bu bireylerin bulunduğu toplumda
kamu açıkları, vergileri daha sonraki nesiller üzerine aktaran mekanizmayı çalıştırır.
Neo-klasik teori, gerek maliye gerekse para politikalarının bireylerin bu özelliği altında
etkinliği kalmadığını ileri sürer. Özellikle dönemsel olarak tekrarlanan politikaların bireyler
tarafından alınacak karşı önlemelerle etkinsiz kalacağını belirtir.
Neo-klasik teoriye göre, kamu açıklarının finansmanında borçlanma ya da vergi tercihi aynı
sonuçları doğurur. Her ikisinde de özel sektörden kamu sektörüne bir kaynak aktarımı söz
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konusu olur. Devletin borçlanmaya gitmesi, kamu kesimi ile özel kesim arasında bir rekabete
yol açar. Yatırımlar için ayrılan kaynakların kamu kesimi tarafından vergiler yolu ile alınması
özel yatırımların faiz oranlarındaki değişmeye bağlı olarak dışlama etkisine (crowding-out)
uğramasına yol açacaktır (Rosen, 1995: 458). Neo-klasik iktisatçılar her şeye rağmen bütçe
açığıyla karşılaşıldığında bunu finanse etmek için beklenenden az ya da daha fazla para basma
ve borçlanma yollarına başvurmayı önerir.

2.3. KEYNESYEN TEORİ VE DEVLET BORÇLANMASI
Birinci Dünya Savaşı pek çok ülkenin ekonomisine büyük yükler getirmiş, hem savaş nedeniyle
kamu harcamaları artmış hem de finansmanda sıkıntılar yaşanmıştır. Henüz savaşın yaraları
sarılmadan 1929 yılında yaşanan Büyük Buhran ile beraber Klasik ekolün buhranın
problemlerine çözüm bulamayacağı açığa çıkmıştır. O yıllarda buhranın sebeplerini açıklayan
ve çözüm önerilerine olan talebi karşılayan iktisatçı, J. M. Keynes olmuştur.
Keynes, klasik iktisatçıların para politikası ile ekonomiye müdahalesinin yeterli olmayacağını,
maliye politikası araçlarına da önem ve öncelik verilmesi gerektiğini ileri sürer. Kamu
açıklarını makroekonomik bir değişken olarak görür ve konjonktürel dalgalanmalara karşı
kullanımını önerir.
Keynes öncesi dönemde ülkeler bütçe denkliğine önem vermişler, Büyük Buhran ile birlikte
denk bütçe ilkesine bağlılık devam etmiş ancak pek çok ülke vergi oranlarını artırmalarına
rağmen, pek azı bütçe denkliğini gerçekleştirebilmiştir. Keynes, bütçe açığı sorununun analizini
mümkün kılan ve fakat günümüzde eksikliği kabul edilen bir çerçeve ortaya koymuştur:
Başlangıçta toplam talebin unsurları olarak kamu açıkları ve maliye politikası üzerinde önemle
durmuştur. Bu bakış açısından Keynezyenler, resesyon döneminde bütçenin denk olması
gerekmediğini görmüşlerdir. Bunun yerine konjonktürel bütçe görüşü, yani konjonktür
boyunca3 bütçenin ortalama olarak denk olması gereği, -resesyon dönemlerinde açık, boom
dönemlerinde fazlalık- bir mali davranış normu olarak geliştirilmiştir (Arasıl, 1988: 67).
Deflasyon dönemlerinde toplam talebin artırılması için kamu harcamalarının artırılıp ve/veya
vergi oranlarının azaltılması yoluna gidilerek ortaya çıkacak bütçe açığı, enflasyon
dönemlerinde ekonomideki aşırı talebin emilmesi için kamu harcamalarının kısılıp ve/veya
vergi oranlarının artırılması ile oluşacak bütçe fazlası ile kapatılacaktır. Böylelikle açık bütçe
politikası devletin ekonomik hayata giderek artan oranda müdahalesine olanak verecek, bütçe
açık verse de kamu harcamalarının artması ile üretim artacak ve işsizlik azalacaktır.
Keynezyen Teori klasik iktisatçıların aksine borç yükünün gelecek kuşaklara miras kalması
düşüncesini yanlış bulur. Onlara göre gerçek yük geleceğe yansımaz, çünkü vergi yüküne
katlanan toplum ve ekonomi aynıdır. Borç alındığında gelecek kuşaklar daha iyi yaşar ve faizin
yüküne de katlanır. Domar’a (1941) göre borç yükü sorunu, milli gelirin artış sorunudur. Çünkü
milli gelir ne kadar hızlı yükselirse, borç yükünün ekonomideki ağırlığı o derece azalacaktır.
Önemli olan burada milli gelirin nasıl artırılabileceğine ilişkin politikalar geliştirmektir.

3

Bu süreç, ortalama 7-8 yıl olarak kabul edilir.
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2.4. MONETARİSTLER VE DEVLET BORÇLANMASI
Artan kamu harcamalarının kullanılması ve açık bütçe politikası ile Birinci Dünya Savaşı
sonrası ülkeleri ekonomik istikrara kavuşturan Keynezyen teorinin başarısı, 1960’lı yıllara dek
sürmüştür. 1973 yılındaki Petrol Krizi’nin yanısıra Avrupa ve Amerika’da şiddeti giderek artan
ve enflasyonla birlikte gelen durgunluk ve işsizlik (stagflasyon)4, Keynesyen teoride öngörülen
önlemlerin yeni durumlarda pek etkili olamayacağı gerçeğini ortaya çıkarmıştır. O yıllarda
talebe dayalı maliye politikası önlemlerinin enflasyonu önlemediği hatta hızlandırdığı inancı
yerleşmiştir. Bir tepki niteliğindeki görüşün sahibi olan M. Friedman’ın öncüsü olduğu
Monetarizm, kamu kesiminin küçültülmesi, enflasyonla mücadele için kamu harcamalarının
sınırlandırılması ve sıkı para politikası önlemleri ile gündeme gelmiştir (Nadaroğlu, 1996: 131).
Monetaristlere, bir başka deyişle Paracılara göre ekonomik yaşamı belirleyen temel faktör,
parasal değişimlerdir ve para arzındaki bu değişimler toplam talebi, üretimi, istihdamı ve
nihayet fiyatlar genel düzeyini etkiler.
Friedman ve onun görüşündeki ekonomistler, kamu harcamalarının artışına ve borçlanma
mekanizmasına, devletin özel sektöre rakip olarak ödünç verilebilir fonlar piyasasına girmesine
ve sonuçta faiz oranlarının artarak özel yatırımların dışlanmasına (crowding-out) sebep olması
dolayısıyla karşıdır. Öte yandan bütçe açığının maliye politikası kaynaklarından karşılanmasına
da taraftar değildir. Çünkü para arzının bu şekilde artışı, enflasyonun hızlanmasına neden olur.
Onlara göre enflasyonla mücadele için, parasal genişleme oranını azaltmak gerekmektedir.
Monetaristlerin kamunun borçlanmasına ilişkin görüşleri dikkate değerdir: “Çünkü miktar
teorisine göre devletin bütçe açığı ya da fazlası vermesinin ekonomiye etkisi, borçlanma
kaynaklarına bağlıdır. Eğer açık, para arzı genişletilmeden, birey ve firmalardan alınan
borçlarla karşılanıyorsa bunun ekonomi üzerindeki genişletici etkisi, mali kaynakların devlete
aktarılmasının yol açtığı dolaylı daraltıcı etki tarafından büyük ölçüde giderilmiş olur. Ayrıca
bunun genişletici etkisi, ancak bütçe açığının devam ettiği sürece özgüdür. Buna karşılık açık,
para arzındaki bir genişlemeyle karşılanıyorsa, açık ortadan kalktıktan sonra da genişleyen para
arzı, genişletici etkisini sürdürür” (Kazgan, 1993: 241).

2.5. ARZ YANLI TEORİ VE DEVLET BORÇLANMASI
1970’li yıllarda Keynezyen ekolün talebe dayalı maliye politikasına bir tepki niteliğindeki Arz
Yanlı Teori, özellikle Amerika’da büyük ilgiyle karşılanmıştır. Zamanın Başkanı Reagan’ın
seçim propagandasının temelini oluşturduğu için, bu ekolün dayandığı ekonomik uygulamalar
“Reaganomics” olarak adlandırılmıştır (Savaş, 1986: 171). Arz Yanlı İktisatçılara göre
stagflasyonu önlemede aciz kalan Keynezyen reçeteler, yerini Arz Yanlı İktisadın kamu
harcamalarını azaltarak toplam talebi sınırlayan, para arzındaki artışı yavaşlatan, tasarruf ve
sermaye birikimini olumsuz yönde etkileyen, vergi yüklerini hafifleten reçetelerine bırakmak
zorundadır (Savaş, 1986: 172).

4

Dünya ekonomisinde yaşan bu olumsuz gidişatın nedeni bazı ekonomistlere göre şu şekilde sınıflandırılmıştır:
Vietnam Savaşı’nın üretim ve talep yapısını bozması, dünya buğday fiyatlarının üretim koşulları nedeniyle
yükselmesi, OPEC ülkelerinin Ortadoğu Savaşı nedeniyle dünya petrol fiyatını 4 kat artırması.
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Arz yanlı iktisatçıları bu nedenlerle vergilerin emek, tasarruf ve sermaye üzerindeki saptırıcı
etkilerini minimize etmek için vergi oranlarında indirimi, ekonomide rekabetin ve teknolojik
yeniliğin geliştirilmesinde devlet düzenlemelerinin sınırlandırılmasını tavsiye eder. Böylelikle
uygulanan vergi indirimleri yükümlü üzerinde olumsuz etki yaratmadığından, hem vergi
gelirleri düşmeyecek hem de bütçe açıkları artmayacaktır.
Ancak vergi indirimleri uygulanırken, kamu harcamalarının aynı seviyede bırakılmaması,
mümkün olan en düşük düzeyde tutulması da gerekir. Aksi durumda oluşan açıkların
borçlanmaya yol açması gibi olumsuz bir sonucu olacaktır. Hatta oluşan bütçe açıkları emisyon
ile finanse edildiğinde enflasyon kaçınılmaz olacaktır.

2.6. KAMUSAL SEÇİŞ TEORİSİ VE DEVLET BORÇLANMASI
Öncülüğünü James Buchanan’ın yaptığı Kamusal Seçiş Teorisi, kamu harcamalarının sınırının
ve artışının anayasal hükümlerle belirlenmesi gerekliliğine dair görüşü savunur ve böylelikle
devletin ekonomiye müdahalesi yasal çerçevede önlenmiş olur.
Kamusal seçiş iktisatçıları devlet borçlanmasını en çok gelecek nesillere yük aktarımı
yaratacağı nedeniyle eleştirmişlerdir. Oy maksimizasyonu hedefiyle davranan politikacılar,
açık bütçe ve borçlanma politikalarını gelecek nesiller aleyhine olarak sürdüreceklerdir.
Kamusal seçiş teorisine göre bütün bu yanlış ve haksız politikaların sebebi, önceki klasik
geleneği bozarak kamu açıklarını ve devlet borçlanmasını meşrulaştıran Keynesyen görüşe
sahip politikacılardır (Kirmanoğlu, 2007: 52). Buchanan ayrıca kamu savurganlılığının milli
sermayeyi tahrip ettiğini, politikacıların ahlak dışı bir finansman aracı olan açık finansmana
aşırı yüklendiklerini ileri sürmüştür. Bir başka deyişle Buchanan ahlaki değerlerin erozyona
uğramasını Keynesyen yaklaşımlara bağlamıştır. Keynes, modern politik süreç içerisinde
“sorumsuz bir insan modeli” yaratmada başarılı olmuştur ve bu insan modeli kendi ulusunun
sermaye birikimini bitirmek için görevlendirilmiştir. Keynesyen yaklaşımın biçimlendirdiği bu
model, ahlaki açıdan ciddi sapmalarla karşı karşıya bırakılmış, aşırı borç yükü ile gelecek
nesiller ipotek altına alınmaya başlanmıştır (Buchanan ve Wagner, 1977: 139).
Buchanan’a göre kamunun borçlanma araçları, devlet iç borçlanma senetleri sahiplerine
gelecekte belli bir miktar ödeme yapma vaadi karşılığında, kaynaklar üzerinde kullanım hakkı
verir (Buchanan ve Wagner, 1967: 3). Buchanan, kamunun borçlanmasının, bireylerin
gelecekte faiz geliri elde edebilmek için tüketimlerini kısıp devlete borç vermeyi tercih
etmelerinden dolayı, özel harcamaların kısılmasına yol açacağını ve ekonomide daraltıcı etkiler
yaratacağını kabul eder. Genişletici etki, sadece bankalar sisteminden borçlanma halinde ortaya
çıkar. Öte yandan emisyon da Buchanan’a göre genişletici etkisi olan borçlanmanın bir
alternatifidir (Buchanan ve Wagner, 1967: 4-5).

2.7. RADİKAL YAKLAŞIM VE DEVLET BORÇLANMASI
Radikal yaklaşımda, devlet borçlanmasına ilişkin ekonomik gerekçelerin ve devletin
ekonomideki fonksiyonlarının belirlenmesinde, devletin sınıf mücadelesini üstlendiği rolden
yola çıkılır.
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Klasik ekolde özel mülke/sermayeye yönelik yapılacak herhangi bir saldırının, toplumda
yoksulluğa neden olacağına inanılmakta, o nedenle ekonominin devlete ve dolayısıyla
yoksulluğa karşı korunması amaçlanmaktadır (Goldscheild, 1964: 212). Buna göre devletin
ekonomik hayata yönelik müdahaleleri özel kesimin ve dolayısıyla kapitalist sistemin sermaye
birikimini zorlaştıracaktır.
Devletin ekonomideki rolünü Marksist açıdan ele alan maliyeci O’Connor, devletin artan
harcamalarını tekelci sermayenin büyümesi sonucuna bağlar. Devlet ve tekelci sermaye
arasında bir işbirliği kurulur ve bu durum özel sektörde sermaye birikiminin hızlanmasını
beraberinde getirir. Çünkü tekelci sermaye, sermaye maliyetlerini (üretim ve yatırım
harcamalarını) uzun dönemde toplumsallaştırır. Bir başka deyişle bu harcamalar kamu
harcaması olarak devlet bütçesinden ödenir ve maliyetler de tüm topluma yayılır (Kirmanoğlu,
2007: 17).
Görüldüğü üzere Radikal yaklaşımda devlet sermayenin maliyetlerini üstlenerek sermayeye
destek olur ve birikimine katkı sağlamak için harcamalar yapar, bir başka deyişle kamu çabaları
sonucunda özel sektörün tekel gücü artar. Finansman ihtiyacı içinde olan devletin karşılaştığı
politik muhalefetten dolayı, bu harcamaların vergi gelirleri ile karşılanması zorlaşınca
borçlanmaya başvurulur. Bu yaklaşımda bir türlü ödenmeyen borçlar, devleti mali krize kadar
sürükler. Ekonomideki tekelleşme süreci derinleştikçe, uluslararası boyut kazandıkça, devletin
mali krizi de büyür. Başka bir deyişle, kamu kesimi borçlanma gereksinimi, bazı önlemlerle
önlenebilecek konjonktürel bir olgu olmayıp, sistemin iç dinamiklerinden kaynaklanan yapısal
ve kronik niteliğe sahiptir (Önder v.d., 1993: 19-20).
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Uygulamalar

32

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ekonomi tarihi boyunca birbirini izleyen farklı ekoller, devletin ekonomik hayat içindeki yerine
farklı anlamlar yüklemişlerdir. Bu bölümde söz konusu ekollerin kamu harcamaları, maliye
politikası, bütçe açığı ve borçlanma konularındaki görüşlerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Klasik yaklaşıma göre devletin ekonomiye müdahalesi nasıl olmalıdır?
2- Borç, gelecek nesillere yük bırakır mı?
3- Adam Smith’in devletin borçlanmasına karşı çıkmasının nedenlerinden ikisini sıralayınız.
4- Monetaristlere göre bütçe açığının ......................... ile finansmanı, ekonomide azami
düzeyde genişletici etki yaratır.
5- Borçlanma ile vergileme arasında herhangi bir farklılık olmadığını savunan görüş,
............................ dir.
6) Kamu borçlarının açıklanmasında devletin sınıf mücadelesinden yararlanan yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arz yanlı teori
b) Radikal yaklaşım
c) Monetaristler
d) Neo-Klasikler
e) Anayasal iktisatçılar
7) Kamu borçlarına iyimser bakış açısına sahip Klasik iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hume
b) O’Connor
c) Dietzel
d) Firedman
e) Laffer
8) Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen ekole göre yanlıştır?
a) Borçlanmaya sadece önemli altyapı harcamaları için gidilmelidir
b) Durgunluk döneminde kamu harcamaları arttırılmalıdır
c) Borç gelecek nesiller üzerine yük oluşturmaz
d) Enflasyonla mücadele için vergi gelirleri arttırılmalıdır
e) Devlet ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla ekonomiye müdahale etmelidir
9) Aşağıdakilerden hangisi Klasik iktisatçıların borçlanmaya izin verdiği durumlardan değildir?
a) Savaş
b) Doğal afet
c) Kriz
d) Altyapı harcaması
e) Bütçe açığı
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10) Aşağıdakilerden hangisi Kamusal Seçiş İktisatçılarının ileri sürdüğü görüşlerdendir?
a) Klasik iktisatçıları eleştirir
b) Borç, gelecek nesillere yük aktarır
c) Borç, ekonomik aktiviteyi azaltır
d) Borç, bürokratların hatalı tercihidir
e) Devletin ekonomiye müdahalesine izin verilir

Cevaplar:
1. Tanım sorusu.
2. Tanım sorusu.
3. Tanım sorusu.
4. Kısa vadeli avans
5. Ricardian Eşdeğerlik Hipotezi
6. B
7. C
8. A
9. E
10. B
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3. KAMU FİNANSMAN ARACI OLARAK BORÇLANMANIN
NEDENLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Kamunun esas gelir elde etme yolu vergilendirmedir. Ancak borçlanma bazı
durumlarda verginin alternatifi olmuştur. Borçlanma ile finansman, günümüz ekonomik yapısı
içindeki gelişim ve etkileşimin bir gereği olarak karşımıza çıktığından, ona hangi nedenlerle
başvurulduğunu, bu bölümde öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin borçlanma nedenleri arasındaki farklılıklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Devletin
nedenleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Devletin borçlanma
nedenlerini
ve
ortaya
borçlanma çıkardığı
etkileri
değerlendirebilmek
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Borçlanma çoğunlukla vergi salmaktan daha kolaylıkla uygulanabilen, halkı yeni vergiler
altında ezerek oy kaybetme riskini göze alamayan politikacıların kendilerini kaptırdıkları,
maliyetsiz bir şekilde gelir elde etme yolu olarak görülmektedir. Borçlanmaya pek çok nedenle
başvurulmaktadır.
Kamu gelirlerinin giderleri karşılama oranındaki azalış halinde devlet borçlanmaya başvurarak
ihtiyacı olan geliri karşıladığına ve kamu gelirlerindeki bu eksiklik bütçe açığı ile
sonuçlandığına göre, bütçe açıklarının nedenleri devletin borçlanma nedenlerini oluşturur.
Kalkınma için gerekli sermaye birikiminin oluşması ülke tasarruf v.b. yetersizlikler nedeniyle
sağlanamazken, sermaye malı ve teknoloji ithali için de borçlanma kaçınılmaz olur. Dolayısıyla
burada borçlanma ihtiyacının talep yönü, ekonomik kalkınmanın finansman gereksinimi
aracılığıyla oluşur.
Kâr oranlarının düştüğü, yatırım olanaklarının daraldığı yıllarda, gelişmiş ülkelerin biriken
fonları verimli şekilde değerlendirme olanakları kısıtlandığı için, borçlanma ihtiyacı içinde
bulunan azgelişmiş ülkelere ihraç edilmiştir. Görüldüğü üzere merkezi devletlerin söz konusu
borç verme istekleri, borçlanmanın arz yönünü oluşturur.
Sağlıklı bir kalkınma süreci için yatırımların borç ile finanse edilmesi, kalkınma amacının
gerçekleştirilmesinde etkinlik sorununun çözümüne katkıda bulunur. Bir başka deyişle, borçla
finansmanın kalkınma amacındaki başarısı, borcun etkin kullanımına bağlıdır.
Özellikle gelişmekte olan ülkeler, kalkınma çabaları içindeyken, ödemeler bilançosu açık
verme eğilimi taşır. Bu durum dış borçlanmanın nedeni olarak kabul edilir.
Ülkede mevcut vergileme kapasitesinden yararlanmanın siyasi, teknik ve idari sorunlar
nedeniyle güç ve sakıncalı olması, borçlanma nedenlerinden biridir. Öte yandan vergi
yönetiminin teknik yetersizlikleri, yine tercihin bu yönde kullanılmasında rol oynayabilir. Vergi
yönetimi vergi kayıp ve kaçaklarını yeterli ölçüde takip etmiyorsa, tahsil edilebilen vergi
gelirleri düşeceği için borçlanma tercih edilen bir finansman yöntemi olabilir.
Devlet gelirleri ve giderleri arasındaki zaman bakımından dengesizliği ortadan kaldırmak amacı
ile borçlanmaya başvurulabilir.
Ülkede yaşanan doğal afetler, olağanüstü haller büyük harcamalara yol açarak bütçe açığına
neden olabilir. Yaraların sarılması için yapılacak harcamaların finansmanının borçlanmayla
yapılması, ekonomik gücün ve toplumun vergi ödeme gücünün zayıfladığı ortamda gereklidir.
Kamu harcamalarının artışına ve gelir-gider dengesizliğine yol açan bir faktör de, savunma
harcamaları ve bu kalemde meydana gelen artıştır. Burada savunma harcamalarının finansmanı
için borçlanma yolunu açar.
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Devletin borçlanma nedenlerinden biri, vadesi gelmiş borçların finansmanıdır ve ülke yeni borç
kaynakları ile daha önceki borçlarının faizlerini ödeme yolunu seçerler.
Uzun vadeli yatırımların finansmanı için her yıl kullanılacak kaynağı vergi ile karşılamak
yerine, borç ile karşılamak tercih edilir.
Kamu harcamalarının denetimindeki yetersizlikler ve yöneticilerin devletin parasının
harcanması konusunda sorumluluk duygusundan uzak davranışları ve savurganlıklar, aynı
miktar hizmetin daha fazla kamu harcaması ile yapılmasına yol açtığından, kamu geliri
yetersizliği yaratmakta ve devletin borçlanma nedenleri arasında sayılmaktadır.
Son olarak devletler, borçlanmaya bazı ekonomik şartlarda maliye politikasının bir aracı olarak
başvurur ve vergiye tercih ederler.
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3.1. KAMU GELİRLERİNİN YETERSİZLİĞİ VE BÜTÇE AÇIKLARININ
GİDERİLMESİ
Kamu gelirlerinin milli gelirdeki büyüme ve enflasyondaki artış oranında artmaması
sonucunda, borçlanma kaçınılmaz olur. Kamu gelirlerinin giderleri karşılama oranındaki azalış
halinde devlet borçlanmaya başvurarak ihtiyacı olan geliri karşıladığına ve kamu gelirlerindeki
bu eksiklik bütçe açığı ile sonuçlandığına göre, bütçe açıklarının nedenleri devletin borçlanma
nedenlerini oluşturur (İnce, 2001: 12).

3.2. BORÇLANMANIN TALEP YÖNÜ VE EKONOMİK KALKINMANIN
FİNANSMANI
Ekonomik kalkınmanın finansmanı, gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları en önemli
sorunlardandır. Gelişmekte olan ülkelerin ortak karakteristiği olarak görülen düşük düzeydeki
milli gelir, gönüllü tasarrufların azalmasına ve yatırımların bu kaynaklardan beslenmesine
engel oluşturur. Kalkınma için gerekli sermaye birikiminin oluşması ülke içi söz konusu
yetersizlikler nedeniyle sağlanamazken, sermaye malı ve teknoloji ithali için de borçlanma
kaçınılmaz olur. Dolayısıyla burada borçlanma ihtiyacının talep yönü, ekonomik kalkınmanın
finansman gereksinimi aracılığıyla oluşur.

3.3. BORÇLANMANIN ARZ YÖNÜ VE MERKEZİ DEVLETLERİN
BORÇ VERME İSTEĞİ
Kâr oranlarının düştüğü, yatırım olanaklarının daraldığı yıllar, kapitalist sistemin bunalım
yaşadığı yılların ortak özellikleridir. Bu dönemde gelişmiş ülkelerin biriken fonları verimli
şekilde değerlendirme olanakları kısıtlandığı için, borçlanma ihtiyacı içinde bulunan azgelişmiş
ülkelere ihraç edilmiştir. 1870 ve 1920’lerde daha çok portföy yatırımları şeklinde ihraç edilen
sermaye, 1970’li yıllarda ise finans kesiminde meydana gelen büyüme ile ticari banka kredileri
şekline bürünmüştür (Balkan, 1997: 66). Görüldüğü üzere merkezi devletlerin söz konusu borç
verme istekleri, borçlanmanın arz yönünü oluşturur.

3.4. KAYNAK DAĞILIMI VE KULLANIMINDA ETKİNLİK SAĞLAYICI
ETKİLER YARATILMASI
Sağlıklı bir kalkınma süreci için yatırımların borç ile finanse edilmesi, kalkınma amacının
gerçekleştirilmesinde etkinlik sorununun çözümüne katkıda bulunur. Bir başka deyişle, borçla
finansmanın kalkınma amacındaki başarısı, borcun etkin kullanımına bağlıdır. Bu nedenle
azgelişmiş ülkeler, kalkınmanın finansmanında borcun yanında, iyi bir borç yönetimine de
ihtiyaç duyarlar (Evgin, 2000: 3).
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3.5. DÖVİZ DARBOĞAZLARININ AŞILMASI
Özellikle gelişmekte olan ülkeler, kalkınma çabaları içindeyken, ödemeler bilançosu açık
verme eğilimi taşır. Bu durum dış borçlanmanın nedeni olarak kabul edilir. Bir başka deyişle
döviz darboğazları nedeniyle oluşan ekonomik krizlerin aşılması, ülkeleri dış borçlanmaya iten
bir nedendir. Bir ekonomik program çerçevesinde yeni borç kaynağı bulabilmek için pek çok
gelişmekte olan ülke, IMF ile işbirliği yapar. Bu şekilde stand-by kredileri kullanılabilir,
böylece pek çok uluslararası sermaye kuruluşunun kredilerinden yararlanmak mümkün olur
(İnce, 2001: 17-8).

3.6. VERGİLEME KAPASİTESİNDEN YARARLANILAMAMASI
Ülkede mevcut vergileme kapasitesinden yararlanmanın siyasi, teknik ve idari sorunlar
nedeniyle güç ve sakıncalı olması, borçlanma nedenlerinden biridir (Yaşa, 1965). Ülkemizde
1980 sonrası izlenen liberal ekonomi politikası ile piyasa ekonomisine işlerlik kazandıracak,
kamu harcamalarının kısılmasını sağlayacak politikalarının gerçekleştirilmesi çerçevesinde
bireylerden kamuya kaynak aktaran vergi gelirlerinin artması önlenmiş, vergi tabanı
daralmıştır. Dolayısıyla bu ve benzer politikaların uygulandığı ülkelerde 1980 sonrası kamu
harcamalarının vergi ile finansmanı yerine, borçla finanse edilmesi anlayışı yerleşmiştir.
Öte yandan vergi yönetiminin teknik yetersizlikleri, yine tercihin bu yönde kullanılmasında rol
oynayabilir. Vergi yönetimi vergi kayıp ve kaçaklarını yeterli ölçüde takip etmiyorsa, tahsil
edilebilen vergi gelirleri düşeceği için borçlanma tercih edilen bir finansman yöntemi olabilir
(Erdem, 2006: 15).

3.7. BÜTÇE GELİR-GİDERLERİ ARASINDA ZAMAN BAKIMINDAN
DENGESİZLİK
Devlet gelirleri ve giderleri arasındaki zaman bakımından dengesizliği ortadan kaldırmak amacı
ile borçlanmaya başvurulabilir. Günümüzde devlet bütçeleri denk olsa da, bütçe gelirlerinin
elde edilmesi ile harcamaların yapılması arasında zaman bakımından farklılıklar doğabilir.
Vergi gelirlerinin tahsilinde görülen yıl içinde dalgalanma, kamu gelirlerinin kamu giderlerini
karşılayamadığı dönemlerde nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla kısa vadeli borçlanmaya
başvurulabilir (Aksoy, 1993: 352).

3.8. OLAĞANÜSTÜ HARCAMALARIN KARŞILANMASI
Ülkede yaşanan doğal afetler, olağanüstü haller büyük harcamalara yol açarak bütçe açığına
neden olabilir. Yaraların sarılması için yapılacak harcamaların finansmanının borçlanmayla
yapılması, ekonomik gücün ve toplumun vergi ödeme gücünün zayıfladığı ortamda gereklidir
(İnce, 2001: 18).
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3.9. SAVUNMA HARCAMALARINDAKİ ARTIŞ
Kamu harcamalarının artışına ve gelir-gider dengesizliğine yol açan bir faktör de, savunma
harcamaları ve bu kalemde meydana gelen artıştır. İleri derecede teknoloji gerektiren savunma
teçhizatına yönelik büyük çaptaki harcamalar, gerek savaşan gerekse savaş tehdidi altında
bulunan ülkeler için kaçınılmaz olarak savunma harcamalarının finansmanı için borçlanma
yolunu açar.
Ancak bu finansman şeklinin istisnası savaş dönemlerinde ortaya çıkar. Eğer savaş masrafları
sadece cari yıl vergi gelirleriyle karşılanacak olursa, yükümlülerin tahammülü azalacak, buna
karşılık gelecekteki vergi ödeyicileri bu yüke hiç katılmamış olacaklardır. Bu nedenle savaş
masraflarının bir kısmı kredi ile finanse edilebilir (Haller, 1985: 201).

3.10. VADESİ GELMİŞ BORÇLARIN FİNANSMANI
Devletin borçlanma nedenlerinden biri, vadesi gelmiş borçların finansmanıdır. Kamu gelirlerini
artırıcı önlemlerin uygulanamaması, alınan borçların verimli alanlarda kullanılmaması, kamu
harcamalarında tasarrufa veya kısıntıya gidilememesi ile kapatılamayan bütçe açıklarını
yaşayan ülkeler, yeni borç kaynakları ile daha önceki borçlarının faizlerini ödeme yolunu
seçerler. Bu da giderek daha kısa vadeli ve daha yüksek faizli borçlanmanın önünü açarak,
borçların sürdürülemez boyutlara ulaşmasına neden olur.

3.11. UZUN VADELİ BÜYÜK YATIRIMLAR VE REFORMLARIN
FİNANSMANI
Uzun vadeli yatırımların finansmanı için her yıl kullanılacak kaynağı vergi ile karşılamak
yerine, borç ile karşılamak tercih edilir. Böylelikle yatırım süresince vergi gelirlerinin
artırılması, yatırımın sona ermesi halinde de eski seviyesine çekilmesi, dolayısıyla idari ve
zamansal külfetler (Türk, 1999: 234) ile yükümlülerin tepkileri önlenir. Doğrudan kâr sağlayıcı
yatırımlara ait devlet borcunun, yatırımdan sağlanacak kârla ödenmesi de olanaklı olabilir.

3.12. YOLSUZLUK VE SAVURGANLIKLAR
Yolsuzluk kavramı, çok geniş bir aralıktaki insan davranışlarını tanımlar ve çok çeşitli alanlarda
kendisini gösterir. Dünya Bankası’nın tanımına göre yolsuzluk, “bir kamu otoritesinin kişisel
çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasıdır” (Shihata, 1998). 1968 yılında Nye tarafından
yapılan bir başka tanımlamaya göre yolsuzluk “bir kamu yetkisinin özel çıkar, maddi kazanç
ya da statü edinme amaçlarıyla saptırılması davranışıdır” (Nye, 1968: 196).
Yolsuzluk, pek çok açıdan sınıflandırılmakla beraber konumuzla ilgisi açısından siyasal
yolsuzluk, siyasal kararların hakim olduğu bütçenin hazırlanma aşamasındaki iktisadi, rasyonel
olmayan yozlaşmış davranış ve faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Kamu harcamalarının
denetimindeki yetersizlikler ve yöneticilerin devletin parasının harcanması konusunda
sorumluluk duygusundan uzak davranışları ve savurganlıklar, aynı miktar hizmetin daha fazla
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kamu harcaması ile yapılmasına yol açtığından, kamu geliri yetersizliği yaratmakta ve devletin
borçlanma nedenleri arasında sayılmaktadır.

3.13. EKONOMİK DENGEYİ SAĞLAYICI VE KORUYUCU ETKİLER
Devletler, borçlanmaya bazı ekonomik şartlarda maliye politikasının bir aracı olarak başvurur
ve vergiye tercih ederler. Özellikle eksik istihdam halinde vergileme, zaten eksik olan toplam
talep düzeyini daha da azaltacak bir finansman yöntemidir. Durgunlukla mücadelede
borçlanmaya başvurulurken bireylerin tüketim ve yatırım için harcayacakları meblağlardan
borçlanma yerine, toplam talebin artmasına yardımcı olacak, biriktirilmiş meblağlardan
borçlanmak ekonomiyi canlandırır. Öte yandan aşırı istihdam halinde devletin borçlanmaya
başvurmasının başlıca nedeni, likiditenin azaltılması, harcamaların sınırlandırılmasıdır. Sonuç
olarak borçlanma, piyasada likiditeyi azaltarak halkı tüketime ve yatırıma para ayırmamasını
sağlar ve ekonomiyi daraltır.
Ancak Keynes’in gelir teorisine göre bu sonuca ulaşılamamaktadır. Çünkü harcamalar gelir gibi
akımlara tabidir. Borçlanma sonucu gelir zorunlu olarak azalmayacağına göre, harcamalar da
değişmez (Yaşa, 1965: 119). Öte yandan ekonomide tasarruf-yatırım açığının giderilmesinde
devletler, merkez bankaları ya da hazine aracılığıyla tasarrufları belli fonlarda toplayarak
bunları yatırımlara harcamak yoluyla ekonomik amaçlara borçlanma aracılığıyla müdahale
etmekte, hizmet görmektedirler (Evgin, 2000: 3).
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Uygulamalar

48

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde devletlerin bütçe açıkları, kalkınma için gerekli sermaye birikiminin oluşması,
merkezi devletlerin söz konusu borç verme istekleri, kaynakların daha etkin kullanımı,
ödemeler bilançosu açıkları, vergileme kapasitesinden yararlanılamaması, gelirler ile giderler
arasındaki zaman bakımından dengesizlik, olağanüstü haller, savunma harcamaları, vadesi
gelmiş borçların finansmanı, uzun vadeli yatırımların finansmanı, yolsuzluk ve savurganlıklar
nedenleriyle maliye politikasının bir aracı olarak borçlanmaya başvurmak durumunda
olduklarını ve vergiye tercih ettiklerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Ülkede mevcut vergileme kapasitesinden tam olarak yararlanmak mümkün değilse,
borçlanma vergiye tercih edilen bir gelir kaynağı olur. D. Y.
2- Yolsuzluklar ve savurganlıklar devletin borçlanma nedenlerinden biridir. D. Y.
3- Uzun vadeli yatırımların finansmanında vergi, borçlanmaya tercih edilir. D. Y.
4- Bir ülkede döviz darboğazının varlığı, iç borçlanmanın nedenlerinden biridir. D. Y.
5- Maliye politikası aracı olarak borçlanmaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Tek amaç gelir elde etmek değildir
b) Devlet enflasyon dönemlerinde borçlanarak ekonomideki satınalma gücünü azaltır
c) Devletin durgunluk dönemlerinde borçlanması, ekonomideki yüksek likidite tercihini
düşürerek atıl fonları harekete geçirmeyi amaçlar
d) Devlet istikrar politikalarının uygulandığı dönemlerde merkez bankası ve bankacılık
sistemine olan borçlarını itfa ederek para stoku ve enflasyonu kontrol altına almaya çalışır
e) Enflasyon döneminde, özel harcamalarda düşüş sağlamak ve toplam talebi
düşürmek için borçlanmanın düşük faizli ve kısa vadeli olması gerekir
6- Aşağıdakilerden hangisi devlet borçlanmasının ekonomik denge üzerindeki etkilerinden biri
değildir?
a) Devlet borçlarının gerçekleştikleri anda satın alma gücü üzerinde daraltıcı etki
yaratması
b) Enflasyonist dönemlerde yapılan borçlanmanın, talep artırıcı harcamaların
finansmanında kullanıldığı zaman konjonktür üzerinde olumlu etki yaratmaması
c) Borç veren kesimlerin gelecekte elde edecekleri faiz getirisini düşünerek
harcamalarını artırmaları halinde, borçlanmanın genişletici etki yaratması
d) Tam istihdamdaki ekonomilerde talep yaratmayan harcamaların finansmanı
amacıyla yapılan borçlanmanın ekonomiyi olumlu etkilemesi
e) Durgunluk dönemindeki atıl fonların borçlanma ile harekete geçirilerek talep yaratıcı
harcamalara yönlendirildiği zaman konjonktür üzerinde olumlu etki yaratması
7) Aşağıdakilerden hangisi bütçe açıkları ile ilişkili devletin borçlanma nedenlerinden biridir?
a) Olağanüstü harcamalar
b) Vergileme kapasitesinden yararlanılamaması
c) Savunma harcamalarında artış
d) Vadesi gelmiş borçların finansmanı
e) Bütçe gelir ve giderleri arasındaki zamansal dengesizlik
8) Aşağıdakilerden hangisi borçlanmanın arz yönünü oluşturur?
a) Gelişmiş ülkelerde kâr oranının düşmesi
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b) Ekonomik kalkınma isteği
c) Milli gelirin düşüklüğü
d) Tasarruf yetersizliği
e) Döviz ihtiyacı
9) Aşağıdakilerden hangisi devletin borçlanma nedenleri arasında değildir?
a) Bütçe açıklarının kapatılması
b) Yolsuzluk ve savurganlıkların olması
c) Döviz darboğazının aşılması gerekliliği
d) Personel maaşlarının ödenmesi zorunluluğu
e) Reformların finanse edilmesi
10) Aşağıdakilerden hangisi borçlanma politikaları açısından doğru değildir?
a) Durgunluk döneminde borç almak
b) Enflasyon döneminde borçlanmak
c) Tasarruflardan borçlanmak için pozitif faiz vermek
d) Eksik istihdamda borç geri ödemek
e) Aşırı istihdamda borçlanmak
11) Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli yatırımların borçlanma ile finanse edilmesinin nedeni
değildir?
a) Yatırım süresince vergi yükünün arttırılmasını önler
b) Yatırım sonunda vergi gelirlerinin eski seviyesine dönmesini engeller
c) Vergi artışı nedeniyle yükümlülerin tepkileri önlenir
d) Borç, yatırımın getirisi ile ödenir
e) Cari harcamaları finanse etmek önlenir

Cevaplar:
1. Doğru
2. Doğru
3. Doğru
4. Yanlış
5. E
6. D
7. D
8. A
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9. D
10. A
11. E
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4. TÜRKİYE’DE DEVLET BORÇLARI SORUNUNA TARİHSEL
BAKIŞ: TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DEVRALDIĞI OSMANLI
BORÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Türkiye’de devlet borçlanmasına yönelik incelemeler, genellikle son dönemlerde
yaşanan krizler ya da 1980 sonrası gelişmelere odaklanmaktadır. Bu bakış tarzı ya da devlet
borcu sorununa bu açıdan yaklaşmak, Türkiye’de yıllar boyu oluşan devlet borcu stokunun bir
neden değil, bir sonuç olduğu gerçeğine fazla dikkat çekilememesine neden olmaktadır.
Ülkemizde son yıllarda artan önemine rağmen devlet borçları sorununun geçmişi oldukça
eskidir. Bu bölümde, Osmanlı İmparatorluğu’nun borçlanmaları, nedenleri ve sonuçları
itibariyle öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Türkiye
Cumhuriyetinin
Osmanlı
İmparatorluğunu
devraldığı borç yapısını
borçlanmaya iten nedenler
öğrenebilmek
Osmanlı İmparatorluğu’nun
1854’den çöküşe kadar geçen
Osmanlı İmparatorluğu’nun
sürede aldığı dış borçların
dış borçlanmaları
sonuçlarını
değerlendirebilmek
Düyun-u
Umumiye
ve
Osmanlı İmparatorluğu’nun Muharrem
Kararnamesi
dış borçlanmalarının maliyeti hakkında ayrıntılı bilgiler
elde edebilmek
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Anahtar Kavramlar
•

Düyun-u Umumiye

•

Muharrem Kararnamesi

•

Moratoryum
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Giriş
Türkiye Cumhuriyeti, günümüzde hala yüksek düzeyde seyreden devlet borcu kavramı ile
Cumhuriyetin ilanından hemen sonra, Osmanlı İmparatorluğu’ndan devraldığı 65 milyon dolar
tutarındaki borç sayesinde tanışmıştır.
Osmanlı ekonomisi 17. ve 18. yüzyıllarda gerek İmparatorluğun iç dinamikleri gerekse dış
konjonktürde meydana gelen değişikliklerle mali sorunlar yaşamaya başlamış, sorunlar 19.
yüzyılın ortalarına doğru daha yoğun olarak hissedilmeye başlanmıştır.
Devam eden savaşlar İmparatorluğun bütçesi üzerinde; azalan fetih geliri, yararlanılamayan
verimli tarım arazileri, kaybedilen topraklarda dahi devam eden devlet çalışanlarının artan cari
harcamaları ve azalan vergi gelirleri şeklinde olumsuz izler bırakmıştır. Savaşlardan alınan
yenilgiler sonucu mevaciplerini alamayan ordu, devlete ve halka karşı eylemlere girişmekten
kaçınmamış, ekonomik sorunlar ve sosyal çalkantılar birleşmeye başlamıştır. Mali bunalımın
gerek nedeni gerekse sonucu olarak kabul edilen iç güvensizlik, ekonomik hayatı olumsuz
yönde etkilemiştir.
Görüldüğü gibi Osmanlı’nın borçlanmasının en temel nedeni, merkezi devletin güçsüzlüğü ve
mali krizine uzun vadeli çözüm bulamaması, bütçe açıklarının önüne geçememesidir. Mali
sorunlar da ekonominin güçsüzlüğünden değil, büyük kısmına yerel unsurların el koymasından
kaynaklanmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu yine de dış borç almak için Kırım Savaşlarının başladığı 1854 yılına
dek beklemiştir. O dönemde dış borç alma kararına etki eden bazı faktörler ortaya çıkmıştır.
İlki, yabancılardan ekonomik yardım istemenin, geleneklere aykırı ve onur kırıcı olarak kabul
edilmesinin düşünülmesi ve ayrıca dönemin Şeyhülislamının fetvası ile dış borcun mekruh
olduğunun ilan edilmesidir. Bir diğer faktör olarak da Osmanlı İmparatorluğu’na, Avrupa
devletleri tarafından uygulanan bir tecrit politikasından bahsedilebilir.
İlk dış borçlanma girişimi, bir Müslüman ülke olan Fas’tan, 1774 Kaynarca Anlaşması ile
sonuçlanan Rus yenilgisi ve 1776 İran Savaşları sonrasında ek finansman ihtiyacının çok
yükseldiği 1783’de gerçekleşmiş, ancak başarısız olunarak o yıllarda iç borçlanmaya
yönelinmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu ilk dış borç olarak 4 Ağustos 1854 tarihinde Kırım Savaşı’nın
finansmanının sağlanması için Londra ve Paris borsalarında 3 milyon sterlinlik tahvil satmıştır.
İlk dış borçlanmanın bir özelliği, büyük beğeni toplaması ve sevinçle karşılanmasıdır. Bu
şekilde Osmanlı İmparatorluğu ilk borcu izleyen yirmi yılda 15 borç sözleşmesine imza atmıştır
Osmanlı’nın dış borçlanmasında ihraç fiyatları çok düşük olarak gerçekleştiğinden borçtan elde
edilen gelir, yani verim oldukça düşük gerçekleşmiştir.
Ancak dış borçlanma sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, kapitülasyonlarla beraber yarısömürgeleşmiş, gelirleri yabancı uyrukluların elinde kalmıştır. Avrupa yabancı sermayesi
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Osmanlı’dan elde ettiği büyük ayrıcalıklarla imparatorluğun içlerine kadar girmiş, alacaklı
ülkelere siyasal ve ekonomik ayrıcalıklar tanınmasına yol açmıştır.
1854’den sonra yılda bir ya da iki kez yapılan borçlanma, cari harcamaların ya da eski borçların
servisinde kullanılmış, bu da faiz ve anapara ödemelerinin giderek büyümesine, her yeni
borçlanmanın giderek daha ağır şartlarda yapılmasına ve borç servisi için tekrar borçlanma
gereksinimine yol açmıştır.
1875 yılında tarım alanında doğal afetlerle birleşerek yaşanan sıkıntıların yarattığı kıtlık ve
ardından salgınlar gelirleri azaltırken, Balkanlar’da da ayaklanmaların baş göstermesi, devletin
gelir-gider dengesinin giderek bozulmasına neden olmuştur. Eski ve kapatılamayan borçlar ise
yeniden borçlanmayı zorlaştırmıştır.
Osmanlı hükümeti, dış borç servisini ne kendi bütçe olanakları ne de yeni borçlanmalar
kanalıyla yapamaz hale gelince, Mart 1876’da hükümet neredeyse bütün nakit ödemelerini
durdurmuştur. Böylece Osmanlı’nın borçlanmasında yeni bir sayfa, borçların kesin ödeme
kararı ile ilgili 20 Aralık 1881’de imzalanan Muharrem Kararnamesi ile açılmış, devlet gelirleri
“alacaklı”ların yönetimine bırakılmıştır. Muharrem Kararnamesi ile devlet yönetiminden
bağımsız ancak gelir kaynaklarını toplama ve kullanma yetkisine sahip Düyun-u Umumiye
İdaresi kurulmuştur.
Osmanlı İmparatorluğu, 1876 yılında moratoryum ilan ettikten ve 1881 yılında Osmanlı
maliyesini denetim altına alan Düyun-u Umumiye’nin kurulmasından sonra da borçlanmaya
devam etmiş, bu durum İmparatorluğun çöküşüne dek sürmüştür. Türkiye Cumhuriyeti ise
Düyun-u Umumiye İdaresi’ni tanımadığı halde dış borçları ödemeyi kabul etmiş ve borçların
Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakılacak kısmına ilişkin bir kararın alınması gündeme gelmiştir.
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4.1. OSMANLI
NEDENLER

İMPARATORLUĞU’NU

BORÇLANMAYA

İTEN

Türkiye Cumhuriyeti, günümüzde hala yüksek düzeyde seyreden devlet borcu kavramı ile
Cumhuriyetin ilanından hemen sonra, Osmanlı İmparatorluğu’ndan devraldığı 65 milyon dolar
tutarındaki borç sayesinde tanışmıştır. Böyle bir borç sorununun doğuşunda pek çok faktör
etkili olmuştur.
Osmanlı ekonomisi 17. ve 18. yüzyıllarda gerek İmparatorluğun iç dinamikleri gerekse dış
konjonktürde meydana gelen değişikliklerle mali sorunlar yaşamaya başlamış, sorunlar 19.
yüzyılın ortalarına doğru daha yoğun olarak hissedilmeye başlanmıştır.
II. Viyana kuşatmasından (1683) yenilgi alan Osmanlı İmparatorluğu 1699 yılındaki Karlofça
Anlaşması ile ilk kez toprak kaybetmiş, 1711-1718 yılları arasında kaybettiği toprakları geri
alma siyaseti izlemiştir (Tabakoğlu, 1985: 207-8). Asker kökenli Osmanlı İmparatorluğu’nun
askeri teknolojideki gelişimleri izleyememesinin etkisi ile Avrupa içerisinde durdurulması
sonucu, asıl gelir kaynağı olan fetih gelirleri ve ganimetlerin yerini, mali yük yaratan savaşlar
almıştır (Yılmaz, 2002: 187). Devam eden savaşlar İmparatorluğun bütçesi üzerinde; azalan
fetih geliri, yararlanılamayan verimli tarım arazileri, kaybedilen topraklarda dahi devam eden
devlet çalışanlarının artan cari harcamaları ve azalan vergi gelirleri şeklinde olumsuz izler
bırakmıştır. Savaşlardan alınan yenilgiler sonucu mevaciplerini alamayan ordu, devlete ve
halka karşı eylemlere girişmekten kaçınmamış, ekonomik sorunlar ve sosyal çalkantılar
birleşmeye başlamıştır.
Bu ortamda merkezi yönetimin taşrada gücünü yitirmesi sonucu özellikle vergi altında
ezilmekten kurtulmayı amaçlayan halk tarımı terketmiş, tarımsal üretim azaldığından şehirlerde
mal talebi artmış (Tabakoğlu, 1985: 230) ve para değerinin düşmesi, altın ve gümüşün değerinin
yükselmesi ile fiyatlar genel seviyesi yükselmiştir. Tımar düzeninin bozulması, köylerini
terkedenlerin boşalttıkları bölgelerde güvenliğin ortadan kalkması ile yol kesicilerin transit
geçitlere darbe vurması, hazine gelirlerinin azalmasına neden olmuştur. Devletin “kapı halkı”
adıyla hem her an savaşa hazır asker hem de halkı eşkıyaya karşı koruyan muhafızlar olarak
oluşturduğu gruplar ise, yağma ve eşkıyalık hareketlerine katılmışlar, otoritenin zayıfladığı
zamanlarda eylemlerini artırmıştır (Tabakoğlu, 1985: 220-2). Öte yandan tımar düzeninden
iltizam usulüne geçiş, merkezi yönetimin güçsüzlüğünü ortaya çıkarmış, güçlenen ayan sınıfı
vergi toplama yetkisi alarak vergi gelirlerinin önemli bir kısmına el koymuş, hatta merkezi
yönetimin aleyhine büyüyüp, zenginleşmiştir (Kıray, 1995: 60). Mali bunalımın gerek nedeni
gerekse sonucu olarak kabul edilen iç güvensizlik, ekonomik hayatı olumsuz yönde etkilemiştir.
16. yüzyılın sonlarından itibaren İmparatorlukta yaşanan ekonomik ve mali bunalım, 17. ve 18.
yüzyıllarda daha da derinleşmiş, yapısal sorunlara çözüm bulunmadan örneğin paranın tağşiş

61

edilmesi, esham kavaimi5 çıkarılması, Galata bankerlerinden borçlanma yoluna başvurulması
gibi önlemler alınması, sadece kısa vadeli ek mali gelir sağlamıştır.
Görüldüğü gibi Osmanlı’nın borçlanmasının en temel nedeni, merkezi devletin güçsüzlüğü ve
mali krizine uzun vadeli çözüm bulamaması, bütçe açıklarının önüne geçememesidir. Mali
sorunlar da ekonominin güçsüzlüğünden değil, büyük kısmına yerel unsurların el koymasından
kaynaklanmıştır (Pamuk, 1999: 62).
Osmanlı İmparatorluğu’nun mali bunalımının derinleşmesinde dış ekonomik şartlar da rol
oynamıştır. Sanayi devrimini gerçekleştiren Avrupa karşısında göreceli olarak geri kalan
Osmanlı İmparatorluğu, kötüye gidişin engellenebilmesi için serbest ticaret anlaşmalarına
güvenmiştir. İlk olarak İngiltere ile imzalan bu anlaşmalar daha sonra diğer Avrupa ülkeleri ile
de tekrarlanmış, dış etkilere açılan Osmanlı sanayi, ithal malların rekabetine dayanamayarak
kısa sürede Batının güdümüne girmiştir. Serbest ticaret anlaşmaları sonrası dış ticaretin yapısı
da değişmiş, daha önce ihraç ettiği malları artık ithal eden Osmanlı, dış ticaret açıkları ile
mücadele etmeye başlamıştır. Açıklar ise 1850’ye kadar değerli maden ihracıyla, 1854’den
itibaren de dış borçlanma ile kapatılmaya çalışılmıştır. Bu durum Avrupa’ya ekonomik
bağımlılığın yanında mali bağımlılığı beraberinde getirmiş ve finans kesimine borçluluk
giderek artmıştır.
Görüldüğü üzere ortaya çıkan gelir sıkıntısı karşısında gerek İmparatorluğun mali bunalımı
gerekse bu bunalımın da şekillendirdiği İmparatorluğun bünyevi sorunları ve ayrıca dış
faktörler, dış borca şiddetle ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır.

4.2. OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA
GİRİŞİMLERİ VE SONUÇLARI

DIŞ

BORÇ

ALMA

Osmanlı İmparatorluğu yine de dış borç almak için Kırım Savaşlarının başladığı 1854 yılına
dek beklemiştir. O dönemde dış borç alma kararına etki eden bazı faktörler ortaya çıkmıştır.
İlki, yabancılardan ekonomik yardım istemenin, geleneklere aykırı ve onur kırıcı olarak kabul
edilmesinin düşünülmesi (Falay, 1989: 80) ve ayrıca dönemin Şeyhülislamının fetvası ile dış
borcun mekruh olduğunun ilan edilmesidir (Cezar, 1986: 137). Bir diğer faktör olarak da
Osmanlı İmparatorluğu’na, Avrupa devletleri tarafından uygulanan bir tecrit politikasından
bahsedilebilir. Öyle ki İmparatorluk komşuları ile çarpışabilecek ve bu komşulara karşı
bütünlüğünü koruyabilecek kadar güçlü olduğu sürece, kendi haline bırakılmıştır. Esasen güçlü
dönemlerinde borç istenilen bir ülke olan Osmanlı İmparatorluğu da bu durumun bilincinde
olarak, dış borca güven duymamıştır (du Velay, 1978: 78-80). Tüm bunlara o yıllarda Osmanlı
İmparatorluğu’nun mali idaresinin bozukluğu ve bütçe açıkları nedeniyle Avrupa ülkelerinin
gözünde kredibilitesi düşük bir ülke olarak kabul edilmesini de ekleyebiliriz.

5

Mali bunalımın aşılabilmesi için, 1840 yılında belirli bir faiz karşılığında tasarruf sahiplerinin ellerindeki
fonları hazineye transfer etme amacıyla, esham kavaimi çıkarılması kararlaştırılmıştır. En az 25 kuruşluk ve
%12 faizli bu kağıtların ilkel bir şekilde basılmış olmasından dolayı değerleri düşmüş, taşrada
yaygınlaşamamıştır (Morawitz, 1978: 18).
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1826 yılında Yeniçeri ordusunun tasfiye edildiği Vaka-i Hayriye’den sonra dışarıdan borç
almak düşüncesi tekrar ortaya çıkmış, 1830’larda ise birtakım İngiliz banker ve diplomatlar
Osmanlı hükümetini borçlanmaya teşvik etmeye başlamıştır. 1850’de Londra ve Paris’in büyük
bankalarının kendilerine yeni iş alanları aradıkları bir dönemde, İstanbul İngiliz elçisinin,
özellikle Osmanlı’nın borçlandırılmasının ülkenin satın alma gücünü artırıp ticaretini
geliştireceği düşüncesini yayması, hükümet üzerinde de etkili olmaya başlamıştır (Tezel, 1982:
74).
Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’nun borçlanmaya başlaması ile önce borç veren sermayedarlar
komisyon alarak kazançlı çıkacak, küçük tasarruf sahipleri de faiz geliri elde edecekti. Öte
yandan devlet de elde ettiği fonların bir kısmını sanayi malı ithalinde kullanacağından, Avrupa
sanayiinde ek talep yaratılacaktı (Pamuk, 1999: 137). Böylesine karlı bir ortamı yakalayan
Avrupalılar, İmparatorluk borçlarını ödemede acze düştüğü zamanda bile borç vermeye devam
etmişlerdir.
İlk dış borçlanma girişimi, bir Müslüman ülke olan Fas’tan, 1774 Kaynarca Anlaşması ile
sonuçlanan Rus yenilgisi ve 1776 İran Savaşları sonrasında ek finansman ihtiyacının çok
yükseldiği 1783’de gerçekleşmiş, ancak başarısız olunarak o yıllarda iç borçlanmaya
yönelinmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun aldığı ilk dış borcun Kırım Savaşı sırasında alınan dış borç olduğu
bilinmektedir. Bu borçtan önce Reşit Paşa’nın sadrazamlığı ve Sultan Abdülmecit’in
padişahlığı zamanında, 27 yıl vadeli, 55.000.000 franklık bir borç sözleşmesi padişahın onayı
alınmadan sadrazam tarafından imzalanmıştır. Ancak yabancı ülkelerden borç almanın,
İmparatorluğun saygınlığını zedeleyeceğini düşünen padişahın onayı olmayınca, Osmanlı
İmparatorluğu 2.200.000 frank tazminat ödemek zorunda kalmış, sadrazam da görevden
alınmıştır (du Velay, 1978: 80, Yerasimos, 1977: 671, Efendi, 1977: 29).

4.3. OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İLK DIŞ BORÇ
Osmanlı İmparatorluğu ilk dış borç olarak 4 Ağustos 1854 tarihinde Kırım Savaşı’nın
finansmanının sağlanması için Londra ve Paris borsalarında 3 milyon sterlinlik tahvil satmıştır.
Borcun toplam tutarı 5 milyon sterlin olup (2 milyon sterlin için hükümet muhtar tayin
edildiğinden borcun itibari değeri 3 milyon sterlindir), 15 yıl sonunda tamamen geri ödeme
koşulu konmuştur. Bu borcun ihraç fiyatı %80, faizi %6 ve itfa bedeli %1’dir. 10 Nisan ve 10
Ekim’de yıllık borç servisinin iki taksitte ödeneği karara bağlanmış, borç karşılığında 300.000
Osmanlı Lirası tutarında Mısır Vergisi gösterilmiştir. Komisyon ve diğer masraflar düşüldükten
sonra hükümetin eline 2.286.285 İngiliz Lirası geçmiştir (Yeniay, 1964: 19-20).
İlk dış borçlanmanın bir özelliği, büyük beğeni toplaması ve sevinçle karşılanmasıdır. Bu
şekilde Osmanlı İmparatorluğu ilk borcu izleyen yirmi yılda 15 borç sözleşmesine imza atmış
(Ertuna, 2005: 192), borç tutarı 5.297.676.500 franka (238.773.272 lira), ele geçen tutar da
3.012.884.714 franka (127.120.220 lira) ulaşmıştır. Bu durum İmparatorluğun 19. yüzyılda en
iyi öğrendiği şeyin “dış borçlanma” olduğu düşüncesini kuvvetlendirmiş, hızlı ve olumsuz
gidişin devamını sağlamıştır. İmparatorluğun içine düştüğü bunalımdan dış borçlanma ile
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kurtulabileceği düşüncesi ve kapitalist ülkelerin aşırı sermaye birikiminin yarattığı baskı
karşısında borçlanan Osmanlı, Avrupa sermayesi için ise karlı bir yatırım alanı olmuştur (Tablo
1).
Osmanlı’nın dış borçlanmasında ihraç fiyatları çok düşük olarak gerçekleştiğinden borçtan elde
edilen gelir, yani verim oldukça düşük gerçekleşmiştir. Örneğin 1874 yılındaki borcun ihraç
bedelinin %43.5 olması, borcun verimini yarı yarıya düşürmüştür (Tablo 1).

Tablo 1. Osmanlı İmparatorluğu’nun Dış Borçları (1854-1874)
Ele Geçen

Borçlanma

Borç Miktarı

İhraç

Yılı

(Frank)

Bedeli

(İhraç
Göre)

1854

75.000.000

80

60.000.000

1855

125.000.000

100

125.000.000

1858

125.0000.000

76

95.000.000

1860

50.930.500

62.5

31.831.561

1862

200.000.000

68

136.000.000

1863

200.000.000

68-72

142.000.000

1865

150.000.000

66

99.000.000

1867

909.091.000

50

404.545.500

1869

555.555.500

61

388.885.500

1870-72

792.000.000

125-32

254.430.000

1871

278.155.000

98.5

273.972.675

1873

694.444.500

59.5

413.194.177

1874

1.000.000.000

43.5

435.000.000

Toplam

5.297.676.500

Fiyatına

3.012.884.714

Kaynak: Efendi, 1977: 34.

64

Dış borçlar, ülke içinde merkezi reformların ve klasik devletten kapitalist devlete kurumsal
dönüşümün finansmanını sağlamıştır. Bu çerçevede Osmanlı’nın hammadde ihraçcısı ve
mamul mal ithalcisi olabilmesi için, loncaların ve tekellerin kaldırılması, altyapı sağlanması,
dış yatırımların serbest bırakılması, yargı reformu, fiyat kontrolleri, yabancı bir merkez
bankasının kurulması gibi pek çok düzenlemeye zorlanmıştır. Borç sayesinde devlet ayanların
gücünü kırmada başarılı olmuş ve en azından imparatorluğun dağılmasını ertelemiştir. Ayrıca
Avrupa’lıların denetimi artırması pahasına Osmanlı tüccarları ve tefecilerinin de gücünü
kırmayı başarmış, tımar düzeninin değişmesine neden olmuş, küçük toprak mülkiyetine dayalı
yeni bir yapı kurmayı sağlamış, mültezimlerin olumsuzlukları ile de mücadelede başarılı
olunmuştur (Kıray, 1995: 198).
Dış borçlar Osmanlı’nın dış ticaret hacminin genişlemesine katkıda bulunmuştur. Başlangıçta
bu katkı, ithalattaki genişlemenin borçlarla finanse edilmesi şeklinde olmuştur. Sonraları
Düyun-u Umumiye İdaresi kendisine bırakılan vergi gelirlerinin sağlandığı tarımsal üretimi
genişleterek topladığı fazlayı çoğaltmak istediğinde, üretim ve ihracatla da ilgilenmeye
başlamıştır. Dış borçlar, faiz ve anapara ödemelerinin yarattığı baskılar nedeniyle, ihracatta da
gelişmeler yaratmıştır. Borçlanma ve geri ödeme mekanizması, Osmanlı ekonomisinde
yaratılan iktisadi artığın yabancı şirketlerin kar ve faiz gelirleri şeklinde büyük ekonomilere
aktarılmasına katkıda bulunmuştur. Bu gidiş, Avrupa’nın Osmanlı’yı daha çok
borçlandırmasını özendirmiş, hatta borç alınması yönünde baskı yapılmıştır (Tezel, 1982: 78).
Ancak dış borçlanma sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, kapitülasyonlarla beraber yarısömürgeleşmiş, gelirleri yabancı uyrukluların elinde kalmıştır. Avrupa yabancı sermayesi
Osmanlı’dan elde ettiği büyük ayrıcalıklarla imparatorluğun içlerine kadar girmiş, alacaklı
ülkelere siyasal ve ekonomik ayrıcalıklar tanınmasına yol açmıştır (Kıray, 1995: 198-199).
Görüldüğü üzere Osmanlı’nın dış borçlanması Avrupa emperyalizmine doğrudan pek çok çıkar
sağlamış, ancak İmparatorluğu da iflasa sürüklemiştir.

4.4. EKONOMİNİN İFLASI VE DÜYUN-U UMUMİYE
Osmanlı İmparatorluğu giderek dış borçları daha ağır şartlarda elde etmiş, üretimi artıracak
alanlarda kullanmayarak da israf etmiştir. 1854-1914 yılları arasında 359 milyon Osmanlı lirası
tutarında net dış borç yükü altına giren Osmanlı İmparatorluğu, piyasaya verilen tahvillerin
nominal değerlerinin çok altında satılması sonucunda bu borç yüküne karşılık 22 milyon
Osmanlı lirası tutarında dış kaynak elde etmiştir. Ayrıca bu borç hasılatına aynı dönemde 164
milyon Osmanlı lirası faiz ve 70 milyon Osmanlı lirası da anapara ödemesi yapılmış (Tezel,
1982: 75) ve borcun yükü hasılatını aşmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu borç servisini borçlanmaya başvurduktan kısa bir süre sonra, 1866
yılından itibaren aksatmaya başlamış, bu durum İstanbul piyasasında mali bir krizin doğmasına
ve birçok bankanın büyük zararlara uğramasına yol açmıştır (Eldem, 1970: 261).
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Tablo 2. Osmanlı Dış Borçları ile Gerçekleştirilen Harcamalar (Bütçe İçindeki % Pay)
Mali

Askeri

Saray

İdari

Transfer

Yıl

Harcamalar

Harcamaları

Harcamalar

Harcamaları

1841-42

40.7

13.2

40.7

5.4

1846-47

46.6

10.0

33.2

10.2

1847-48

45.5

10.2

35.0

9.3

1848-49

43.3

10.6

37.6

8.5

1849-50

38.9

9.5

43.4

8.2

1850-51

38.1

9.1

40.9

11.9

1851-52

40.0

9.6

41.5

8.9

1852-53

39.1

9.4

44.2

7.3

1853-54

40.1

9.6

42.9

7.4

1856-57

35.4

12.6

37.4

14.6

1857-58

33.8

10.3

37.2

18.7

1858-59

38.4

10.3

37.0

14.3

1859-60

36.2

9.2

37.0

17.6

1960-61

38.4

10.0

34.5

17.1

1861-62

37.7

9.3

29.5

23.5

Kaynak: Güran, 1989: 24.
1854 sonrasında borçla finanse edilmeye çalışılan bütçe harcamalarının içinde transfer
harcamalarının payı büyümüş, içeriği de 1841-42’de tımar ve mukta sahipleri ile Galata
bankerlerine ödenecek tazminatlar iken ilerleyen yıllarda iç ve dış borç faiz ödemelerinden
oluşmaya ve bütçe harcamaları içindeki payı da büyümeye başlamıştır (Güran, 1989: 25 ve
Tablo 2). Görüldüğü üzere 1854’den sonra yılda bir ya da iki kez yapılan borçlanma, cari
harcamaların ya da eski borçların servisinde kullanılmış, bu da faiz ve anapara ödemelerinin
giderek büyümesine, her yeni borçlanmanın giderek daha ağır şartlarda yapılmasına ve borç
servisi için tekrar borçlanma gereksinimine yol açmıştır.
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Bütçe harcamalarının dağılımı ile ilgili Tablo 2’de görülmeyen bir ayrıntı da, dış borç alınan
ülkeden, borcun hasılatının harcanacağı silah ve mühimmat alımı yapılmasıdır. Örneğin 1855
borçlanmasında borçlanılan meblağ ülke içine dahi giremeden, borcun alındığı İngiltere ve
Fransa, Osmanlı İmparatorluğu’na borç tutarının iki katı kadar silah ve askeri mühimmat
satarak kazançlarına kazanç eklemişlerdir (Kazgan, 1995: 129).
Dışarıdan alınan borçlar yeni yatırımlardan çok cari harcamalara tahsis edilmiş ve teminatları
genellikle çok değerli gelir kaynakları (Mısır Vilayeti vergileri gibi) olmuştur. Bu da
Hazine’nin en önemli gelir kaynaklarının bloke edilmesi riskini doğurmuştur (Akbulak v.d.
2004: 63).
Dış borçlarla sağlanan toplam fonların ancak sekizde biri yatırım projelerinde kullanılmış,
örneğin 25 milyon liralık kısmı demiryolu projesinde, 1 milyonluk kısmı İstanbul Limanı’nın
yapımında, 1 milyonluk kısmı da Konya bölgesinde sulama projesine harcanmıştır. Borç
hasılatının geri kalanı, borçlanmadan doğan faiz ve anapara ödemeleri ile hükümetin cari
harcamalarını karşılamada kullanılmıştır (Tezel, 1982: 79).
Osmanlı’nın dış borçlanmalarının maliyeti oldukça yüksek olsa da ilk yıllarda Osmanlı
ekonomisine net bir yabancı sermaye akımı oluşturmuş, ancak uzun dönemde dış borçlanma
Osmanlı ekonomisinde yaratılan iktisadi artığın Avrupa’daki merkezlere aktarılmasını sağlayan
kanallardan biri gibi iş görmüştür (Tezel, 1982: 84). Bu tezi doğrulayacak rakamlara sahip
Tablo 3’e bakıldığında, Osmanlı İmparatorluğu yıkılırken dışarıya net fon akımı 15.818 bin
sterline kadar tırmanmıştır.

Fon
Net
Akımları
1.552

1876433
1881

433

61

372

608

669

-236

18822.217
1913

1.783

855

928

2.893

3.749

-1.966

1913296.850
1914

180.619

44.047

136.572

152.390

196.437

15.818

Faiz

3.108

Sermaye
Akımları

2.432

Net
3.984

Anapara
676

Net
4.660

Değeri

18548.300
1875

Borcun
Nominal

Toplam
Ödemeler

Ödemeleri

Geri Ödemesi

Sermaye Girişi

Dönemler

Tablo 3. Osmanlı Dış Borçlarından Doğan Fon Akımları (bin İngiliz Sterlini)

Kaynak: Pamuk, 1994: 65.
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1875 yılında tarım alanında doğal afetlerle birleşerek yaşanan sıkıntıların yarattığı kıtlık ve
ardından salgınlar gelirleri azaltırken, Balkanlar’da da ayaklanmaların baş göstermesi, devletin
gelir-gider dengesinin giderek bozulmasına neden olmuştur. Eski ve kapatılamayan borçlar ise
yeniden borçlanmayı zorlaştırmıştır.
1873-1875 yılları arasında dünyada genel olarak bir borç bunalımı baş göstermiş; Honduras,
Kosta Rika ve Paraguay borçlarını ödeyemeyeceklerini ilan etmişlerdir. Orta Avrupa’da ise
mali panik, Viyana, Almanya, İtalya, ABD, Fransa, Rusya ve İngiltere’ye de yayılmıştır. Son
olarak Bolivya, Guetamala, Liberya ve Uruguay’ın faiz ödemelerini bekletmeleri, bir dış borç
salgını olduğuna ve kaynakların kuruduğuna işaret etmiştir (Kıray, 1995: 148-9).
Osmanlı hükümeti, dış borç servisini ne kendi bütçe olanakları ne de yeni borçlanmalar
kanalıyla yapamaz hale gelince, 6 Ekim 1875’de İstanbul gazetelerinde bir duyuru
yayınlayarak, 5 milyon Osmanlı lirası tutarındaki bütçe açığını göze alarak; borç faizi tutarının
sadece yarısını para olarak, geri kalan borcu yeni basılıp dağıtılacak yüzde 5’lik hisse
senetleriyle ödemeye karar verdiğini, açıklamıştır. Mart 1876’da hükümet neredeyse bütün
nakit ödemelerini durdurmuştur. Bu sırada ödenmemiş dış borçlar 200 milyon sterlin, bunun
yıllık ödemesi de 12.5 milyon sterlin olarak hesaplanmıştır (Kıray, 1995: 145). Bu karar
Avrupa’da sert tepkilere yol açmış, ancak alacaklıları rahatlatacak bir madde olarak 1878 Berlin
Barış Anlaşması’na, Osmanlı hükümetini gerektiğinde Avrupa’nın mali denetimine sokacak
özel bir hüküm dahil edilmiştir (Tezel, 1982: 76).
Böylece Osmanlı’nın borçlanmasında yeni bir sayfa, borçların kesin ödeme kararı ile ilgili 20
Aralık 1881’de imzalanan Muharrem Kararnamesi ile açılmış, devlet gelirleri “alacaklı”ların
yönetimine bırakılmıştır. Muharrem Kararnamesi ile devlet yönetiminden bağımsız ancak gelir
kaynaklarını toplama ve kullanma yetkisine sahip Düyun-u Umumiye İdaresi kurulmuştur.
Tablo 1’de yer alan toplam borç tutarından günün şartları ve pazarlık sürecine dayalı olarak bir
kısım indirimler yapılmış, Muharrem Kararnamesi’ne alınan borçların genel toplamı olan 239,5
milyon Osmanlı lirasından önce 141,5 milyon liraya daha sonra faiz ve anapara ödemelerindeki
esneklikle, 106,4 Osmanlı lirasına ya da 2.460.930.850 frank’a indirilmiştir. Bu şekilde
Osmanlı devlet gelirlerinin (20 milyon lira civarında) %66’sı oranındaki borç servisi %33’e
gerilemiştir (Efendi 1977: 34, Kıray, 1995: 212, Yeniay, 1964: 64, Eldem, 1970: 261).
Osmanlı İmparatorluğu, 1876 yılında moratoryum ilan ettikten ve 1881 yılında Osmanlı
maliyesini denetim altına alan Düyun-u Umumiye’nin kurulmasından sonra da borçlanmaya
devam etmiş, bu durum İmparatorluğun çöküşüne dek sürmüştür (Tablo 4). 1914 yılına
gelindiğinde Osmanlı’nın dış borçlarının toplamı 104,2 milyon Osmanlı lirasına, yıllık borç
servisi de bütçenin %43’ünü oluşturan 13 milyon Osmanlı lirasına ulaşmıştır (Yerasimos, 1977:
990).

68

Tablo 4. Muharrem Kararnamesi Sonrası Alınan
Dış Borçlar (milyon İngiliz Sterlini)
Borcun
Borçlanma
İtibari
Yılı

İhraç
Bedeli

Faiz

Hazineye

Oranı Giren

Değeri
1886

5.91

100

5

5.79

1888

1.47

70

5

1

1890

7.8

88

4

3.9

1891

6.33

90

4

0.27

1893

0.9

70

4

0.61

1894

1.6

73.5

4

1.4

1894

8.2

91

3.5

0.36

1896

2.98

84

5

2.47

1902

7.8

80

4

1.471

1903

2.36

80

4

1.2

1903

29.76

100

4

2.43

1904

2.5

80

4

1.96

1905

4.82

80

4

2.33

1905

2.4

81

4

1.9

1906

8.67

87

4

1.24

1908

9.1

100

4

8.9

1908

4.28

82.5

4

3.5

1909

6.36

86

4

5.31

1910

1.57

89

4

1.35
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Kaynak:

1911

0.91

84

4

0.75

1911

6.4

81.5

4

4.9

1913

0.75

100

5

0.75

1913

13.5

100

5.5

1.35

1914

20

88.75

5

17.75

Yeniay, 1964 ve du Velay, 1978’deki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ise Düyun-u Umumiye İdaresi’ni tanımadığı halde dış borçları ödemeyi
kabul etmiş ve borçların Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakılacak kısmına ilişkin bir kararın
alınması gündeme gelmiştir. Osmanlı’nın dış borçlarının bir kısmı yatırım amaçlı olarak
kullanıldığından ve çeşitli ülkeler Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla bağımsızlıklarına
kavuştuklarından, 1923’te yapılan Lozan Antlaşması’nda Osmanlı borçlarının, Osmanlı’dan
toprak almış ülkelerle paylaştırılması hükme bağlanmıştır (Karluk, 1997: 135). Dolayısıyla
Osmanlı sınırları içinde olup da Lozan Antlaşması ile ayrılan ve bağımsız hale gelen ülkelerce
de borcun ödenmesi kararlaştırılmış, yeni Türk devleti Osmanlı borçlarının %73.9’unu
üstlenmiştir.
Söz konusu borcun paylaştırılması, 13.6.1928 tarihli anlaşma ile yapılmıştır. Burada ilgili
maddelerin uygulanamaması üzerine borç miktarını 79.5 milyon liraya indiren 22.4.1933 tarihli
Paris Anlaşması yapılmıştır (Yeniay, 1964: 123). Son Osmanlı borcunun ödenmesi, 1954
yılında, yani ilk borçlanmanın ardından yüzyıl geçtikten sonra Türkiye Cumhuriyeti tarafından
tamamlanmıştır.

70

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndan devralmış olduğu
borçluluk yapısı gerçeğini, söz konusu borçluluğun nedenlerini, 1854’de alınan ilk dış borcu,
İmparatorluğun çöküşüne dek devam edegelen borçlanmaları, boyutu, ekonomik ve toplumsal
yaşantıya yansımaları ve maliyetleri itibariyle öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Osmanlı’nın mali bunalımın sonuçlarından biri, “ayan” sınıfının güç kaybetmesidir. D. Y.
2- Osmanlı İmparatorluğu’nu dış borçlanmaya iten dış faktörlerden biri, ………………..dir.
3- Osmanlı, Batı karşısında ………… ve ………... açılardan geri kalmıştır.
4- Osmanlı İmparatorluğu’nun 17. ve 18. yy. mali bunalımının nedenlerinden biri, Avrupa ile
serbest ticaret anlaşmaları yapması ile birlikte, sanayinin ithal malların rekabetine
dayanamamasıdır. D. Y.
5- Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk dış borçlanma girişimi, bir Müslüman ülke olan Fas’tan, Rus
yenilgisi için ek finansman nedeniyle gerçekleşmiştir. D. Y.
6) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nun mali bunalımının nedenlerindendir?
a) Ganimet elde edilmesi
b) Yönetimin sık değişimi
c) Teknolojik geri kalmışlık
d) İltizam usulüne geçilmesi
e) Tımar sisteminin güçlenmesi
7) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı dış borçlarına ilişkin doğru bilgi değildir?
a) Osmanlı’nın dış ticaret hacmini daraltmıştır
b) Kapitalist devlete kurumsal dönüşümü finanse etmiştir
c) Borçların ihraç fiyatları çok düşük kalmıştır
d) Borç gelirleri transfer harcamalarına yetmemiştir
e) İlk borçlar yabancı sermaye akımı yaratmıştır
8) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nu dış borçlanmaya iten askeri
nedenlerden biri değildir?
a) Kaybedilen savaşlar
b) Ganimetlerin azalması
c) Halkın tarıma dönmesi
d) Askeri teknolojinin izlenmemesi
e) Kaybedilen topraklarda devam eden askeri kamu harcamaları
9) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nun dış borçlanmasının maliyetlerinden
değildir?
a) 1854-1914 arasında devam eden borçlanmalar
b) Borç servisinin 1866’da aksamaya başlaması
c) 1876’da tüm nakit ödemelerinin durdurulması
d) Borçların ihraç bedellerinin yükselmesi
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e) Alacakların Düyun-u Umumiye İdaresine geçmesi
10) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nun dış borçlanmasına etki eden
faktörlerden değildir?
a) Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa ülkelerinin gözünde kredibilitesi yüksek bir ülke
olarak kabul edilmesi
b) Yabancılardan ekonomik yardım istemenin, geleneklere aykırı ve onur kırıcı olarak kabul
edilmesi
c) Dönemin Şeyhülislamının fetvası ile dış borcun mekruh olduğunun ilan edilmesi
d) Osmanlı İmparatorluğu’na, Avrupa devletleri tarafından uygulanan bir tecrit politikası
e) Osmanlı İmparatorluğu’nun dış borca güven duymaması

Cevaplar:
1. Yanlış
2. Avrupa’daki aşırı sermaye birikimi
3. Teknolojik ve askeri
4. Doğru
5. Doğru
6. C
7. A
8. C
9. D
10. A
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5. 1923-1946 DÖNEMİ – KURULUŞ YILLARI TÜRKİYE’DE DEVLET
BORÇLARI

76

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Bu bölümde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarındaki ekonomi politikalarının
biçimlenme süreci, 1923-1946 yılları arasındaki makroekonomik göstergeler ile yine bu
dönemdeki kamu maliyesi gelişmeleri ışığı altında borçluluk ile ilgili bulgular incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararların sonuçları neler olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Türkiye
Cumhuriyeti’nin Türkiye
Cumhuriyeti’nin
kuruluş yıllarındaki ekonomi kuruluş yılları ekonomi
politikaları
politikalarını öğrenebilmek
Türkiye
Cumhuriyeti’nin
Türkiye
Cumhuriyeti’nin 1923-1946
dönemi
1923-1946
dönemi makroekonomik
makroekonomik göstergeleri göstergelerini
inceleyebilmek
Türkiye
Cumhuriyeti’nin
Türkiye
Cumhuriyeti’nin
1923-1946 dönemi kamu
1923-1946 dönemi kamu
finansmanı gelişmelerini ve
fnansmanı gelişmeleri ve
borç
düzeyini
borçluluk yapısı
değerlendirebilmek
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşları sonrasında yeni Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı
İmparatorluğu’ndan daha küçük, ancak tam bağımsız bir devlet olarak doğmuştur. Türkiye
Cumhuriyeti, günümüzde hala yüksek düzeyde seyreden borçluluk ile Cumhuriyetin ilanından
hemen sonra, Osmanlı İmparatorluğu’ndan devraldığı 65 milyon $ tutarındaki borç sayesinde
tanışmıştır. Kuruluşun ilk yıllarında özellikle dış borçlanmaya karşı çekingenlik gösterilmiş,
uygulanan ekonomi politikalarının borçlanma üzerine etkisi, Osmanlı’dan kalan borçların
ödenmesi ve ulaştırma ağırlıklı yatırımların finansmanı yönünde olmuştur. Bu yıllarda iç
borçlanma, yöneleceği harcamanın adıyla anılan, belirli ve düzenli ilkeler çerçevesinde
gerçekleştirilmiştir.
Gerek İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar çerçevesinde özel sektörün kamuca
desteklenmesi, gerekse 1930 sonrası devletçilik politikasının izlenmesi yönündeki ekonomi
politikalarının şekillendirdiği büyüme ortamında yatırımların finansman yeri büyük ölçüde
bütçe olmuş, 1. ve kısmen 2. Beş Yıllık Sanayi Planları’nda yer alan pek çok kamu yatırımını
ülkeye kazandırıp sadece cari dönem değil, günümüze dek kamu ve özel sektör yatırımları ve
büyüme üzerinde pozitif etkiler yaratan yatırımların finansmanında dış borçlanmaya
başvurulmuştur.
Türkiye, dünya iktisat tarihinde çok önemli bir yeri olan Büyük Buhran’ı, o günkü gelişme
düzeyinde cılız bir özel sektöre rağmen, kamu sektörünün düşük fiyatla girdi sağlaması, kamu
hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve bütçe harcamalarının milli gelirin %15’ine ulaşması
sayesinde daha kolay atlatabilmiştir. Genel bütçe gelirleri içinde vergi gelirlerinin oranı
%86’lık bir paya sahip olmuştur. Savaş döneminde de artan bütçe harcamalarının vergi geliri
ya da iç borçlanma ile finanse edilmesi sonucu genel bütçe gelirleri içinde vergi gelirlerinin
payı aşarın yarattığı boşlukla beraber ilk kez %50’nin altına düşmüştür.
İlk iç borçlanma, 12 Ocak 1933 tarihli Dahili İstikraz Kanunu’nun TBMM’de kabulü ile
gerçekleşen “Ergani İstikrazı”dır ve alınan borç Fevzipaşa-Diyarbakır Demiryolu yapımı için
kullanılmıştır. Bu ve benzer harcamalarda iç borçlanma, vergi gelirlerine alternatif
oluşturmuştur. 1932-1936 döneminde iç borçların GSMH içindeki payı %2.6 iken, 1936-1938
yılları arasında %17.3’e yükselmiştir. Bu gelişmeler sonucu bütçe harcamalarının GSMH
içindeki payı %18’e yaklaşmıştır ve bu harcamaların %40’a yakın kısmının vergi dışı
kaynaklardan finanse edilmesi sonucunu yaratmıştır.
İkinci Dünya Savaşı yıllarına gelindiğinde, savaşın getirdiği ve dünya ekonomisinin bulunduğu
ağır şartlar nedeniyle artan bütçe harcamalarının finansmanında iç borçlanma olanakları
zorlanmış, bu bağlamda 100 milyon liralık Milli Savunma ve 75 milyon liralık tasarruf bonosu
olmak üzere 175 milyon liralık iç borçlanma gerçekleştirilmiştir.
Düyun-u Umumiye borçlarının olumsuz hatırasının da etkisiyle 1923-1946 döneminde
Türkiye’nin dış borçlanması son derecede sınırlı kalmış, alınan borçlar da piyasadan değil,
devletlerden, özellikle hem ABD hem de Rusya’dan alınırken, gelişmiş Avrupa ülkelerinden
de borçlanılmıştır.
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1930 sonrası borç ödemeleri büyük bir düzenle gerçekleştirilmiş, özellikle Düyun-u Umumiye
borçlarının tasfiyesine özen gösterilmiştir.
Savaşa girmediği halde İkinci Dünya Savaşı’nın ekonomik ve sosyal olumsuz etkilerini
yaşamıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ekonomi politikaları büyüme hedefinden çok mal
darlığını hafifletmek, fiyat artışlarını frenlemek, karaborsa ile mücadele etmek gibi hedeflere
yönelmiş ve ekonomi kendine yeterli ve kapalı bir nitelik kazanmıştır. Bu dönemde iç
borçlanmalarla, büyük askeri ihtiyaçların karşılanması ve savaş sonrası dönemde oluşan bütçe
açıklarının finansmanı amaçlanmıştır. Ayrıca Savaş sonrası dönemde gerek Türkiye’de gerekse
diğer ülkelerdeki para operasyonları dış borçların tutarını değiştirdiğinden 1946 yılı sonunda
uzun vadeli dış borçların tutarı, 1946 devalüasyonun da etkisiyle bir yıl öncesine göre %98.2
oranında artarak 707,4 milyon $’a yükselmiştir.
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5.1. 1923-1946 DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARINDAKİ GELİŞİM
Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşları sonrasında yeni Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı
İmparatorluğu’ndan daha küçük, ancak tam bağımsız bir devlet olarak doğmuştur.
İmparatorluğun kamu gelirleri, sermaye kaynakları ve işgücü üzerinde yıkıcı etkiler yaratmış
olan bu savaşlar ile Osmanlı’dan yeni bir cumhuriyete geçilmiş, özellikle kuruluş yılları olarak
kabul edilen 1923-1933 yıllarındaki gelişmeler zaman kaybetmeden ekonomi politikalarının
biçimlenmesi ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi açısından belirleyici olmuştur.
Yeni kurulmakta olan Türkiye Cumhuriyeti için önemli gerekliliklerden biri, siyasi ve
ekonomik bağımsızlığın bir arada sağlanması için ülkedeki siyasi, hukuki ve sosyal alandaki
değişimler göz önüne alınarak ekonomi politikalarının şekillendirilmesi olmuştur. Atatürk,
henüz Cumhuriyet ilan edilmeden Şubat 1923’te İzmir’de, kuruluşun ilk yıllarında izlenecek
ekonomi politikalarının nitelikleri ve yönünün belirlenmesi için İktisat Kongresi’ni toplamıştır.

5.1.1. Kongre’de Alınan Kararlar ve Etkileri
1. İzmir İktisat Kongresi’nde, ülke ekonomisinin geleceğine yön verecek ekonomik ve sosyal
kararlar alınmış, serbest piyasa şartlarında sanayileşmenin sağlanması ve bu çerçevede özel
girişimciliğin canlandırılması, bunun için kredi olanaklarının hükümetçe temini, ılımlı bir
korumacılık ve ithal ikameci sanayileşme politikasının izlenmesi, belirli şartlar altında yabancı
sermaye girişine izin verilmesi, devlet işletmeciliği ve müdahalelerinin asgari düzeyde
tutulması gibi, liberal içerikli kararlar benimsenmiştir.
Devletin ekonomik hayata müdahalesinin kurumsallaşmasına hem bu Kongre’de alınan karar
ile hem de 1924 Anayasası ile izin verilmemiştir (Tokgöz, 2001: 45). Esasen Kongre’de alınan
karar, devletin gerektiğinde özel kesimi desteklemesi çerçevesinde özel sektör ağırlıklı bir
kalkınma politikası, bir karma ekonomik sistem izlenmesi yönünde olmuştur.
Kongre’de alınan kararlar ayrıca İttihat ve Terakki döneminin ekonomi felsefesi ve görüşlerini
yansıtan bir iktisadi ilkesi olan Milli İktisat okulunun geçerliliğini büyük ölçüde korumuştur,
denilebilir (Şahin, 2006: 35). Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında ve Cumhuriyet öncesi
dönemde izlenen politikaların yönetici kadroları İttihat ve Terakki merkezinden geldiklerinden
ve bu kişiler ulusal bir kapitalizme ulaşma düşüncesinde olduklarından, devlet teşvik ve
müdahaleleri ile milli sanayi burjuvazisinin yetiştirilmesi gereğine inanmışlardır (Boratav,
1993: 46). Dolayısıyla 1908-1922 dönemi itibariyle ekonomi politikasına Müslüman-Türk
unsurunu ön plana çıkarıp bu yatırımcıları destekleyerek yeni bir boyut getiren Milli İktisat
okulunun etkisinin o yıllarda da devam ettiği görülmektedir.
Milli İktisat okulunun korumacı ve dolayısıyla sanayileşmeci yönü Lozan Antlaşması’nda
gümrük politikalarına getirilen kısıtlar nedeniyle ikinci plana düşmüştür. Ancak aynı okulun
kamu desteğiyle bir yerli ve ulusal girişimci yetiştirilmesini kalkınma ve modernleşmenin temel
mekanizması olarak gören yaklaşımı, 1923’den itibaren ekonomi politikasını etkilemiştir
(Parasız, 1998: 3).
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Kongre’de alınan kararlar doğrultusunda para politikasında sağlam ve istikrarlı para ilkesi,
maliye politikasında da denk bütçe-düzgün ödeme ilkesi benimsenmiş, açık finansmana ve
borçlanmaya sıcak bakılmamıştır. Öte yandan bu dönemde zaten merkez bankasının
bulunmayışı, kâğıt para arzının artırılması olasılığını da ortadan kaldırmıştır. Ayrıca bir dizi
yeni yasal ve kurumsal düzenlemeler de hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede Medeni Kanun’un
kabulü, çeşitli millileştirmeler, İş Bankası, Sanayi ve Maadin Bankası ile Emlak ve Eytam
Bankası’nın kurulması, sanayii teşvik düzenlemeleri bunlardan sadece birkaçıdır.

5.1.2. 1923-1929 Dönemi Makroekonomik Göstergelerdeki Gelişim
Kuruluş yıllarından 1929 Büyük Buhranı’na kadar, 1927 yılı dışında GSMH’de oldukça hızlı
ve yüksek oranlı artışlar yaşanmış, büyüme oranı %20’nin üzerine çıkmıştır. Ancak 1929
Buhranı, kötü iklim şartları ve tarım fiyatlarının düşüşünün etkisi ile tarım sektöründe yaşanan
gerileme, büyüme hızını 1930 yılında %2.2’ye kadar düşürmüştür (Tablo 1).
Ayrıca ülke ihracatı büyük ölçüde köylünün ürettiği tütün, üzüm, fındık, pamuk incir v.b.
ürünlerden oluşup (Parasız, 1998: 26) tarıma dayalı iken, Büyük Buhran ile beraber dünya tarım
ürünleri piyasasında talep ve fiyatlar hızla düşmüş, ihracat miktar olarak artmasına rağmen
fiyatlardaki düşüş ihracatın değerini daraltıcı etki yapmıştır. Bu durumda ithalatın
sınırlandırılması gündeme gelmiş, ancak yatırım malları ithalatındaki daralma sanayileşmeyi
olumsuz etkilemiştir.
Lozan Antlaşması’na ek olarak imzalanan bir ticaret anlaşması gereği Türkiye’nin 1929 yılına
dek gümrük tarifelerini değiştirme ve dış ticareti düzenleme yetkisi olmadığından, Büyük
Buhran’a dek dış ticaret ortalama 26 milyon $ açık vermiş, Büyük Buhran ise dış ticaret açığını
bir yıl içinde %92 oranında artırıcı etki yaparak, 48,8 milyon $’a tırmandırmıştır (Tokgöz, 2001:
47 ve Tablo 1).6
Ayrıca bu dönemde dış ticaret açıklarının ve dış borçların vadesi gelen taksitleri için gerekli
döviz talebinin sağlanması çerçevesinde TL’nin değeri yavaş yavaş gerilemiş, 1 dolar 1.7
TL’den 2.1 TL’ye kadar çıkmıştır (Tablo 1).
Cumhuriyetin ilk yıllarından 1930’a dek ülke nüfusu 12.475 binden 14.448 bine yükselmiştir
(Parasız, 1998: 9). Ancak nüfusun üçte ikisi kırsalda yaşayan ve ekonomisi tarıma dayalı bu
yeni cumhuriyetin ilk on yılında, halkın refah düzeyinin fazla yükselmediği, ülke
karşılaştırmaları yapıldığında daha net ortaya çıkmıştır. 1927-1928 yıllarında kişi başı gelir
Türkiye’dekine oranla Almanya’da 4.5, Fransa’da 4, İngiltere’de 1.5 ve ABD’de 13 kat daha
yüksek gerçekleşmiştir (Şahin, 2006: 42).

6

Lozan Antlaşması’nın öngördüğü yasağın biteceğini bilen ithalatçılar, hükümetin gümrük tarifelerini
yükselteceğini anlayarak ithalatı artırmışlardır. Ülkeden ithalat ve ihracat da büyük çapta azınlıkların elindeydi
ve bu azınlıklar Merkez Bankası yetkilerini kullanan Osmanlı Bankası ile karşılıklı çıkar ilişkilerine girince,
1929 yılında dış ticaret beklenmedik şekilde açık vermiştir (Tokgöz, 2001: 47).
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Tablo 1. 1923-1946 Dönemi Ekonomik Göstergeler
Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeler (1923-1990) ve Mahfi Eğilmez, Türkiye Ekonomisi
Tarihsel Veriler, www.mahfiegilmez.nom.tr/turkish_historic _economic_data.xls’deki veriler
kullanılarak hazırlanmıştır.

5.1.3. Devletçilik İlkesi ve Sanayi Planları
İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararların çoğu ekonomi politikasına yansısa da, bazıları
çeşitli nedenlerle uygulanamamıştır. Tüm çabalara rağmen ülke içi tasarruf yetersizliği, altyapı,
sermaye, girişimci ve teknik eleman yetersizliği, sınırlı tasarrufları üretime aktaracak banka
sisteminin olmaması, sanayinin gümrük korumasından yoksunluğu, yabancıların belirsizlik
nedeniyle yeni yatırımlara girişmemesi gibi faktörlerin etkisiyle arzu edilen hızlı sanayileşme
atılımı elde edilememiş, ayrıca nüfus mübadelesi ile ortaya çıkan beşeri sermaye kaybı da
sanayi üretimini olumsuz yönde etkilemiştir.
1929 Büyük Buhranı’nın etkileri bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de piyasa ekonomisi
ve özel girişimciliğe olan güveni sarsmıştır. Her ülke kendi sosyo-ekonomik koşulları içinde
çıkış yolları ve alternatif düzen arayışları içine girmiştir. Ülke için yararlı ve gerekli olanı
devletin yapması görüşü, bir başka deyişle devletçilik ilkesi, genel kabul görmüştür (Tokgöz,
2001: 60).
Devletçilik, Keynesyen görüşün ya da önceden belirlenen siyasal görüşlere bağlı örgütlerin ülke
yönetimine gelmeleri sonucu uygulanan bir ekonomi politikası olmayıp, bir anlamda somut
koşulların zorlaması sonucu doğmuştur. Ancak kendine özgü nitelikleri nedeniyle özgündür ve
dünyadaki benzerlerinden ayrılır. Ülkenin genel durumundan, toplumsal ve tarihsel
faktörlerden ayrıca 1930’ların başında belirlenen özgül iç ve dış koşullar, devletçi uygulamayı
zorunlu kılmıştır (Kepenek ve Yentürk, 2005: 62-63).
Görüldüğü üzere 1930’larla beraber Türkiye’de yükselişe geçen devletçilik, ülkenin kendi
koşullarından doğmuştur. Özellikle 1929 Buhranı’nın etkisi ile tarım sektörünün gerilemesi ve
yoksullaşan tarım kesiminin huzursuzluğu ile beraber Serbest Fırka olayının da etkisiyle yeni
bir ekonomik kalkınma denemesi gündeme gelmiştir. Dış rekabete karşı korumacı önlemlerin
alınması ve devlet öncülüğünde sanayileşme, modelin başlıca unsurları olmuştur. İhraç
edilemeyen ürünlerin yerli sanayi kuruluşlarda işlenmesi için hazırlanacak beş yıllık sanayi
planlarına göre devletin sanayi kuruluşu kurması gündeme gelmiştir.
Devletçilik uygulaması, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile 1930’larda benimsenmiş ve planın
1934’de uygulamaya geçmesi ile somutlaşmıştır. Devlet öncülüğünde çok sayıda kamu iktisadi
teşebbüsü faaliyete geçmiş, ayrıca sermaye yetersizliği içindeki bazı özel sektör fabrikaları da
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devletleştirilmiştir. İstanbul T.A. Su şirketi, İzmir Rıhtım Şirketi ve bazı demiryolları
devletleştirmelere örnek olarak verilebilir. Ayrıca devletçi sanayileşme ile ileri teknolojiyle
kurulan sanayi birimleri kullanılmış, bu durum çok düşük maliyetle üretim olanağı sağlayarak
kamu kesiminde sermaye birikimini artıran bir süreç oluşturmuştur (Kepenek ve Yentürk, 2005:
72).

5.1.4. 1930-1946 Dönemi Makroekonomik Göstergelerdeki Gelişim
1930 ve 1931 yılları ülke içi ekonomiye yönelik müdahalenin yapılmadığı ancak dış ticaret ve
kambiyo rejimlerinin denetlendiği yıllar olmuştur. Bu iki yılda GSMH yılda %2.2 ve %8.7
oranında artmıştır. 1932 yılı ise aniden devletçiliğe geçişi temsil eden yıldır ve GSMH bu yılda
sanayileşmeden kaynaklanan bir süreçte %10.7 oranında artmıştır (Parasız, 1998: 31 ve Tablo
1).
Devletçilik döneminde dış ticaret politikası da değişmiş, özellikle gümrük yasa ve tarifelerini
değiştirme olanağına sahip olan devlet, yasaklama ve kontenjanlarla ithalatı kısıtlamıştır.
22.7.1931 tarihli kanun ve pek çok düzenleme, dış ticaret açığı konusunda kesin ve kararlı bir
tutumun göstergesi olarak kabul edilmiş, dış ticaret açığı kapatılmış (Tokgöz, 2001: 72), hatta
1932’de 7,3, 1922’de 13 milyon $ fazla vermiştir Bu şekilde dış ticaret kontrol altına alınarak
TL’nin dış değeri korunmuş, 1 dolar 1.3 TL’den işlem görmüştür (Tablo 1).
Esasen bu yıllardaki hakim düşüncelerden biri de, Türk parasının kıymetinin korunması ve fiyat
istikrarının sağlanması, olmuştur. Hükümet TL üzerindeki spekülatif oyunları durdurmak ve
paranın değerindeki dalgalanmaları önlemek için Şubat 1930’da 1576 sayılı Türk Parasının
Değerini Koruma Kanunu’nu çıkarmış ve kanun günümüze dek gelmiştir (Şahin, 2006: 49).
Tüm bu olumlu gidişat, İkinci Dünya Savaşı’na girmediği halde savaşın olumsuz etkileri altında
kalan Türkiye’de giderek bozulmaya başlamıştır. Bu olumsuzluğa yol açan en önemli etken,
savaşa katılma olasılığının yarattığı seferberlik harcamaları artışı, aktif nüfusun önemli bir
kısmının üretimden çekilmesi ve işgücü kıtlığına neden olarak üretimi aksatmasıdır (Yaşa,
1980: 87). Ayrıca Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanmasının ardından İkinci Beş
Yıllık Sanayi Planı’nın hazırlıkları aksamış, söz konusu plan 1939 yılında “İktisadi Savunma
Planı” adıyla yürürlüğe girmiştir. Ancak bu dönemde yaşanan finansman güçlükleri, savaş
yılları ve devletçiliğe karşı beliren bazı eğilimler nedeniyle, öngörülen tesislerden ancak birkaçı
kurulabilmiştir (Yaşa, 1980: 83).
İkinci Dünya Savaşı döneminde dışa kapalılık süreci, uygulanan ekonomi politikaları ile savaş
koşullarının sonucu olarak dış ticaretin sınırlandırılması politikası izlenmiş, özellikle bu
yıllarda tarım ürünlerine ve krom gibi bazı madenlere olan dış talep, ihracatı sürekli artırmıştır
(Kepenek ve Yentürk, 2005: 79). 1939’da 92,5 milyon $ olan ihracat, 1946’da 215 milyon $’a
kadar yükselmiştir. Bu dönemde ithalat güçleşmiş, özellikle tüketim malları ithalatı önemli
ölçüde azalarak dönem sonunda 96,1 milyon $’lık dış ticaret fazlası yaratılmıştır (Tablo 1).
Savaş yıllarında büyüme hızı dalgalı bir yapı sergilemiş, 1942 yılı dışında sürekli azalmıştır.
Büyük ölçüde tarım ve sanayideki üretim azalışının bir sonucu olan bu olgu, savaş döneminde
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insan gücü kaynaklarının üretken sektörlerde tutulmaması, bu sektörlerde kredi olanaklarının
sağlanamaması gibi etkenlere bağlanabilir. Ancak en önemli etkenin hızlı fiyat artışı döneminde
yatırılabilir kaynakların büyük ölçüde kısa dönemde çok kâr getiren hizmet kesimlerinde
kullanılması olduğu söylenebilir (Kepenek ve Yentürk, 2005: 82).
Görüldüğü üzere İkinci Dünya Savaşı yıllarında ekonomi politikaları büyümeyi ve gelişmeyi
hızlandırmak hedefinden çok, mal darlığını hafifletmek, fiyat artışlarını frenlemek, karaborsa
ile mücadele etmek gibi hedeflere yönelmiş ve devlet bir takım sert ve katı savaş ekonomisi
önlemlerine başvurmak zorunda kalmış, ekonomi kendine yeterli ve kapalı bir nitelik
kazanmıştır (Yaşa, 1980: 88).7

5.2. 1923-1946 DÖNEMİ KAMU FİNANSMANI GELİŞMELERİ
İzmir İktisat Kongre’sinde alınan kararların kamu maliyesine yansımalarına baktığımızda, ilk
düzenli bütçenin 1924 Şubat ayında yapıldığı, bütçe denkliği ve düzgün ödeme ilkesinin
benimsendiği, ayrıca açık finansman ya da borçlanmaya bakışın olumsuz olduğu
görülmektedir.

5.2.1. 1923-1946 Dönemi Bütçe Harcamalarının Gelişimi
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında bütçe harcamalarının milli gelir içindeki payı ortalama
%11 seviyesinde oldukça düşük kalmıştır. İzleyen yıllarda ise beş yıllık sanayi planları
kapsamında demiryolu yapımının hız kazanması ve devletleştirmelerin etkisiyle söz konusu pay
1934’de %18.8, 1935’de %19.8’e yükselmiştir (Tablo 2). Türkiye’nin o günkü gelişme
düzeyinde devletin milli gelirin böyle bir oranını kullanabilmesi önemli bir olgu olarak
değerlendirilebilir. Bütçe harcamalarının GSMH içinde sahip olduğu bu pay, 1929 Buhranı’nı
Türkiye ekonomisinin kolay atlatabilmesinde rol oynamıştır. Ekonomide özel sektörün güçlü
bir talebi olmadığından kamu kesimi, iş gücü dahil ihtiyaç duyduğu girdileri düşük fiyattan
temin edebilmiş ve kamu hizmetleri arzını ve kalitesini artırmıştır (Görgün, 1981: 74).

7

Bu önlemlerin büyük kısmı 1940 yılında çıkarılan ve 1942’de değişikliğe uğrayan Milli Koruma Kanunu’na
dayandırılmıştır. Bu dönemde alınan sert önlemlerden bazıları arasında hükümetin hangi tesisin hangi malları
ne miktarda üreteceğini belirlemesi, gerek görüldüğünde bu tesislere el konulabilmesi, iç ticaret fiyat sistemi
kontrolünün kurulması, Varlık Vergisi’nin ihdası bulunmaktadır (Yaşa, 1980: 88)
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Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeler (1923-1990) ve Mahfi Eğilmez, Türkiye Ekonomisi
Tarihsel Veriler, www.mahfiegilmez.nom.tr/turkish_historic_economic_data.xls, Vergi Yükü
için Korkmaz, 2003: 49, Vergi Gelirleri/Genel Bütçe Gelirleri için Yaşa, 1980: 598 vd.’deki
veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
Bütçe harcamalarının ekonomik sınıflandırma bazında dağılımında, 1930’arın sonuna kadar
yönetim harcamalarındaki artışın etkisi ile cari harcamaların bütçe harcamaları içindeki payı
artmış, yatırım harcamalarının payı da beş yıllık sanayi planlarının gerçekleştirilmesine bağlı
olarak artış göstermiştir. 1993’de Paris Antlaşması’nın imzalanması borç faiz ödemelerine
başlanması ve tarıma verilen sübvansiyonlar nedeniyle transfer harcamalarının bütçedeki
öneminde artış olmuştur. Savaş döneminde yaşanan enflasyona bağlı olarak personel
harcamalarındaki artış, bu dönemde cari harcamaları artırmış, ancak yine de kamu hizmetleri
çeşitlendirilebilmiş ve kalitesi giderek iyileştirilebilmiştir (Grafik 1).

Grafik 1. Bütçe Harcamalarının Dağılımı (Bütçe İçindeki Pay %)

Kaynak: Önder, 1967: 83-84, Maliye Bakanlığı, 1993 ve Maliye Bakanlığı, 1995’deki veriler
kullanılarak hazırlanmıştır.
Para politikası konusunda sağlam ve istikrarlı para ilkelerini benimsemiş olan hükümet, maliye
politikasında da denk bütçe, düzgün ödeme ilkelerine titizlikle bağlı kalmıştır. 1930’lu yıllarda
istikrarlı para politikası izlendiği için devletçi sanayileşmenin finansmanı, kamu gelirleriyle
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sağlanmıştır. 1930, 1936, 1937, 1938 ve 1939 yılları dışında bütçe fazlaları elde edilmiş, bu
noktada borçlanmaya gereksinim duyulmamıştır. Bir başka deyişle bütçenin denkliğine özen
gösterilmiş, ayrıca bütçe harcamaları çerçevesinde nakit ihtiyacı artmasına rağmen 1931 yılı
dışında bütçe açık vermemiştir (Tablo 2).

5.2.2. 1923-1946 Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Cumhuriyetin ilk yıllarında bütçe gelirlerinin temel kaynağı olarak vergi gelirleri görülmüş,
genel bütçe gelirleri içinde vergi gelirlerinin oranı %86’lık bir paya sahip olmuştur. Ancak 1929
Büyük Buhran’ı ile beraber söz konusu pay düşmeye başlamıştır (Tablo 2). Cumhuriyetin
kuruluşunun ilk yıllarında vergi yapısında önemli değişikliklere gidilmiş, geleneksel gelir
vergileri yerine modern vergiler ikame edilmiştir. 1925 yılında aşar kaldırılmış, aşarın
kaldırılmasının yarattığı hasılat boşluğunu aşmak için mevcut vergi yasalarında düzenlemelere
gidilmiş, bunun sonucunda vergi yükü kırsaldan kente kaymıştır. Ayrıca Yol Vergisi ve Kazanç
Vergisinin sisteme dahil edilmesi ve devlet tekellerinin oluşturulmasıyla gelir sağlanmasına
çalışılmıştır. 1930 yılında Buhran’ın vergi gelirlerini düşürmesi dolayısıyla 1931’de İktisadi
Buhran Vergisi, 1932’de Muvazene Vergisi, 1935’de Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi
sisteme dahil edilmiş, bu vergilerle kentlinin yükü artmaya devam etmiştir (Korkmaz, 2003:
129 ve Grafik 2).
Savaş döneminde de artan bütçe harcamalarının vergi geliri ya da iç borçlanma ile finanse
edilmesi sonucu genel bütçe gelirleri içinde vergi gelirlerinin payı ilk kez %50’nin altına
düşmüştür (Tablo 2). Savaş yıllarında olağanüstü harcamaların finansmanı çerçevesinde Varlık
Vergisi ve Toprak Mahsulleri Vergisi uygulamaları ise bu payı artırıcı etki yapmıştır.
Devletçilik döneminde dolaylı vergiler sayısal olarak artmakla beraber bunların bütçe gelirleri
içindeki payı önemli ölçüde düşmüş, dolaysız vergilerin önemi artmıştır (Grafik 2).
Grafik 2. Vergi Gelirleri Tahsilatının Dağılımı (% Pay)

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
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Cumhuriyetin ilk yıllarında vergi yükü küçük dalgalanmalar ile %10 civarında iken, devletçilik
döneminde %18.2’ye sıçramıştır. Burada Buhran sonrasında GSMH’deki düşüş ve vergilerin
spesifik tarifeli olmaları etkili olmuştur. İkinci Dünya Savaşı döneminde fiyat artışları ve
kıtlıklar vergi matrahlarını aşındırmış, vergi gelirlerinin reel olarak düşmesine neden olmuştur
(Yaşa, 1980 ve Tablo 2).

5.2.3. 1923-1946 Dönemi Borçlanma Politikaları ve Sonuçları
Uygulamadaki ekonomi politikalarının borçlanma üzerindeki etkisi iki yönlü olmuştur. İlk
olarak Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan dış borçların ödenmesi, diğeri de ulaştırma ağırlıklı
yatırımların finansmanı için dış borçlanmaya başvurulmasıdır. Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk
dış borçlanması, 1928 yılında İsviçre, Almanya ve Fransa’dan alınan kredilerle gerçekleşmiş,
1950 yıllarına dek Osmanlı deneyimi göz önüne alınarak çekingenlik devam etmiştir.

5.2.3.1. İç Borçlanma
İlk iç borçlanma, 12 Ocak 1933 tarihli Dahili İstikraz Kanunu’nun TBMM’de kabulü ile
gerçekleşen “Ergani İstikrazı”dır ve alınan borç Fevzipaşa-Diyarbakır Demiryolu yapımı için
kullanılmıştır. Bu ve benzer harcamalarda iç borçlanma, vergi gelirlerine alternatif
oluşturmuştur. 1932-1936 döneminde iç borçların GSMH içindeki payı %2.6 iken, 1936-1938
yılları arasında %17.3’e yükselmiştir. Bu gelişmeler sonucu bütçe harcamalarının GSMH
içindeki payı %18’e yaklaşmıştır ve bu harcamaların %40’a yakın kısmının vergi dışı
kaynaklardan finanse edilmesi sonucunu yaratmıştır (Görgün, 1981: 77).
İkinci Dünya Savaşı yıllarına gelindiğinde, savaşın getirdiği ve dünya ekonomisinin bulunduğu
ağır şartlar nedeniyle artan bütçe harcamalarının finansmanında iç borçlanma olanakları
zorlanmış, bu bağlamda 100 milyon liralık Milli Savunma ve 75 milyon liralık tasarruf bonosu
olmak üzere 175 milyon liralık iç borçlanma gerçekleştirilmiştir (Parasız, 1998: 65).


İç borçlanmanın disiplinli bir şekilde gerçekleştirildiğinin kanıtı olarak, her borcun
nerede harcanacağının, borçlanmanın adından anlaşılabilmesi mümkün olabilmiştir.



Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarında kısa vadeli iç borçlanmanın kaynağını, gerek
özel kişi ve kuruluşların tasarruf hacimlerinin düşüklüğü gerekse devlete olan güven ile
ilgili geçmişe yönelik uygulamaların mevcut olamaması gibi nedenlerle, resmi bankalar
ve Merkez Bankası oluşturmuştur. Bankalar sisteminden borçlanma, İkinci Dünya
Savaşı’nın başlaması ile beraber ayrı bir önem kazanmıştır (Yaşa, 1965).



İç borçlanma ile elde edilen kaynakların büyük bölümü demiryolu yapımında
kullanılmış, öte yandan kalkınmanın finansmanının sağlanması ve Osmanlı borçlarının
ödenmesi amaçlarına da hizmet etmiştir.



1939 yılından sonra Türkiye’nin de çok olumsuz koşullarda hissettiği İkinci Dünya
Savaşı ile beraber bu tarihlerdeki iç borçlanmalarla, büyük askeri ihtiyaçların
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karşılanması ve savaş sonrası dönemde oluşan bütçe açıklarının finansmanı
amaçlanmıştır.


Bu dönemdeki uzun vadeli iç borçlar 20 yıl vadeli ve 3 tertip halinde çıkarılmıştır (İnce,
2001).



Savaş döneminde dışarıdan borç alınabilecek kaynaklar sınırlıyken iç borçlar dış
borçlarla ikame edilmiştir.
Tablo 3. 1923-1946 Dönemi Uzun Vadeli İç Borçlar

Borçlanma

Borçlanmanın

Yılı

Adı

1933

Ergani İstikrazı

Fevzipaşa-Diyarbakır
Demiryolu Yapımı

12 Milyon lira

1934

Sivas-Erzurum İstikrazı

Sivas-Erzurum
Yapımı

30 milyon lira

1938

İkramiyeli 1938 İstikrazı

1918
Tarihli
Osmanlı
8,2 milyon lira
Tahvillerinin Konversiyonu

1941

1941 Demiryolu İstikrazı

Diyarbakır-İran ve Elazığ-İran
85 milyon lira
Demiryolu Yapımı

1942

Milli Savunma İstikrazı

Askeri
karşılanması

1946

Kalkınma İstikrazı

Savaş sonrası oluşan bütçe
150 milyon lira
açıklarının finansmanı

Borçlanma
Gelirlerinin
Borç Tutarı
Kullanıldığı Yer

Demiryolu

ihtiyaçların

150 milyon lira

Kaynak: Yaşa, 1965 ve İnce 2001’deki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.

5.2.3.2. Dış Borçlanma
Düyun-u Umumiye borçlarının olumsuz hatırasının da etkisiyle 1923-1946 döneminde
Türkiye’nin dış borçlanması son derecede sınırlı kalmış, alınan borçlar da piyasadan değil,
devletlerden, özellikle hem ABD hem de Rusya’dan alınırken, gelişmiş Avrupa ülkelerinden
de borçlanılmıştır.


Merkez Bankası’nın kuruluşu için sermaye, dış borçla elde edilmiştir (1930 tarihli
İktisadi Cihazlanma adını taşıyan ve 10 milyon $ tutarındaki ABD kaynaklı dış borç).



1928 yılından itibaren yabancıların elindeki şirketlerin devletleştirilmesinde kısmen
borçlar kullanılmıştır. Devletleştirmelerden doğan borçlar yaklaşık 84 milyon lira, 1923
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sonunda bakiye kalan borç olarak İkinci Dünya Savaşı’na kadarki devrede, Türkiye dış
borcunun önemli bir kısmını oluşturmuştur (Yaşa, 1965: 76).


Devletçilik döneminde beş yıllık sanayi planlarının uygulanmasıyla sanayi yatırımları
önemli ölçüde artmış, yatırımların gerçekleştirilmesinde 1934 yılında Rusya’dan 8
milyon $ faizsiz kredi ile İngiltere’den malzeme alımında kullanılmak üzere 1938
yılında 16 milyon sterlinlik borç alınmıştır.



Almanya ile 1939 yılında 55 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzalanmasına
rağmen, aynı yıl içinde Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile Karşılıklı Yardım Anlaşması
imzalaması, Almanya’nın İngiliz kredisinden rahatsızlık duymasına neden olmuş ve
iptal edilmiştir (Yaşa, 1965).



Savaş sonrası dönemde gerek Türkiye’de gerekse diğer ülkelerdeki para operasyonları
dış borçların tutarını değiştirmiştir8. 1946 yılı sonunda uzun vadeli dış borçların tutarı
1946 devalüasyonun da etkisiyle 707,4 milyon $’a yükselmiş, bir yıl öncesine göre
%98.2 oranında artmıştır.

1930 sonrası borç ödemeleri büyük bir düzenle gerçekleştirilmiş, özellikle Düyun-u Umumiye
borçlarının tasfiyesine özen gösterilmiştir. 1939 yılında bu borç 31 milyona düşmüş, 1943
yılında da erken ödemeye tabi tutularak tamamen ödenmiştir. 1939 yılı sonunda Türkiye’nin
uzun vadeli dış borcu sadece 139 milyon liradan ibaret olarak hesaplanmıştır. Bu dönemde borç
miktarının düşmesinde Fransa’nın para değerinde bu dönem içinde meydana gelen önemli
düşüşün sağlandığı, otomatik itfa da etkili olmuştur (Yaşa, 1965: 77).
Ancak 1946 devalüasyonu ile 1 doların fiyatı 1.3 TL’den 2.8 TL’ye çıkarılmış, TL %115.4
oranında devalüe edilmiştir. Bu operasyonla, üzerinden miktar ve fiyat sınırlamaları
kaldırılacak olan ithalatın artışını sınırlamak ve savaş döneminde stoku yapılan ihraç
ürünlerinin dolar cinsinden fiyatının düşürülmesiyle ihracatın artırılması amaçlanmıştır. Ayrıca
hükümet, biriktirdiği altın ve dövizin değerini yükselterek iç borçların gerçek değerini düşürme
eğiliminde olmuştur. Öte yandan 1946 sonrası yeni uluslararası mali düzende IMF’nin izni ile
ve ona bağlı olarak devalüasyon sürecinin başlayacağı da bilinmekteydi (Kepenek ve Yentürk,
2005: 121). Sonuçta 1946 devalüasyonu ile 1945’de 356 milyon lira olan dış borçlar, 1950’de
775 milyon liraya yükselmiştir (Yaşa, 1980: 611).

8

Türkiye, 1945-1946 aralığında dış borç almamasına rağmen, 1946 devalüasyonu, yabancı para birimli dış
borçların Türk parasına göre değerini otomatik olarak yükseltmiş (Almanya’ya olan 45,5 milyon TL’lik borç,
dış borca yansıtılmamış), dış borçlarda 276 milyon TL’lik artış yaşanmıştır. Ancak iç borçlardan da 260 milyon
TL’lik bir meblağ ortadan kalkmıştır. Öte yandan 1949 yılında da İngiliz lirasındaki operasyon, dış borç
tutarının 203,6 milyon TL düşmesini sağlamıştır (Yaşa, 1965: 79).
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Tablo 4. 1923-1946 Dönemi Dış Borçlar
Borçlanmanın
Yapıldığı Yıl

Borç
Ülke

Alınan Borçlanma ile Yönelinen
Borç Tutarı
Harcama
 Anadolu Demir
Millileştirme

1928-1933

ABD

Yolu

 Mersin-Tarsus-Adana
Hattı Millileştirme

19 Milyon $

 Haydar
Paşa
Limanı
Tesisleri Millileştirme


1930

ABD
Türk
Amerikan
Yatırım Şirketi

Çakmak ve kibrit
üretim ve işletme 10 milyon $
imtiyazı karşılığı

1930

ABD



İktisadi Cihazlanma



1. Beş Yıllık Planda
Yer
Alan
Bazı
8 Milyon $
Fabrikaların Yapımı
(dokuma fabrikası)



Dış
Ödeme
Güçlüklerini
Gidermek, Askeri
Malzeme Mübaayası 16 milyon sterlin
ve Karabük DemirÇelik Fabrikasının
yapımı

Sovyet
1934
Rusya

1938

İngiltere

 1939 Teslihat Kredisi
İngiltere
1939-1940
Fransa

31.12.1942

Almanya

10 Milyon $

İngiltere’den
42
Milyon Sterlin

 1940 Altın İstikrazı
 1940 Kliring
İstikrazı


Fransa’dan
1,5
Deblokaj Milyon Sterlin
(264 milyon frank)

45,5 Milyon lira
Silah ve Askeri
Teçhizat alımı
(100 milyon frank)
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1946

ABD



Savaş sonrası silah
10 Milyon $
ve malzeme alımı

Kaynak : Yaşa, 1965 ve İnce, 2001 ve Tezel, 1994’deki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923-1946 döneminde alınan ekonomik kararları
çerçevesinde İzmir İktisat Kongresi’ni, Devletçilik politikasını, makroekonomik
göstergelerinin biçimlenme sürecini, kamu finansmanındaki gelişmeleri ve borçluluk ile ilgil
bilgiler öğrendik.

99

Bölüm Soruları
1- Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk iç borçlanması …................. adı ile gerçekleştirilmiştir.
2- Türkiye Cumhuriyeti kuruluş yıllarında devletlerden çok uluslararası kuruluşlardan
borçlanmayı tercih etmiştir. D. Y.
3- Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında yabancı şirketlerin devletleştirilmesinde
dış borçlar kullanılmıştır. D. Y.
4- Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında dış borçlar içinde ariyere borçların payı
yükselmiştir. D. Y.
5- Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk iç borçlanmasına, …………………………... amacıyla
başvurulmuştur.
6- Cumhuriyetin kuruluş yıllarında alınan dış borçlar, en çok hangi alanda kullanılmıştır?
a) Devletleştirme
b) Tarım
c) Çevre
d) Bankacılık
e) Demiryolu
7) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi devlet borçlarına ilişkin doğru bilgidir?
a) Sanayi yatırımları dış borçlarla finanse edilmiştir
b) Uluslararası kuruluşlardan borçlanma tercih edilmiştir
c) Dış borçlar ile özelleştirmeler gerçekleştirilmiştir
d) T.C. Merkez Bankası’nın kurulabilmesi için iç borç alınmıştır
e) Düyun-u Umumiye borçları dış ya da iç borçlarla kapatılamamıştır
8) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk iç borçlanmasına ilişkin doğru
bilgidir?
a) Bütçe açıklarının finansmanı amacıyla başvurulmuştur
b) Borçlanma kanunu Meclis’te kabul edilmiştir
c) Askeri harcamaları finanse etmiştir
d) 1923 yılında alınmıştır
e) Osmanlı borçları kapatılmıştır
9) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında iç borçlanmanın düşük düzeyde
kalmasının nedeni değildir?
a) Denk bütçe politikasının benimsenmesi
b) Tasarruf yetersizliği
c) İzmir İktisat Kongresi kararları
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d) Borçlanmaya güvensizlik
e) Ödemeler dengesindeki açıklar
10) Cumhuriyetin kuruluş yıllarında alınan ilk dış borcun tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1925
b) 1928
c) 1933
d) 1938
e) 1944

Cevaplar:
1. Ergani istikrazı
2. Yanlış
3. Doğru
4. Yanlış
5. Demiryolu inşaatı
6. A
7. A
8. B
9. E
10. B

101

6. 1946-1960 DÖNEMİ – II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI TÜRKİYE’DE
DEVLET BORÇLARI

102

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Bu bölümde, Türkiye’de 1946-1960 yılları arasında iç siyasal sistem değişikliği ve
dış konjonktürdeki gelişmeler altında ortaya çıkan makroekonomik göstergelerin değişimini,
kamu finansmanı alanındaki gelişmeleri ve borçluluk yapısının seyrini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Türkiye’de
1946-1960
Türkiye’de
1946-1960 dönemi
makroekonomik
dönemi
ekonomi göstergelerdeki değişimi ve
politikalarındaki değişim
ilk
istikrar
önlemlerini
öğrenebilmek
Türkiye’de
1946-1960
Türkiye’de
1946-1960 dönemi bütçe harcamalarını,
dönemi
kamu gelirlerini ve borçlanma
finansmanındaki gelişmeler
politikalarını
değerlendirebilmek
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Savaş yıllarında ileri boyutlara ulaşan özel sermaye birikimi, iç ve dış faktörlerin etkisiyle
ekonomik ve toplumsal gelişmede etkinlik kazanmış, bu süreç kırsal kesimin pazara açılması,
hızlı kentleşme ve buna bağlı olarak yeni birikim olanakları yaratmıştır
Ayrıca savaşın yarattığı kıtlık ve özgürlüklerin sınırlandığı ortamda pek çok Avrupa ülkesi kıt
kaynakları plan ve programlara uygun olarak kullanmayı tercih ederek “yol gösterici planlama”
uygulamasına geçmiştir.
IMF ve Dünya Bankası’nın kurulmasıyla eş anlı olarak çok partili siyasal yaşama geçilmesiyle,
Türkiye’de liberalleşme eğilimleri başlamıştır. Bu yeni düzende sanayileşmeyi özel sektöre
bırakmak, tarım sektörüne öncülük vermek ve dış ticarette liberalizasyon şeklinde üç temel
iktisat politikası uygulamaya konulmuştur.
Savaş sonrası yeni dünya düzeniyle ülke içindeki tüm gelişmeler dış faktörlere bağlı olarak
meydana gelmeye başlamıştır. 1944 yılında imzalanan Bretton Woods anlaşmasıyla IMF ile
Dünya Bankası’nın kurulması kabul edilmiş, Türkiye IMF’ye 1947 yılında, 1948 yılında da
Batı Avrupa ülkelerine ABD yardımlarının (Marshall Yardımı) dağıtımını düzenleyen ve
sağlayan, yeni adı OECD olan Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı’na üye olmuştur. IMF ve
Dünya Bankası’nın kurulmasıyla eş anlı olarak çok partili siyasal yaşama geçilerek Türkiye’de
liberalleşme eğilimleri başlamıştır. Ancak izlenen ekonomi politikaları, bütçe harcamalarını
artırıcı etki yapmıştır.
1950 yılında yeni hükümet ile birlikte dış ticarette daha liberal bir politika izlenmeye
başlanmışsa da 1954 yılından itibaren sürekli artan dış ticaret açıklarının döviz rezervlerini
eritmesi, enflasyonun ihraç ürünlerinin dış pazarlarda rekabet gücünü azaltması, iklim koşulları
nedeniyle tarımda üretimin düşmesi gibi etmenler, dış ticaret politikasında daha korumacı bir
rejime geçilmesini gerektirmiştir. Ayrıca bu dönemde KİT yatırımları da yoğunlaşmıştır.
1950-1954 yılları arasında özellikle parasal genişleme önemli boyutlara ulaşmaya başlarken,
1950-1960 dönemi boyunca, Türkiye’nin iç borç sözleşmesi sayısı ve borç miktarı hızla artmış,
tahkim kanunları bütçe disiplinsizlerine yol açmıştır. Dolayısıyla 1950-1959 arası kamu
borçlanması, büyük ölçüde belli kesimlere kaynak aktarımına ve vergi toplamamaya yönelik
siyaset yapma biçiminden etkilenmiştir. Öte yandan bir plan dahilinde gerçekleştirilmeyen KİT
yatırımlarını besleyen dış borçlanma, savaş sonrası dönemde artık birkaç devletten ve
Rusya’dan değil, ABD’den ve uluslararası finans kuruluşlarından alınmaya başlanmış,
miktarında göze çarpıcı farklılıklar da ortaya çıkmıştır. Tüm bu gelişmeler ülkemizi bir dış borç
krizi ile karşı karşıya bırakarak 1958 yılında moratoryum ilanına kadar götürmüştür. Bu
dönemde dış ödeme güçlüklerine istikrar önlemleri ile çare bulunabilmiş ve borçlar yeni bir
ödeme planına bağlanmıştır.
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6.1. 1946-1960 DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARINDA DEĞİŞİM
Savaş yıllarında ileri boyutlara ulaşan özel sermaye birikimi, iç ve dış faktörlerin etkisiyle
ekonomik ve toplumsal gelişmede etkinlik kazanmış, bu süreç kırsal kesimin pazara açılması,
hızlı kentleşme ve buna bağlı olarak yeni birikim olanakları yaratmıştır (Kepenek ve Yentürk,
2005: 91). Ancak bu dönemde alınan olağanüstü önlemlerden özellikle Milli Korunma Yasası
ile hükümetin ekonomiye müdahalesi sonucu fiyat denetimleri artırılmış, banka kredileri
sınırlandırılmış ve faiz oranları yükseltilmiş, ayrıca Varlık Vergisi uygulamaları özel sermayeyi
ürkütmüştür. Tarım kesimi de olağanüstü vergileme, savaş hazırlıklarının yarattığı insan gücü
kaybı gibi nedenlerle önemli düzeyde üretim azalışı ve bunun sonucu gelir kaybıyla
karşılaşmıştır (Kepenek ve Yentürk, 2005: 93).
Ayrıca savaşın yarattığı kıtlık ve özgürlüklerin sınırlandığı ortamda pek çok Avrupa ülkesi kıt
kaynakları plan ve programlara uygun olarak kullanmayı tercih ederek “yol gösterici planlama”
uygulamasına geçmiştir (Tokgöz, 2001: 125). Ülkemizde de bu akımın etkisiyle 1947 yılı Şubat
ayında daha çok özel kesim yanlısı bürokratlardan oluşan bir komisyona, “Vaner Planı” olarak
anılan 1947 Türkiye İktisadi Planı hazırlatılmıştır (Kepenek ve Yentürk, 2005: 93).
Doğrudan uygulanmamakla birlikte 1947 Kalkınma Planı’nın öngördüğü gelişme anlayışı,
dönemin egemen ekonomi politikası olmuştur. Plan, özellikle dış yardım çevrelerinin ve
yönetime aday siyasi partinin görüşlerine uygun önlemleri de içermiş, özel kesime öncelik
vererek kamu kesimini sınırlamış ve dış finansmana dayanmıştır (Kepenek ve Yentürk, 2005:
95). Bu ortamda ekonominin dış yardım ve yabancı sermayeye açılması, yeni tüketim
kalıplarıyla birlikte özel sermaye birikiminin ileri boyutlara ulaşmasını sağlamıştır.
1946-1960 döneminde devletçilik ilkesi yeni koşullara uygun biçimde tanımlanmış, yeni
devletçilik anlayışına göre hükümetin özel girişimciliği açıkça destekleyeceği, ekonominin
planlı kalkınması için önlemler alacağı ve bu süreçte gelişmenin yerli ve yabancı özel unsurlara
gereken önemi vermesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. Ancak bu dönemde planlı bir
uygulamaya gidilmemiştir.
Ülke içindeki tüm bu gelişmeler dış faktörlerden bağımsız olarak meydana gelmemiştir. İkinci
Dünya Savaşı sonrası 1944 yılında imzalanan Bretton Woods anlaşmasıyla IMF ile Dünya
Bankası’nın kurulması kabul edilmiş, bu tarihten sonra ülkeler yerel paralarını dolara göre
tanımlamışlar ve ABD ya da doların egemenliğini kabul etmişlerdir. Türkiye de IMF’ye 1947
yılında üye olmuştur. Ayrıca Türkiye 1948 yılında, Batı Avrupa ülkelerine ABD yardımlarının
(Marshall Yardımı) dağıtımını düzenleyen ve sağlayan, yeni adı OECD olan Avrupa İktisadi
İşbirliği Teşkilatı’na üye olmuştur.
IMF ve Dünya Bankası’nın kurulmasıyla eş anlı olarak çok partili siyasal yaşama geçilmesiyle,
Türkiye’de liberalleşme eğilimleri başlamıştır. Bu yeni düzende sanayileşmeyi özel sektöre
bırakmak, tarım sektörüne öncülük vermek ve dış ticarette liberalizasyon şeklinde üç temel
iktisat politikası uygulamaya konulmuştur.
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6.1.1. 1946-1960 Dönemi Makroekonomik Göstergelerdeki Gelişmeler
Görüldüğü üzere savaş sonrası dönemde yeni dünya düzeni ve çok partili siyasal yaşama
geçilmesi ile şekillenen ekonomi politikaları, ekonomik göstergelere yansımıştır. 1946-1959
döneminde GSMH yıllık ortalama %7.5 oranında büyümüş (Tablo 1), Kore Savaşı’nın ihracat
üzerinde olumlu katkısı ile 1950-1953 yıları arası üretim artışı gerçekleşmiştir.
Enflasyon oranı 1946-1952 aralığında özellikle tarım üretiminin bolluğu, Marshall yardımları
ve ithalatın serbestleştirilmesinin de etkisiyle artmamış, ancak 1952-1958 yılları arasında
giderek yükselerek dönem sonunda %20’lere ulaşmıştır (Tablo 1). Bu oluşuma Türk parasının
değerinin 1$=2.8 TL olarak sabit tutulması, GSMH’de gerileme, ekonomik büyüme stratejisi
çerçevesinde toplam talebi genişletici politikalar etki etmiştir. Hükümetin tarımsal ürünlerin
fiyatlarını yüksek, KİT ürünlerinin fiyatlarını düşük tutması, vergi sistemindeki boşluklar,
banka sistemi kredilerinin yetersiz ve pahalı olması, özel tüketim eğiliminin yüksek olması,
enflasyonist baskıların artmasına ve yayılmasına neden olmuştur (Hazine Müsteşarlığı, 2003).
1946 devalüasyonunun etkisiyle dış ticaret açığı giderek artmış, ithalat gerek kentleşme ve
değişen tüketim alışkanlığı gerekse girdi malı ithalinin artışı ile tırmanmış, zamanla tüketim
malı ithali azalsa da yerli üretim ithalata bağımlılığını devam ettirmiştir.
İhracat ise Avrupa’nın yeniden inşası ve Kore Savaşı’nın sağladığı olumlu ortamda hızla
artmıştır. Ancak 1954’de kötü hava şartları nedeniyle tarım ürünleri ihracatı azalmış, ayrıca
hükümetin ihracat gelirlerini kararlı tutmak ve döviz karaborsasını engellemek için ihracat
fiyatlarını saptama yoluna gitmesi de, ihracatı olumsuz yönde etkilemiştir (Kepenek ve
Yentürk, 2005: 123). Sonuçta ekonomi ihracatın artan ithalat karşısında artırılamaması sürecine
girmiştir.

Dış Ticaret
Dengesi
(Milyon$)
USD=TL

(Milyon $)

215.8

96.1

1.9

1947 138.1

4.2

1.1

244.6

223.3

(21.3)

2.8

1948 170.4

0.0

7.5

275.1

196.8

(78.3)

2.8

1949 158.5

(5.0)

8.0

290.1

247.8

(42.3)

2.8

1950 166.5

9.4

(10.2)

285.7

263.4

(22.3)

2.8

1951 194.3

12.8

6.2

402.1

314.1

(88.0)

2.8

İhracat

119.7

İthalat

104.4

(%)

Enflasyon

31.9

GSMH

1946 191.0

Kişi Başı

Büyüme

(Milyon $)

Tablo 1. 1946-1960 Dönemi Ekonomik Göstergeler
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1952 217.4

11.9

1.0

555.9

362.9

(193.0) 2.8

1953 246.6

11.2

2.9

532.5

396.1

(136.4) 2.8

1954 245.0

(3.0)

10.3

478.4

334.9

(143.5) 2.8

1955 285.7

7.9

7.6

497.7

313.3

(184.4) 2.8

1956 322.7

3.2

16.5

407.3

305.0

(102.3) 2.8

1957 413.7

7.8

18.9

397.1

345.2

(51.9)

2.8

1958 480.8

4.5

14.8

315.1

247.3

(67.8)

2.8

1959 584.1

4.1

19.8

470.0

353.8

(116.2) 2.8

1960 358.7

3.4

5.4

467.5

320.7

(146.8) 4.7

Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeler (1923-1990) ve Mahfi Eğilmez, Türkiye Ekonomisi
Tarihsel Veriler, www.mahfiegilmez.nom.tr/turkish_historic_economic_data.xls’deki veriler
kullanılarak hazırlanmıştır.
Görüldüğü üzere 1950 yılında yeni hükümet ile birlikte dış ticarette daha liberal bir politika
başlamışsa da 1954 yılından itibaren sürekli artan dış ticaret açıklarının döviz rezervlerini
eritmesi, enflasyonun ihraç ürünlerinin dış pazarlarda rekabet gücünü azaltması, iklim koşulları
nedeniyle tarımda üretimin düşmesi gibi etmenler, dış ticaret politikasında daha korumacı bir
rejime geçilmesini gerektirmiştir.
1952-1958 yılları arasında TL’nin resmi kuru, 1 dolar 2,82 TL’den işlem görmüştür. Ancak bu
yıllarda serbest piyasada 1 dolar 18 TL’ye kadar çıkmıştır. Bu durumda devlet ithalatçıya
bütçeden ödeme yapmış, zarara uğramıştır (Pekin, 2007: 77). 1960 yılında doların değeri
ihracatta 9 TL’ye çıkarılmıştır. Bu para politikası aynı zamanda ihracatı azaltmış, dış ticaret
açığını artırarak döviz kıtlığı yaratmıştır. İthalatçı ucuz döviz almak isteğiyle ihtiyaçlarını
normalin üstüne çıkarmış, piyasada ithal malı kıtlığı ve karaborsa oluşmuştur. Bu olumsuz
koşullar altında dış borç için alacaklı devletlere başvurulmuş, ancak devalüasyon yapılırsa dış
yardım yapılabileceği tavsiyesi alınmıştır.

6.1.2. 1958 İstikrar Önlemleri
Dış ödeme güçlüklerine 1958’de istikrar önlemleri ile çare bulunabilmiştir. Doların değeri
ithalatta 2.8 liradan 9 liraya çıkarılmış, 1960’da ihracat için de 9 liraya ulaşmıştır (Yaşa, 1980:
93). Ancak dış ticaret açığının tam anlamıyla önlenememesi, karaborsanın yaygınlaşması ve dış
yardımlarda görülen gerileme ile beraber özellikle IMF’nin devalüasyon yapılması yönünde
1954’den sonra artan baskısı ile 1958 istikrar programının ilk maddesi, devalüasyon yapılması,
olmuştur.
110

Söz konusu önlemler, temel olarak şu alt başlıklardan oluşmuştur (Tokgöz, 2001: 144-145,
Kepenek ve Yentürk, 2005: 125).
-

Dış ödeme güçlüğünün giderilmesi için TL’nin değerinin düşürülmesi,

-

Para arzının kontrol altına alınarak kısıtlanması,

-

KİT ürünlerinin fiyatlarının yükseltilmesi ve bu yolla toplam talebin azaltılması,

-

İthalat rejiminin yeniden düzenlenerek serbesti getirilmesi,

-

İhracatı artırmak için farklı kur sisteminin uygulanması,

-

Bütçe denkliğini sağlayacak yönde harcamaların kısılması,

-

Yatırımlarda verimli ve kısa vadeli projelere öncelik verilmesi.

İşte bu önlemler karşılığında, birikmiş dış borçların ödenmesinde kolaylık sağlanması ve yeni
dış kaynak gündeme gelmiştir.

6.2. 1946-1960 DÖNEMİ KAMU FİNANSMANI GELİŞMELERİ
1946-1947 yıllarında IMF ve Dünya Bankası’nın kurulması, Türkiye’de liberalleşme
eğilimlerinin başlamasını, sanayi yatırımlarının özel kesimce gerçekleştirilmesini, tarım
kesiminin desteklenmesini, dış kredi ve yardımlar sağlanmasını, ayrıca yabancı sermaye
yatırımlarını teşvik edici düzenlemelerin gerçekleştirilmesini gerektirmiştir. Ancak bu
politikalar sonucu ülkenin borçluluk düzeyi giderek yükselmiştir.
1950 yılında iktidar değişikliği ile beraber liberal ekonomi politikasının uygulanacağı ve
devletin ekonomideki ağırlığının azalacağı öngörülmüş, 1950-1953 yılları arasında yeni KİT
kurulmamış, ancak 1954’den sonra KİT’ler yeniden önem kazanmıştır. Dolayısıyla bu parti
döneminde devlet müdahaleleri azalmışsa da 1952 sonlarından itibaren artmış ve kapsamı da
genişlemiştir.

Vergi Gelirleri/
Bütçe Gelirleri

0.3

71

10.7

1947 1.615

1.564

50.8

20.7

21.4

0.7

68

14.6

1948 1.468

1.402

65.9

14.8

15.5

0.7

74

11.4

Vergi Yükü

Bütçe
Açığı/GSMH

14.9

/GSMH

15.2

Bütçe Gelirleri

22.6

/GSMH

1.019

Bütçe
Harcamaları

Bütçe Açığı

1946 1.042

Bütçe Gelirleri

Bütçe
Harcamaları

Tablo 2. 1946-1960 Dönemi Kamu Maliyesi Göstergeleri (milyon TL ve %)
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1949 1.628

1.572

56.2

17.4

18.0

0.6

86

15.4

1950 1.420

1.467

(47.9)

15.1

14.6

(0.5)

88

12.8

1951 1.646

1.591

55.5

13.7

14.1

0.5

75

10.6

1952 2.236

2.249

(13.1)

16.8

16.7

(0.1)

71

11.8

1953 2.272

2.294

(22.0)

14.7

14.6

(0.1)

75

10.9

1954 2.391

2.565

(173.9)

16.1

15.0

(1.1)

81

12.1

1955 3.148

3.309

(160.5)

17.3

16.5

(0.8)

72

11.7

1956 3.305

3.487

(182.4)

15.8

15.0

(0.8)

78

11.7

1957 3.967

4.163

(196.2)

14.2

13.5

(0.7)

76

10.3

1958 4.822

4.977

(155.0)

14.2

13.8

(0.4)

74

10.1

1959 6.386

6.728

(342.2)

15.4

14.6

(0.8)

79

11.5

1960 6.933

7.320

(387.0)

15.7

14.9

(0.8)

75

11.0

Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeler (1923-1990) ve Mahfi Eğilmez, Türkiye Ekonomisi
Tarihsel Veriler, www.mahfiegilmez.nom.tr/turkish_historic_economic_data.xls, Vergi Yükü
için Korkmaz, 2003: 49’daki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.

6.2.1. 1946-1960 Dönemi Bütçe Harcamalarının Gelişimi
Bu dönemde izlenen ekonomi politikaları, bütçe harcamalarını artırıcı etki yapmıştır. Üstelik o
yıllarda milli gelirdeki artışın etkisi ile bütçe harcamaları artışı düşük görünmesine rağmen,
bütçe harcamasının GSMH’ye oranı %15’in üzerine çıkmıştır (Tablo 2). Görüldüğü üzere kamu
kesimi daralmamış, kamu kesiminin bir bütün olarak payı değişmemiş, ancak bütçe
harcamalarının yöneldiği alanlar ve etkileri belirli bir değişim göstermiştir.
Ekonomik sınıflandırma bazında ve bütçe harcamaları içinde yatırım harcamalarının ve transfer
harcamalarının tüm bütçe harcamaları içindeki payı %30’lara dek yükselmiştir (Grafik 3).
Ulaşım alanına yatırım, Kore Savaşı’nın yarattığı güvenlik harcaması artışı bu yıllarda bütçe
harcamalarının içindeki artışı açıklamıştır. 1952 yılından itibaren NATO ortak savunma sistemi
içine girilmesi, bu alandaki harcamaların gerilemesine yol açmıştır (Yaşa, 1980: 586).
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Grafik 1. Bütçe Harcamalarının Dağılımı (Bütçe İçindeki Pay %)

Cari Harc.

Yatırım Harc.

Transfer Harc.

Kaynak: Önder, 1967: 83-84, Maliye Bakanlığı, 1993 ve Maliye Bakanlığı, 1995’deki veriler
kullanılarak hazırlanmıştır.

6.2.2. 1946-1960 Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Savaş sonrasında genel bütçe gelirleri içinde vergilerin payı yükselmeye başlamış, 1950-1960
döneminde ise kamu finansman aracı olarak vergi gelirleri en yüksek orana ulaşmıştır (Tablo
2).
1940’larla beraber vergi sistemimiz değişikliklere sahne olmuş, verim alınamayan kazanç
vergisinin yerine Gelir, Esnaf ve Kurumlar vergileri kabul edilmiş, V.U.K. da 1949 yılında
uygulamaya girmiştir. Ayrıca dış ticaret ve tüketim vergilerinde de değişiklikler olmuştur.
1950’lerde Türkiye’de tarım kesiminin vergiden muaf olduğu ve vergi tabanının çok dar olduğu
ortamda geleneksel olarak vergi sisteminin yapısı, vatandaşların vergi ödeme kabiliyeti ve
niyetinden çok, hükümetlerin vergi toplama becerisi ile belirlenmiştir. 1950-60 döneminde
kamu gelirlerinin ortalama %72’si vergilerden, %11.2’si devlet tekellerinden elde edilmiştir.
Vergi gelirlerinin de %40’ı dolaysız vergilerden %57’si dolaylı vergi ve harçlardan toplanmıştır
(Şahin, 2006: 128 ve Grafik 4).
Grafik 2. Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatının Dağılımı (%)

Gelir

Mal ve Hizmetler

Dış Ticaret

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
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6.2.3. 1946-1960 Dönemi Borçlanma Politikaları ve Sonuçları
Ülkenin kalkınma hamlelerine ve bu çerçevede 1954 yılından itibaren kurulan KİT’lerin
finansmanına yukarıda sözü edilen vergi gelirleri yetersiz kaldığında bütçe açığı rakamları
giderek büyümüş ve bu açığın önemli bir kısmı Merkez Bankası kaynaklarından ve iç
borçlanma ile karşılanmıştır. Bu dönemde ayrıca dış borçlanma önemli bir sorun yaratmaya
başlamıştır.

6.2.3.1. İç Borçlanma
1950-1954 yılları arasında özellikle parasal genişleme önemli boyutlara ulaşmaya başlamış,
ayrıca bu dönemde fiyatlardaki artışı da açıklayan bir neden olmuştur. Hükümet bu dönemde
para arzını kontrol etmek yerine, enflasyonla mücadeleye başlamış, fiyatları ve kâr marjlarını
kontrol altında tutmaya çalışmıştır. 1958 yılına kadar parasal genişlemenin önüne
geçilmemiştir. 1958 istikrar programı çerçevesinde para arzı ve banka kredileri bir süre kontrol
altına alınmıştır (Şahin, 2006: 129-30).
Tablo 3. Para Arzındaki Değişim (milyon TL)
Tedavüldeki

Kaydi

Para Miktarı (1)

Para (2)

Toplam
(1)+(2)

1949-1950

873.5

628.5

1502.0

-

1950-1953

1107.0

1138.0

2245.0

16,5

1954-1957

2111.0

2843.0

4954.0

30,2

1958-1960

3429.0

5030.0

8459.0

23,6

Para

% Değişim

Kaynak: Şahin, 2006: 129.
Tablo 3’de görüldüğü üzere 1950-1953 aralığında %16.5 oranında artan para arzı, 1954-1957
aralığında %30.2 oranında artış göstermiştir.
1946-1960 dönemi, Türkiye’nin iç borç sözleşmesi sayısının ve borç miktarının hızla arttığı
yıllar olmuştur. 1946-1960 dönemi iç borçlarının özellikleri (Tablo 4):


İç borçlanmalar 5-6 yıl ya da 20 yıl vadeli, faiz oranı ise %5-7 aralığında gerçekleşmiştir
(İnce, 2001: 120).



Kamu açıklarının finansmanı konusunda Merkez Bankası’na önemli görevler düşmüş,
emisyon artışı yaşanmıştır.
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KİT’ler hazine kefaletine haiz bonoları kırdırarak finansman sağlamış, ayrıca kamunun
finansmanında fonlar da kullanılmıştır.



Uzun vadeli iç borçlanma senetlerinin getirileri vergiden muaf tutulmuştur.



1947’de bazı dalgalı borçların konsolidasyonu için 250 milyon TL’lik Hazine Tahvilleri
ile Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gereğince öngörülen, kamulaştırılan toprakların
bedelleri karşılığında verilecek Toprak Tahvilleri çıkarılmıştır (İnce, 2001: 118).



Türkiye’de bu dönemde kısa vadeli olması gereken ve süresinde ödenmeyerek biriken
dalgalı borçların olumsuz etkisini önlemek amacıyla, konsolidasyona başvurulmuştur.
1960 yılında çıkarılan 154 sayılı kanunla dalgalı borçların büyük bölümü konsolide
edilmiş ve uzun süreli borçlara dönüştürülmüştür (Yaşa, 1980: 626). 1960 yılında
çıkarılan 154 sayılı Tahkim Kanunu, iç borç miktarını artırıcı rol oynamıştır.
Tablo 4. 1946-1960 Dönemi İç Borçlar

Borçlanma
Borçlanma Nedeni Hakkında

Açıklama

Borç Tutarı

Yılı
1947

Hazine Tahvilleri

228.054.400

1948

İstikraz

119.989.400

1949

İstikraz

120.000.000

1951

İstikraz

60.000.000

1953

İstikraz

125.000.000

1954

İstikraz

29.600.000

1955

Devlet Su İşleri

58.000.000

1955

İkramiyeli İstikraz (Amortisman Sandığından)

50.000.000

1956

İstikraz

75.000.000

1960

Hürriyet İstikrazı

250.000.000

1960

65 sayılı Kanun gereğince TCMB’ye borç

130.850.443

1960

154 sayılı Kanun gereğince TCMB’ye borç (tasarruf bonosu)

5.316.822.531

1960

154 sayılı Kanun gereğince Amortisman Sandığı’na borç

975.198.243
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1960

154 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığı’na borç

674.235.791

1960

154 sayılı Kanun gereğince İşçi Sigortaları Kurumu’na borç

137.912.109

Kaynak: Akbulak v.d. 2004: 27 ve Erol, 1992: 118-119.

6.2.3.2. Dış Borçlanma
1946-1960 döneminde Türkiye’nin uluslararası finansman kuruluşlarına üyeliğinin ardından
dış borçlanmada değişiklikler ortaya çıkmıştır. Dış borçlanma savaş sonrası dönemde artık
birkaç devletten ve Rusya’dan değil, ABD’den ve uluslararası finans kurumlarından alınmaya
başlanmış, miktarında göze çarpıcı farklılıklar da ortaya çıkmıştır.
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra Türkiye ve Yunanistan’a yardım yapmaya
devam eden İngiltere, Şubat 1947’den itibaren yardımı keseceğini açıklamış, 12 Mart 1947’de
açıklanan Truman Doktrini kapsamında, Türkiye bağımsız ve iktisadi açıdan güçlü bir ülke
olarak kabul edilmiş, Yunanistan’a 400, Türkiye’ye 100 milyon $’lık askeri yardım yapılmıştır
(Parasız, 1998: 70).
Haziran 1947’de açıklanan Marshall Yardım Planı’na Türkiye de dahil olmuştur. Plana göre,
Avrupa ülkelerinin bir araya gelerek ortak bir plan hazırlamaları halinde yardım
alabileceklerinin açıklanması üzerine aralarında Türkiye’nin de bulunduğu onaltı Avrupa
ülkesi, Avrupa Ekonomik İşbirliği Komitesi’ni oluşturmuştur. Türkiye hazırladığı raporda,
Marshall Planı’nın uygulama süresi 4 yıl 3 ay için ABD’den 615 milyon dolar yardım istemiştir.
Türkiye 1946 devalüasyonunu izleyen yıllarda yardım almaya başlamıştır (Parasız, 1998: 71).
1950-1960 döneminde dış borçlar içinde kamu sektörü kredili ithalat borcu ve ariyere borçlar,
dış borçlar içinde önem kazanmıştır. Kamu sektörü kredili ithalat borcu, temel iktisadi devlet
teşekküllerinin özel sektör ithalatçısı ya da sanayicisi gibi belirli projeleri için kullandıkları
ticari amaçlı kredilerdir. İDT’lerin yatırım projeleri için alınan bu borçlar, dış borçlar içinde
önemli yer tutmuştur. Ayrıca ariyere borçlar da 1950-1960 döneminde dış borçların gelişimini
etkileyen en önemli faktörlerden biri olmuştur. Liberal dış ticaret politikası bir süre sonra
tıkandığında, ithalatın karşılığı transfer edilemez olmuştur. İthalatçıların borçlarını Türk parası
ile Merkez Bankası’na yatırmalarına karşılık, döviz yetersizliği transferleri önlemiş, dolayısıyla
özel sektörün dış ödeme taahhütleri bir gecikme ve birikmeye uğramıştır. Ortaya çıkan ariyere
borçlar, devlet borçları ile birleşerek ödenemez duruma gelmiştir (Yaşa, 1980: 628).
1946-1960 dönemi dış borçlarının özellikleri (Tablo 5):


En çok borçlanılan yıl, istikrar programını destekleyen borçlar nedeniyle, 1958 yılı
olmuştur.



1950-1960 döneminde dış borç seviyesinde % 800’lük artış yaşanmıştır. Normal devlet
borçlarının yanı sıra, ariyere borçlar ve kamu sektörünün kredili ithalat borcu da yer
almıştır.
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1950-1960 döneminde en çok kredi, ABD’den alınmıştır.



Marshall Yardımı çerçevesinde toplam 81,2 milyon $ kredi alınmıştır.



Uluslararası Kalkınma Örgütü (AID), teknik yardım programları yürütmüştür. Bu
çerçevede Batı bloğu ülkelere yakınlaşan bir dış politika izleyen hükümet, Türkiye’ye
açılan yardım ve bağışlardan yararlanmıştır (İnce, 2001: 191).

Tablo 5. 1946-1960 Döneminde Bazı Dış Borçlar
Borçlanmanın
Yapıldığı Yıl

Borç
Alınan Borçlanma İle Yönelinen
Borç Tutarı
Ülke/Kuruluş
Harcama

1947

IMF

-

5 Milyon $

1949

ABD

-

33,8 milyon $

1950

ABD

İlk Amerikan Yardımı

24 Milyon $

1950

Dünya Bankası

Silo Kredisi

3,9 milyon $

Dünya Bankası

Sınai Kalkınma Kredisi

9 milyon $

1950

Dünya Bankası

Liman Kredisi

12,5 Milyon $

1950

Avrupa
Birliği

-

55 Milyon $

1952

IMF

-

10 milyon $

1953

IMF

-

20 milyon $

1952

Dünya Bankası

-

25,2 milyon $

1954

Dünya Bankası

-

3,8 milyon $

1952

ABD

Marshall Yardımı

11,2 Milyon $

1955

ABD

Marshall Yardımı

20 Milyon $

1956

ABD

Marshall Yardımı

25 Milyon $

1957

ABD

Marshall Yardımı

25 Milyon $

1957

IMF

-

13,5 milyon $

Tediye
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1958

Avrupa
İktisadi
İstikrar programı kredisi
Birliği Memleketleri

75 milyon $

1958

Avrupa
Antlaşması

İstikrar programı kredisi

25 milyon $

1958

IMF

İstikrar Programı kredisi

25 milyon $

1958

Export-Import Bank

İstikrar Programı kredisi

37,5 milyon $

1958

Kalkınma
Fonu

İstikrar programı kredisi

37,5 milyon $

1959

ABD

-

97,2 milyon $

ABD

-

26,5 milyon $

Almanya

-

37 milyon $

1960

Para

İkraz

Kaynak: Yaşa, 1965: 80 vd., İnce, 2001, Yaşa, 1980 ve Kepenek ve Yentürk, 2005: 103’deki
veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
Türkiye uluslararası mali alandaki gelişmelerden etkilenerek ABD’den çeşitli yardımlar
yanında tarım ürün fazlasının ithali karşılığını (PL 480) da borçlanmıştır. Bu borçlar Türk parası
karşılığında ve kredili olarak satın alınması ve ithali sonucu doğan borçlardır. Bu borçlar 1955
yılından sonra TL ile ödenmek üzere tarımsal ürünlerin ithali karşılığında alınmaya başlanmış,
1960 sonunda söz konusu kredi toplamı 232,3 milyon $’a çıkmıştır (İnce, 2001: 193).
Türkiye’nin devlet borçlarına ilişkin, 1947-1959 yılları arası çeşitli devlet borç bültenleri ve
Hazine istatistiklerinin derlendiği bir kaynakta yer alan borç verileri ve buna ilişkin çeşitli
göstergeler, Tablo 6 ve 7 aracılığıyla görülebilir.
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Tablo 6. 1946-1960 Dönemi Alınan Bazı Dış Borçlar ve Yapılan Ödemeler (milyon $)
Kullanılan
Krediler

Yapılan Ödemeler
Anapara

Faiz

Toplam

Fark (Kullanım Toplam Ödeme)

1947-1954

275.4

177.7

51.4

229.1

46.3

1955

71.7

49.5

10.0

59.5

12.2

1956

118.5

69.7

16.3

86.0

32.5

1957

131.8

72.8

18.1

90.9

40.9

1958

109.7

41.5

14.8

56.3

53.4

1959

131.4

59.4

15.7

75.1

56.3

Kaynak : Kandaş, 1969: 111.
Kullanılan kredilerin çok önemli bir bölümü, örneğin 1955’de %83’ü, 1956’da %72.5’i, yıl
içinde borç servisinde kullanıldığından, alınan borçların verimli kullanılmadığı dikkat
çekmektedir. Dönemin ilk yıllarında, borç servisine ait tutarın oldukça düşük olduğu, ilerleyen
yıllarda servis miktarının giderek arttığı görülmektedir (Tablo 6).
Tablo 7. Borç Servisi ile İhracat Geliri ve GSMH İlişkisi (Milyon $)
Oran

Önceki Yıla Önceki Yıla Borç
Göre
Göre Borç Servisi
İhracat Artışı Servisi
/GSMH
(%)
Artışı (%)

Borç
Servisi

İhracat

1947-1954

229.1

2.338.6

9.8

-

-

0,7

1955

59.5

313.3

18.9

-

-

0,8

1956

86.0

305.0

28.2

-2.7

44.1

0,9

1957

90.0

345.0

26.7

13.1

4.6

0,8

1958

56.3

247.3

22.7

-28.0

-26.3

0,4

1959

75.1

353.8

21.2

43.0

33.5

1.4

(%)

Kaynak : Kandaş, 1969: 114.
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Borç servisinin gerçekleştirilebilmesi için, ihracat geliri büyük önem taşımaktadır. Özellikle
1956 yılında borç servisindeki yıllık artış, ihracat gelirindeki yıllık artışı dikkat çekici bir
biçimde aşmıştır. Türkiye’yi 1958 istikrar önlemlerine götüren bu yıllarda borç servisinin milli
gelir içindeki payı da yükselme eğilimine girmiştir (Tablo 7).
1950-1959 arası devlet borçlanması, büyük ölçüde popülist rant dağıtımına, harcama yapmaya
ve vergi toplamamaya yönelik siyaset yapma biçiminden etkilenmiş ve plansız KİT
yatırımlarını besleyen dış borçlanma ve Merkez Bankası’na dayalı enflasyonist finansman
ülkeyi bir dış borç krizi ile karşı karşıya bırakarak moratoryum ilanına kadar götürmüştür (Emil,
2003: 41).
1958 moratoryumunda kabul edilen istikrar programının gerçek nedeni, mevcut dış borçların
konsolidasyonu değil, dış yardım ve kredinin devamını sağlama isteği olmuştur. Ancak yeniden
borçlanmaya ve yardım almaya devam edebilmek için, eski borçların ödenmesini bir plana
bağlamak gerekmiştir (Yaşa, 1965: 81).
1958 yılında moratoryum ilanı ile borçlar yeni bir ödeme planına bağlanmış, 1959 yılında
imzalanan Paris Antlaşması ile 1972 yılına kadar ödenmesi kabul edilmiştir. 1958
moratoryumundan sonra Mayıs 1959’da borç ertelemesi ile borcun %40’ını oluşturan 442
milyon $’lık ticari borç ertelenmiştir. Yeni ekonomik program ile birlikte IMF’den 25 milyon
$ olmak üzere toplam 354 milyon $ dış kredi alınmış ancak bu kez istikrar programının
uygulanması 1960 askeri ihtilali ile kesintiye uğramıştır (Emil, 2003: 41-42).
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Uygulamalar

121

Uygulama Soruları

122

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türkiye’de 1946-1960 yılları arasında, II. Dünya Savaşı sonrası yeni düzende ve
çok partili siyasal yaşamın şekillendirdiği makroekonomik göstergelerin değişimini, kamu
maliyesi alanında harcama, gelir ve borç politikalarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- İkinci Dünya Savaşı yıllarında iç borçlarımız dış borçlarla ikame edilmiştir. D. Y.
2- 1946-1960 döneminde dış borçlanmada en önemli kaynak uluslararası finans kuruşları
olmuştur. D. Y.
3- 1946 -1960 döneminde Merkez Bankası’ndan borçlanma, iç borçlanma içinde önemli
boyutlara ulaşmıştır. D. Y.
4- Türkiye 1947 yılında açıklanan Marshall Yardım Planı’na dahil olmamıştır. D. Y.
5- 1950-1960 döneminde alınan borçların çok büyük kısmı, Avrupa ülkelerindendir. D. Y.
6) Aşağıdakilerden hangisi 1946 -1960 dönemi borçlanma politikalarına ilişkin doğru bilgi
değildir?
a) Merkez Bankası’ndan borçlanma iç borçlanma içinde önemli boyutlara ulaşmıştır
b) Dalgalı borçların konsolidasyonu ile kısa vadeli borçlar uzun vadelilere dönüşmüştür
c) Dış borçlanmada yabancı hükümetlerin payı artmıştır
d) Dış borçlar içinde ariyere borçların payı yükselmiştir
e) Teknik yardımların payı artmıştır
7) 1958 moratoryumu ilanına kadar giden süreçte, aşağıdakilerden hangisinin rolü olmamıştır?
a) KİT’lerin dış borçla finansmanı
b) Borç faiz ödemelerinin borç servisi içinde düşen payı
c) Merkez Bankası’na dayalı enflasyonist finansman
d) Sermayenin düşük vergilendirilmesi
e) Alınan borçların verimli kullanılamaması
8) Türkiye’nin IMF’ye üye olduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1947
b) 1950
c) 1952
d) 1955
e) 1958
9) Aşağıdakilerden hangisi kamu sektörü kredili ithalat borçlarının özelliklerindendir?
a) 1960-1980 yılları arasında borçlanma araçların arasında yer almıştır
b) Özel sektörün dış borcudur
c) İDT’lerin proje kredileridir
d) Kamu sektörünün iç borcudur
e) Özel sektörün ithalat borcudur
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10) 1960 yılında kısa vadeli olması gereken, ancak vadesi ödenmeyerek biriken borçlara
çözüm olarak getirilen borçlanma uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Avans
b) Bono
c) Konsolidasyon
d) Emisyon
e) Tahvil
11) Aşağıdakilerden hangisi 1946 - 1960 dönemi iç borçlanma politikalarına ilişkin doğru bilgi
değildir?
a) Merkez Bankası’ndan borçlanma iç borçlanma içinde önemli boyutlara ulaşmıştır
b) Dalgalı borçların konsolidasyonu ile kısa vadeli borçlar uzun vadelilere dönüşmüştür
c) Uzun vadeli DİBS’lerin getirilerinden alınan vergi yükü ağırlaştırılmıştır
d) KİT’lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamıştır
e) Kamunun finansmanında fonlar kullanılmıştır

Cevaplar:
1. Doğru
2. Doğru
3. Doğru
4. Yanlış
5. Yanlış
6. C
7. B
8. A
9. C
10. C
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7. 1960-1980 DÖNEMİ – PLANLI KALKINMA
DÖNEMİNDETÜRKİYE’DE DEVLET BORÇLARI

126

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Bu bölümde, Türkiye’de 1960-1980 arası planlı kalkınma döneminde uygulamaya
konulan beş yıllık kalkınma planlarının şekillendirdiği makroekonomik göstergeler, kamu
finansmanı gelişmeleri ve borçlanma politikaları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

128

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Türkiye’de planlı kalkınma
Türkiye’de 1960-1980 arası
döneminde makroekonomik
planlı kalkınma döneminin
göstergelerindeki
gelişimi
ekonomi politikaları
öğrenebilmek
Türkiye’de 1960-1980 arası
planlı kalkınma döneminin
kamu finansmanı gelişmeleri
ve borçlanma politikaları

Türkiye’de planlı kalkınma
döneminde kamu finansmanı
ve borçlanma politikalarını
değerlendirebilmek

129

Anahtar Kavramlar
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Giriş
1960’lı yıllar, kapitalist sistemi benimsemiş ülkelerde Keynesci politikaların inanç ve güvenle
uygulandığı, demokratik planlamacılığın revaçta olduğu ve iktisadi düşünce yazınında
kalkınma ve büyüme konularının, yeni gelişen ülkeler için de kalkınma modellerinin ön planda
olduğu yıllardır (Şahin, 2006: 135). Ancak Türkiye’de planlı kalkınma dönemi, ülkenin borç
çıkmazına doğru ilerleyişine sahne olmuştur. Kalkınma planlarında hedef büyüme oranlarına
ulaşmak için planlanan yatırımların önündeki pek çok neden, borçlanmayı bir sonuç olarak
yaratmıştır. Planlanan yatırımların büyük ölçüde dövize bağlılığı ve tasarruf yetersizliği bu
sorunların ötesinde ekonomide ciddi bir darboğaz oluşturmuştur. Büyüme için gerekli ara ve
yatırım malı ithalatı sınırlanmış, ithalatın vergilendirilmesi ya da yerli üretimi koruma amacıyla
izlenen dış ticaret politikası nedeniyle bir yandan yeni yatırım hedeflerine ulaşılamamış, diğer
yandan var olan tesislerin uygun kapasitede çalıştırılması mümkün olmamıştır.
1960-1980 döneminde iç borçlanma ile daha çok ülkenin kalkınma hamlesine kaynak
oluşturulması, Kıbrıs Barış Harekatı’nın yarattığı savunma harcamaları artışının karşılanması
amaçlanmış ve her yıl düzenli olarak iç borçlanmaya gidilmiştir. Ayrıca bu dönemde
konsolidasyona da başvurulmuş ve bütçenin açık finansmanı gerçekleştirilirken Merkez
Bankası’ndan kamu kesimine açılan kredilerin payı giderek artmıştır.
Planlı kalkınma döneminin başlangıcında 15 yıllık süreçte dış borç ihtiyacının ortadan kalkması
ve ekonominin bu açıdan kendi kendine yeterli hale gelmesi amaçlanırken ekonomi dış
kaynaklara bağımlılıktan kurtulamamış, ayrıca dış borcun vadeleri de giderek kısalarak sürekli
ve hızlı bir biçimde yükselmiştir.
Dördüncü Plan dönemine girilirken, birinci petrol krizinin etkileri ile sarsılan ekonomiler
arasında yer alan Türkiye ekonomisi, 1979-1980 yıllarında ikinci petrol şokunu yaşamış,
ödemeler dengesi açıkları daha da büyümüş, kalan dövizlerin petrol ithali için kullanımının
gerekliliği ile Türkiye “70 cent’e muhtaç kaldığı” günleri yaşamıştır.
1970’lerin sonunda giderek hayati bir önem kazanan dış kaynak ihtiyacı dolayısıyla IMF ile
ilişkiler ön plana çıkmıştır. IMF, Türkiye ekonomisinde belirli önlemlerin alınmasını borç
vermenin şartı olarak talep etmiş ve ekonomik sorunlara çözüm olarak Mart 1978 ve Nisan
1979’da iki istikrar programı yürürlüğe girmiştir. Ekonomiyi daraltarak dengeye getirmeye
çalışan program, IMF reçetelerinin tipik özelliği ile ülkeyi karşı karşıya bırakmıştır. Ancak kısa
süre içinde hükümet değişikliği gerçekleşmiş, ekonomiyi bunalımdan çıkarmak mümkün
olmamış ve yeni hükümet, 24 Ocak istikrar paketini açmıştır.
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7.1. 1960-1980 DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARINDAKİ DEĞİŞİM
1960’lı yıllar, kapitalist sistemi benimsemiş ülkelerde Keynesci politikaların inanç ve güvenle
uygulandığı, demokratik planlamacılığın revaçta olduğu ve iktisadi düşünce yazınında
kalkınma ve büyüme konularının, yeni gelişen ülkeler için de kalkınma modellerinin ön planda
olduğu dönemdir (Şahin, 2006: 135).
Türkiye ekonomisinin 1960 - 1980 aralığındaki gelişimi, kalkınma planları çerçevesinde
incelenebilir. Bu dönemin en önemli ve kendine özgü özelliği, temelde korumacı ve ithal
ikameci sanayileşmeye dayalı politikalar izlenmesi, en önemli siyasi olayı 27 Mayıs 1960 tarihli
askeri ihtilal, en önemli dış konjonktüre dayalı gelişme ise 1973 Petrol Krizi’dir.

7.1.1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Makroekonomik
Göstergelerdeki Gelişmeler
30 Eylül 1960’da Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) kurulmasıyla Türkiye’de planlama,
anayasal düzenlemelerle işlerlik kazanmış ve 1962 yılında planlı kalkınma dönemine
geçilmiştir. O dönemde planlı kalkınma, gerek dış borçlanmayı geri ödeyebilme gerekse
yabancı sermaye açısından daha güvenilir bir ortam oluşturacağından, dış çevrelerce de
istenmiştir (Kepenek ve Yentürk, 2005: 145). Ekonomi politikasında ise devletçilik ve
liberalizm gibi belirli bir doktrin benimsenmemiş, yerine 1.BYKP ve bu planın kalkınma
stratejisi çerçevesinde alınan kararlarda Türkiye için öngörülen sistem, “karma ekonomik
sistem” olarak nitelendirilmiştir. Bu terimle devletin ve özel teşebbüsün çıkarları çakışan iki
kesim olmadığı, tersine yan yana çalışıp birbirini tamamladığı ifade edilmektedir (Yaşa, 1980:
97).
1.BYKP (1963-1967) döneminde ekonomik büyümede tarım ve sanayi sektörleri arasında
dengeli bir gelişme öngörülürken, plan hedeflerine ulaşmada kamu kesimine daha fazla ağırlık
verilmiştir. Bu doğrultuda ekonomiye doğrudan müdahaleler ve kamu yatırımları araç olarak
kullanılmış, açık işsizliğin önlenmesi için kentlere göçü yavaşlatacak ve kentlerdeki yeni iş
imkanları ile dengeli tutacak önlemler alınacağı ve kırsal kesimde tarım dışı faaliyetlerin
çeşitlendirilmesi olanaklarının araştırılacağı ifade edilmiştir (Şahin, 2006: 139).
1.BYKP döneminde Türkiye ekonomisi “istikrar içinde büyümüş”tür. Ortalama enflasyon %5.2
ve büyüme de %6.6 olarak gerçekleşmiştir. Ancak ekonomimiz her yıl dış ticaret açıklarına
şahit olmuştur (Tablo 1).

7.1.2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Makroekonomik
Göstergelerdeki Gelişmeler
2.BYKP (1968-1972)’nda tarım ve sanayi sektörlerinin ekonominin sürükleyici sektörü olması
öngörülmüştür. Bu plan özellikle kamu kesiminin ara ve yatırım malları üretimine yönelmesini,
kaynak kullanımında sanayi kesimine öncelik verilmesini, ekonominin ve toplumsal gelişmenin
sanayileşmeye dayandırılmasını öngörmüş ve özel kesime teşvikler ile öncelik verilmesi
önemle vurgulanmıştır (Kepenek ve Yentürk, 2005: 151). Dolayısıyla bu dönemde, ekonomik
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hedeflere ulaşmada piyasa mekanizmasına güvenilmesi kararlaştırılmış ve ucuz kredi, yatırım
indirimi, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, düşük oranlı vergilendirme ve ayrıcalıklı
döviz tahsisi gibi bir dizi teşvik uygulamaları başlatılmıştır (Şahin, 2006: 139).
2.BYKP döneminde büyüme oranı ortalama %7.1, enflasyon oranı da plan döneminin son iki
yılında çift haneli rakamlara ulaşarak %10.2 olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı ise 1972’de
bir önceki yıla oranla %37 artarak 677,6 milyon $’a çıkmıştır (Tablo 1).

7.1.3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Makroekonomik
Göstergelerdeki Gelişmeler
12 Mart 1971’de ve 2.BYKP’nın son yıllarında toplumsal ve siyasal bunalımların ardından bir
askeri darbe gerçekleşmiş, 3.BYKP (1973-1977) da bu ortamda hazırlanmıştır. Plan, büyümeyi
temel hedef olarak almakla beraber, büyümede rol oynayacak tasarruf yetersizliğinin aşılması
gerekliliği üzerinde durulmuş, ancak çözüm önerileri getirmemiştir. Kamu kesimi öncülüğünde
özel kesimin teşvik edilmesi, uzun dönemli gelişme stratejisi izlenmesi, AET’ye katılım ve
ekonominin bu yönde düzenlenmesi, planın amaçlarını oluşturmuştur.
3.BYKP döneminde, gerek Arap-İsrail Savaşı gerek Kıbrıs Barış Harekatı ve gerekse 1973
petrol krizi ile birlikte ham petrol fiyatının 2,5 dolardan 11,6 $’a yükselmesi, ülkenin dış ticaret
açığını üç katına çıkarmış, dış ticaret açığı GSMH’nin %8.7’si düzeyine çıkmıştır (Tokgöz,
2001: 176). Ham petrol fiyatlarının 1974 başında ve izleyen yıllarda sürekli olarak yükselmesi,
dış ekonomik ilişki içinde bulunulan ülkelerin stagflasyon yaşamaları, dış dengede açığa neden
olmuştur. Büyümenin sağlanmasında gerçekleştirilen yatırımlar nedeniyle ithalat ödemelerinin
hızla artmasına karşılık, ihracat sınırlı kalmıştır. Ortalama büyüme hızı hedef %7.9 oranının
altında kalarak %6.5 olarak gerçekleşmiş, enflasyon oranı da %18’e tırmanmıştır (Tablo 1).

7.1.4. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Makroekonomik
Göstergelerdeki Gelişmeler
4.BYKP (1979-1982), ham petrol fiyatlarının hızla arttığı ve ekonomik ve siyasi bunalımın
yaşandığı dönemde bir yıl gecikerek uygulamaya konmuştur. Bu plan genel nitelikleri ve
amaçlarıyla ilk üç planın uzantısı niteliği taşımıştır. Hızlı büyüme için gerekli yatırımların
büyük ölçüde kamu kesimince sağlanması, sınai üretimde ithalat yerine yerli üretim
politikasının sürdürülmesi, bu planın da başlıca amaçları olmuştur. Bununla birlikte 4.BYKP
ihracatın yılda %18’den fazla artışını amaçlamış ve ekonomik bunalımın nedenleri arasında
döviz darboğazının payını dikkate alan dönemin dış ödeme güçlükleri ortamında somut bir
amaç niteliği kazanmıştır (Kepenek ve Yentürk, 2005: 156).
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Kişi
Başı
GSMH

Büyüme

Enflasyon
(%)

İthalat
(Milyon $)

İhracat
(Milyon $)

Dış Ticaret
Dengesi
(Milyon$)

USD=TL

Tablo 1. 1960-1980 Dönemi Ekonomik Göstergeler

1960 358.7

3.4

5.4

467.5

320.7

(146.8)

4.7

1961 194.3

2.0

2.7

507.2

346.7

(160.5)

9.0

1962 220.4

6.2

5.7

619.4

381.2

(238.2)

9.0

1963 248.8

9.7

4.3

687.6

368.1

(319.5)

9.0

1964 258.3

4.1

1.2

537.2

410.8

(126.4)

9.1

1965 270.8

3.1

8.1

572.0

463.7

(108.3)

9.1

1966 315.6

12.0

4.8

718.3

490.5

(227.8)

9.1

1967 340.7

4.2

7.6

684.7

522.3

(162.4)

9.1

1968 537.0

6.7

3.2

763.7

496.4

(267.3)

9.1

1969 586.0

5.4

7.2

801.2

536.8

(264.4)

9.1

1970 539.0

5.8

6.7

947.6

588.5

(359.1)

10.9

1971 476.0

10.2

15.9

1.170.8 676.6

(494.2)

15.1

1972 592.0

7.4

18.0

1.562.6 885.0

(677.6)

14.3

1973 734.0

5.4

20.5

2.086.2 1.317.1 (769.1)

14.3

1974 980.0

7.4

29.9

3.777.6 1.532.2 (2.245.4) 14.1

1975 1.184.0 8.0

10.1

4.738.6 1.401.1 (3.337.5) 14.6

1976 1.312.0 7.9

15.6

5.128.6 1.960.2 (3.168.4) 16.2

1977 1.467.0 3.9

24.1

5.796.3 1.753.0 (4.043.3) 18.1

1978 1.567.0 2.9

52.6

4.599.0 2.288.2 (2.310.8) 24.6

1979 1.877.0 (0.4)

63.9

5.069.4 2.261.2 (2.808.2) 35.2
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Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeler (1923-1990) ve Mahfi Eğilmez, Türkiye Ekonomisi
Tarihsel Veriler, www.mahfiegilmez.com.tr/turkish_historic_economic_data.xls deki veriler
kullanılarak hazırlanmıştır.
Birinci petrol krizinin etkileri sürerken 1979-1980 yıllarında ikinci petrol şoku yaşanmıştır.
Petrol fiyatlarının %50 oranında yükseldiği bu dönemde nispi fiyat değişimleri hem
sanayileşmiş ülkelerin hem de petrol ihracatçısı olmayan gelişmekte olan ülkelerin ithalat
maliyetlerini artırmıştır. İkinci petrol şoku gelişmiş ülkelerde üretimde düşüşlere, talep
azalışına ve hammadde fiyatlarında düşüşe neden olduğundan, petrol ihracatçısı olmayan
ülkelerin ihracat gelirleri azalmıştır (Önel, 2006: 44). Yaşanan tüm bu gelişmeler, gelişmekte
olan ülkelerin ödemeler dengesi açıklarının daha da büyümesine neden olmuş, bu ülkeler,
ellerinde kalan dövizleri de petrol ithali için kullanmak zorunda kalmışlardır. Bu dönem,
Türkiye’nin “70 cent’e muhtaç kaldığı” günlerin yaşanmasına neden olmuş ve bu dönem
hatıralarda yer bırakmıştır.
Görüldüğü üzere kalkınma planlarında hedef büyüme oranlarına ulaşmada planlanan
yatırımların önündeki pek çok engel borçlanmayı bir sonuç olarak yaratmıştır. Planlanan
yatırımların büyük ölçüde dövize bağlılığı, tasarruf yetersizliği bu sorunların ötesinde
ekonomide ciddi bir darboğaz oluşturmuştur. Büyüme için gerekli ara ve yatırım malı ithalatı
sınırlanmış, ithalatın vergilendirilmesi ya da yerli üretimi koruma amacıyla izlenen dış ticaret
politikası nedeniyle bir yandan yeni yatırım hedeflerine ulaşılamamış, diğer yandan var olan
tesislerin uygun kapasitede çalıştırılması mümkün olmamıştır.
Ekonomide yaşanan iç ve dış kaynaklı sorunlara çözüm olarak Mart 1978 ve Nisan 1979’da iki
istikrar programı yürürlüğe girmiştir. 1978 programı çerçevesinde TL devalüe edilmiş, KİT
ürünlerine zam yapılmış, emisyon sınırlandırılmış, bu çerçevede kamu kesimi açıklarının
daraltılması için harcamaların sınırlandırılması ve vergisel düzenlemelerin gerçekleştirilmesi
kararlaştırılmıştır. İhracatın teşvik edilmesi, faizlerin yükseltilmesi, yatırımların azaltılması,
tarım ürünleri destekleme alımlarının kapsamının daraltılması, ücret ve maaş artışlarının
sınırlandırılması ise diğer önlemleri oluşturmuştur.
Ekonomiyi daraltarak dengeye getirmeye çalışan program ülkeyi IMF reçetelerinin tipik
özelliği ile ülkeyi karşı karşıya bırakmıştır. 1979 Haziran’ında IMF’den 1,5 milyon $’lık fon
elde edilmiştir (Doğan, 1987: 163). Ancak kısa süre içinde hükümet değişikliği gerçekleşmiş,
ekonomiyi bunalımdan çıkarmak mümkün olmamış ve yeni hükümet, 24 Ocak istikrar paketini
açmıştır.

7.2. 1960-1980 DÖNEMİ KAMU FİNANSMANI GELİŞMELERİ
Planlı kalkınma döneminde yatırımlar planlanırken ve sanayi stratejisi oluşturulurken, bunların
hangi kaynaklardan finanse edileceği konusuna ve bütçe açığı sorununa pek değinilmemiştir.
Kamu gelirlerinin yıllar itibariyle artışı, kamu harcamaları artışının gerisinde kalmıştır. Söz
konusu dönemde önemli olan büyüme ve yatırım olduğundan finansman, para basma, iç ve dış
borçlanma ile sağlanmıştır (Emil, 2003: 47).
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7.2.1. Planlı Dönemde Bütçe Harcamalarının Gelişimi
Planlı dönemde bütçe harcamalarının GSMH içindeki payı geçmiş yıllara oranla devamlı olarak
yüksek gerçekleşmiştir (Tablo 2). Söz konusu oran devletin ekonomik hayata müdahalesinin
arttığını ortaya koymaktadır. Harcamaların artışı planlarda öngörülen hedeflere göre, genellikle
cari ve transfer harcamalarda daha hızlı, yatırım harcamalarında ise daha yavaş olmuştur.
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Harcamaları

6.933
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1960

Bütçe

Gelirleri

Tablo 2. 1960-1980 Dönemi Bütçe Büyüklükleri (Milyon TL ve %)
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1977

196.172

240.201

(44.029.2)

17.7

21.7

(4.0)

92

15.2

1978

323.605

347.703

(24.098.3)

19.7

21.1

(1.5)

81

15.0

1979

545.193

611.412

(66.219.2)

19.0

21.3

(2.3)

79

14.1

1980

912.000

1.079.00
0

(167.000.
0)

17.2

20.3

(3.1)

81

14.1

Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeler (1923-1990) ve Mahfi Eğilmez, Türkiye Ekonomisi
Tarihsel Veriler, www.mahfiegilmez.nom.tr/turkish_historic_ economic_data.xls, Vergi Yükü
için Korkmaz, 2003: 49’daki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
Bu dönemde bütçe harcamalarının ekonomik ayrıma göre dağılımı incelendiğinde, 1.BYKP
döneminde cari harcamalar artarken yatırım harcamalarının payının düştüğü, plan döneminin
sonuna doğru eğilimin tersine döndüğü ve bütçe harcamalarının %25-30’unu oluşturduğu
görülmektedir. 2.BYKP döneminde yatırım harcamalarının payının sürekli olarak düştüğü,
1970 devalüasyonunun etkisi ile transfer harcamalarının payının bütçe harcamalarının
neredeyse yarısını kapladığı izlenmektedir. 3.BYKP döneminde yatırım harcamalarının
payında düşüş devam etmiş, transfer harcamalarının yüksek payı değişmemiştir. 4. BYKP’nın
ilk yıllarında ise transfer harcamalarının bütçe içindeki payı cari harcamaların payını aşmış,
yatırım harcamalarının payı bu ortamda gerilemiştir (Grafik 1).
Grafik 1. Bütçe Harcamalarının Dağılımı (Bütçe İçindeki Pay %)

Cari Harc.

Yatırım Harc.

Transfer Harc.

Kaynak: Önder, 1967: 83-84, Maliye Bakanlığı, 1993 ve Maliye Bakanlığı, 1995’deki veriler
kullanılarak hazırlanmıştır.

7.2.2. Planlı Dönemde Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Bütçe harcamalarını besleyen kamu gelirlerinin artırılması, kalkınma planlarının başlıca
amaçlarından biri olmuş ve bu alanda çeşitli düzenlemelere gidilmiştir. Kamu gelirlerini artırma
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amacıyla 1960’lı yılların başında ve 1970’lerde yapılabilen düzenlemeler büyük ölçüde dolaylı
vergilerin artırılması yönünde olmuştur. 1970’de Finansman Kanunu çıkarılmış, İşletme
Vergisi, Taşıt Alım Vergisi, Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi ve bina yapımı vergileriyle
Spor-Toto Vergisi (Kepenek ve Yentürk, 2005: 165) düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir. Bir
yandan getirilen yeni vergiler diğer yandan enflasyonun gelir vergisi matrahını aşındırıcı etkisi
ile vergi yükü giderek artmıştır. Dolayısıyla enflasyonist ortamda aşınan kamu gelirleri
nedeniyle, dönem sonunda maliye politikasının ekonomiyi yönlendirmedeki etkinliği
kaybolmuştur.
Plan döneminde gelir vergisinin artan oranlı tarifesi ve hızlı fiyat artışları dolayısıyla
mükelleflerin artan vergi yükü sonucunda gelir vergilerinin vergi gelirleri içindeki payında artış
yaşanmış, bu eğilim, dönem sonunda kuvvetlenmiştir. Dış ticaret ve tüketim vergileri
hasılatının ise vergi gelirleri içindeki payı azalmıştır (Grafik 2).
Grafik 2. Vergi Gelirleri Tahsilatının Dağılımı (% Pay)

Gelir

Mal ve Hizmetler

Dış Ticaret

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

7.2.3. Planlı Dönemde Borçlanma Politikaları ve Sonuçları
1960-1980 döneminde gerçekleştirilecek yatırımların finansmanı için gelirlerin artırılmasına
yönelik düzenlemeler yetersiz kalınca, borçlanma kaçınılmaz olmuştur. Bu dönemde özellikle
kısa vadeli borçların artışı önlenememiştir.

7.2.3.1. İç Borçlanma
Planlı kalkınma döneminde gerek vergi gelirlerinin yetersizliği gerekse kalkınmanın hızının
artırılması çabalarıyla büyüyen bütçe açığının finansmanında iç borçlanma cephesinde önemli
gelişmeler yaşanmıştır.
KİT açıklarının kapatılmasına yarayan Hazine Kefaletini Haiz Bonolar, Merkez Bankası’nın
Hazineye Kısa Vadeli Avansları ile Merkez Bankası kredilerine yoğun bir şekilde
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başvurulmuştur. Planlı dönem boyunca Merkez Bankası kredilerinin kamu-özel ayrımı
incelendiğinde her ikisinin de 1970’li yıllarda önceki dönemle kıyaslanamayacak ölçüde arttığı
görülmektedir. Bu yıllarda Merkez Bankası’nın kamuya açtığı krediler, özel kesimden daha
büyük bir artış göstermiştir. Bu durum kamu kesiminin gelir kaynaklarının özellikle vergilerin
artırılamamasının bir sonucudur (Kepenek ve Yentürk, 2005: 158 ve Tablo 3).
Bütçenin açık finansmanı gerçekleştirilirken Merkez Bankası’ndan kamu kesimine açılan
kredilerin bir unsuru Tekel’e, özellikle tütün alımları için taban fiyat politikasına bağlı olarak
açılan kredilerdir. KİT’lere açılan krediler de, Türkiye Şeker Fabrikaları, TMO gibi KİT’lerin
özellikle cari harcamalarının finansmanı için açılan kredilerdir (Kepenek ve Yentürk, 2005: 160
ve Tablo 3).

Kamu Toplam

Artış % Si

Özel
Kesim
Toplam

Artış % Si

-

630

969

-

855

-

1824

-

1963

740

75

1121

1936

99,8

1215
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3151
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335

1144

2534
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32,2

4140

31,4

1965
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423
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2979
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41,0
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6671
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2361
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1815

4926

24,1

3805

40,8

8776

31,6

1968

2591
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1825
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4492

18,0

10168
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1969

3467

1750

1923

7140

25,8

5780
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12920
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1970

4359

1750
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8088
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6477

12,0

14565

12,7

1971

6088

1750

3957

11795
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4478
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16273

11,7
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7469

1750

4486

13705

16,2

5829
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19534
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1973

7844

2259

4124

14227

3,8

13659
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27886

42,8
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12484

2270

8770

23524
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22292

63,2

45816

64,3

1975

16761

2180

20490 39431

57,6

26767

20,1

66198

44,9

Artış % si

İDT

339

Genel Toplam

Hazine

1962

Tekel

Yıllar

Tablo 3. Merkez Bankası Kredilerinin Sektörel Dağılımı
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1976

21739

7000

40122 68861

74,6

41760

56,0

111621

67,1

1977

45178

15150

66298 126626

83,9

63073

51,0

189699

71,5

1978

56630

21351

85590 163525

29,2

78311

24,2

241886

27,5

Kaynak : Kepenek ve Yentürk, 2005: 159.
Planlı kalkınma döneminde iç borçlanma araçlarına da önemli ölçüde başvurulmuştur. İç
borçlar, 1975 yılında 66,5 milyar TL’den dört yılda %260 oranında artarak 1979’da 240,1
milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu borcun faizi de 237 milyar TL’yi bulmuştur (Yaşa, 1980: 628 ve
Tablo 4).
Tablo 4. Planlı Kalkınma Döneminde İç Borçlar (Milyon TL)
Genel
Bütçe

Katma
Bütçe

Devlet
Yatırım
Bankası

İDT

Belediye

Toplam

1965

10.151,7

17,4

1.735,9

619,5

85,0

12.609,500

1970

17.424,0

9,0

6.776,4

547,9

203,1

24.960,400

1975

48.013,3

-

17.915,0

558,2

16,4

66.502,000

1979

180.634,9

-

57.842,7

1.663,4

-

240.141,000

Kaynak : Yaşa, 1980: 628.
1960-1980 döneminde iç borçlanma ile daha çok ülkenin planlı kalkınma dönemindeki
kalkınma hamlesine kaynak oluşturulması, Kıbrıs Barış Harekatı’nın yarattığı savunma
harcamaları artışının karşılanması amaçlanmış ve her yıl düzenli olarak iç borçlanmaya
gidilmiştir. Ayrıca dönemde kısa vadeli olması gereken ve süresinde ödenmeyerek biriken
dalgalı borçların olumsuz etkisini önlemek amacıyla, konsolidasyona başvurulmuştur. 1960
yılında çıkarılan 154 sayılı kanunla dalgalı borçların büyük bölümü konsolide edilmiş ve uzun
süreli borçlara dönüştürülmüştür (Yaşa, 1980: 626). 154 sayılı Kanun, devletin dolaysız dalgalı
borçları ile iktisadi devlet kuruluşlarının faaliyetleri sonucu ortaya çıkan dolaylı dalgalı
borçların konsolidasyonu işinde yetersiz kaldığından, 1963 tarihli 250 sayılı kanunla yeni bir
konsolidasyon işlemine başlanmış ve yine çeşitli kamu kurumlarının birbirilerine olan
borçlarının konsolide edilmesi öngörülmüştür (İnce, 2001: 372).
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Tablo 5. 1960-1980 Dönemi İç Borçlar
Borçlanma Borçlanma Nedeni Hakkında Borç Tutarı
Açıklama
Yılı
1965

Kalkınma İstikrazı

400.000.000

1966

Kalkınma İstikrazı

700.000.000

1967

Kalkınma İstikrazı

500.000.000

1968

Kalkınma İstikrazı

500.000.000

1969

Kalkınma İstikrazı

600.000.000

1970

Kalkınma İstikrazı

600.000.000

1971

Kalkınma İstikrazı

800.000.000

1972

Kalkınma İstikrazı

4.000.000.000

1973

Kalkınma İstikrazı

1.000.000.000

1974

Barış Harekatı İstikrazı

4.510.000.000

1975

Savunma Borçları Tahvilatı

8.904.179.600

1976

Savunma Borçları Tahvilatı

11.998.050.000

1977

Savunma Borçları Tahvilatı

19.500.000.000

1978

Devlet İç Borçlanma Tahvilleri

20.000.000.000

1979

Devlet İç Borçlanma Tahvilleri

35.000.000.000

1980

Devlet İç Borçlanma Tahvilleri

50.000.000.000

Kaynak : Akbulak v.d., 2004: 27 ve Erol, 1992: 118-119.

7.2.3.2. Dış Borçlanma
Planlı dönemi dış borçlar açısından değerlendirecek olursak, hedeflendiği gibi ekonomiyi dış
kaynaklara bağımlılıktan uzaklaştırmadığı, ayrıca borcun vadelerinin de giderek kısaldığı
görülebilir. Dönemin başlangıcında 15 yıllık süreçte dış borç ihtiyacının ortadan kalkması ve
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ekonominin bu açıdan kendi kendine yeterli hale gelmesi amaçlanmıştır. Ancak 1960 sonrası
dönemde dış borçlar sürekli olarak ve hızlı bir biçimde yükselmiştir.
1.BYKP döneminde yatırımların yaklaşık %19’unun dış kaynaklarla finansmanı öngörülmüş,
fakat beklenildiği ölçüde dış kaynak sağlanamamıştır. Dış kaynakların yatırımlara oranı
%11.3’den ibaret kalmıştır (Şahin, 2006: 158). Bu dönemde İskenderun Demir-Çelik,
Bandırma Sülfürik Asit, Seydişehir Alüminyum Tesisleri ve İzmir Aliağa Rafineleri Projeleri,
Sovyetler Birliği’nden sağlanan kredilerle finanse edilmiştir (Tokgöz, 2001: 160 vd.).
3.BYKP döneminde dış kaynakların sabit sermaye yatırımlarına oranı %20’nin üzerinde
gerçekleşmiştir. Plan ekonomiyi değil, ekonomideki gelişmeler planı yönlendirmiştir (Şahin,
2006: 159).
Dövize çevrilebilir mevduat (DÇM) uygulaması da bu dönemin önemli borçlanma araçlarından
birini oluşturmuştur. DÇM’ler ile Türkiye’nin kısa vadeli yüksek faizli dış borçlarının payı
toplam dış borçlar içinde hızla artmaya başlamıştır. 1974 yılındaki döviz darboğazını aşmak
için Hükümet 1975’den itibaren DÇM uygulamasını teşvik etmiş, 1975 yılı sonunda ülkenin
döviz rezervlerinin %98’i DÇM’lerden oluşmuştur. DÇM hesaplarıyla dışarıda yerleşmiş
gerçek ve tüzel kişilerin getirdiği kısa vadeli dövizler karşılığında, TL kredisi olarak piyasaya
para sürülmeye başlanmıştır (Tokgöz, 2001: 183-184).
Ancak DÇM yolu ile kredi sağlayanlar büyük kazançlar elde ederken, DÇM’den
yararlananların büyük bir kısmı yurt dışında oturduğundan büyük bir miktar faiz geliri DÇM
hesapları olarak yurt dışına transfer edilmiştir (Dönek, 1995: 177). DÇM’ler esas itibariyle
devlet borcu niteliğinde olmamasına rağmen ödenmesi devlet garantisine alındıktan sonra kamu
borcu niteliğine bürünmüş ve ekonomi üzerinde yük oluşturmaya başlamıştır.
1970’lerin sonunda giderek hayati bir önem kazanan dış kaynak ihtiyacı dolayısıyla IMF ile
ilişkiler ön plana çıkmıştır. IMF, Türkiye ekonomisinde belirli önlemlerin alınmasını borç
vermenin şartı olarak talep etmiş ve değişik hükümetler bu taleplere belirli ölçülerde
uymuşlardır (Yaşa, 1980: 629).
1960 sonrası dönemde Türkiye’nin sağladığı dış kaynak daha çok 1962 yılında kurulmuş olan
ve çeşitli gelişmiş Batı ülkelerinin katıldığı konsorsiyum9 kanalıyla aktarılmıştır. Konsorsiyum
kredileri ödemesiz dönemi 5-7 yıl olarak 20-30 yıl vadeli ve faiz oranı da %2-4 olarak
gerçekleşmiştir (Yaşa, 1980: 629). Bu dönemde konsorsiyumdan sağlanan krediler kalkınma
hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan birincil kaynak olmuştur. 1962-1969 yılları
arasında sağlanan kredilerin %85’inin konsorsiyum kaynaklı olması dikkate değerdir
(Pirimoğlu, 1982: 56).
Devletler ya da uluslararası kuruluşlar tarafından verilen bu krediler, program kredisi, proje
kredisi, borç tecili ve refinansman kredisi şeklinde olmuştur. Zaman içinde program
9

Konsorsiyumun amacı alacaklı ülkelerle borçlu ülkeleri bir araya getirerek alacaklı ülkeleri borçlu ülkelerin
ekonomik durumları hakkında bilgilendirmektir. Borç isteyen ülkeler yatırım programlarını, hedeflerini borç
verecek olan ülkelere açıklarlar. Borç verecek olan ülkeler ise değerlendirmeleri sonucu hangi yatırımları
finanse edeceklerini belirtir ve sonuçta karşılıklı borç anlaşması yapılır (Pirimoğlu, 1982: 56).
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kredilerinin payı azalırken ihracat olanaklarını artıran ve borcun geri ödenmesini garanti altına
aldığı için tercih edilen proje kredilerinin payı yükselme göstermiştir.
Tablo 6. 1.BYKP ve 2.BYKP Konsorsiyum Kredileri (Milyon $)
Program Proje
Yıllar

Toplam
Kredisi

Kredisi

1963

164

84

248

1964

159

41

198

1965

215

56

271

1966

179

63

242

1967

173

86

259

1968

144

109

253

1969

102

117

219

1970

160

146

306

1971

126

189

315

1972

117

132

149

Kaynak : DPT, 1.BYKP ve 2.BYKP.
Tablo 7. Borç Çıkmazına Doğru Dış Borçlar
Dövizle Ödenecek

TL ile Ödenecek

Dış Borçlar

Dış Borçlar

(Milyon $)

(Milyon TL)

1965

1.081,4

3.175,0

1970

1.928,7

4.172,6

1975

3.012,3

3.412,4

1978

4.979,7

4.096,6
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1979

8.861,7

4.903,8

Kaynak : Yaşa, 1980: 629.
Not: Borç Ertelemesi ve röfinansman kredileri dahil.
1960 sonrası dış borçlanmanın azaltılacağı ve ekonominin bu anlamda bağımlılığının ortadan
kaldırılacağı ifade edilse de dış borç giderek artmış ve bu artış çok hızlı gerçekleşmiştir.
Özellikle 4.BYKP döneminde borç sorununun giderek ağırlaştığı Tablo 7’den görülmektedir.
Tablo 8, planlı dönemin son yıllarında yükü giderek artan dövizle ödenecek dış borçların faiz
yapısını, Tablo 9 da vade yapısını göstermektedir.
Tablo 8’den planlı dönemin sonlarına doğru faiz oranının yükselmeye başladığı izlenmektedir.
Tablo 10’dan 5-10 yıl vadenin önem kazandığı, 30 ya da 40 vadeli borların da toplamdaki
payının azaldığı görülmektedir.
Tablo 8. Borç Çıkmazına Doğru Dövizle Ödenecek Dış Borçların Faiz Oranları (%)
1977

1978

1979

1980

Faizsiz

1,47

1,22

1,43

2,73

0-%1

6,54

4,84

2,89

2,15

%1-%3 13,62

9,08

11,53

13,97

%3-%5 16,49

12,93

9,3

6,2

%5-%7 11,05

8,68

5,29

28,74

18,96

20,82

18,63

8,12

Değişik 26,08

35,29

51,51

38,12

%7- +

Kaynak: Tanrıkulu, 1983, http://ekutup.dpt.gov.tr/kamumali/tanrikul/disborc.pdf’ deki veriler
kullanılarak hazırlanmıştır.
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Tablo 9. Borç Çıkmazına Doğru Dövizle Ödenecek Dış Borçların Vade Yapısı (yıl)

2-5 yıl

1977

1978

1979

1980

0,91

1,28

1,03

4,89

32,38

50,95

47,98

5-10 yıl 17,81
10-20
yıl

19

16,51

18,02

13,5

20-30
yıl

14,95

12,78

8,83

10,1

30-40
yıl

20,98

18,22

13,89

13,33

40 yıl + 24,4

17,35

11,51

8,1

Değişik 1,98

1,48

1,17

2,02

Kaynak: Tanrıkulu, 1983, http://ekutup.dpt.gov.tr/kamumali/tanrikul/disborc.pdf deki veriler
kullanılarak hazırlanmıştır.
Grafik 3, 1970-1980 dönemi dövizle ödenecek dış borçların alacaklılara, Grafik 4 de borçlulara
göre dağılımını vermektedir. Alacaklılar arasında Avrupa Para Piyasası ve yabancı firma
kredilerinin payı artarken, borçlular arasında da özel sektörün yer edinmeye başladığı
görülmektedir.
Grafik 3. 1970 – 1980 Dönemi Dövizle Ödenecek Dış Borçların Alacaklılara Göre
Dağılımı (%)

Uluslar arası Kuruluşlar

Avrupa Para Piyasası

Yabancı Firma Krediler

Yabancı Hükümetler
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Kaynak: Tanrıkulu, 1983, http://ekutup.dpt.gov.tr/kamumali/tanrikul/disborc.pdf deki veriler
kullanılarak hazırlanmıştır.

Grafik 4. 1970 – 1980 Dönemi Dövizle Ödenecek Dış Borçların Borçlulara Göre
Dağılımı (%)

Özel

Tic. Bank.

Kamu

Kaynak: Tanrıkulu, 1983, http://ekutup.dpt.gov.tr/kamumali/tanrikul/disborc.pdf deki veriler
kullanılarak hazırlanmıştır.
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Uygulamalar

147

Uygulama Soruları

148

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türkiye’de planlı kalkınma döneminde 1960-1980 arası ekonomi politikaları,
makroekonomik göstergeler, kamu finansmanı içinde kamu harcamalarının, gelirlerinin ve
borçların gelişimini ve etkilerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Planlı kalkınma döneminde büyüme hedeflerine ulaşmada kullanılan en önemli dış kaynak
………………………….. kredileri olmuştur.
2- Planlı kalkınma döneminde kalkınma planlarında öngörülen yatırımların finansman aracı iç
borçlar ve emisyon olmuştur. D. Y.
3- Planlı kalkınma döneminde ekonomi dış kaynaklara bağımlılıktan uzaklaşmıştır. D. Y.
4- Planlı kalkınma döneminde DÇM uygulaması dış borç seviyesini düşürücü etki yapmıştır.
D. Y.
5- Türkiye neden planlı kalkınma modelini benimsemiştir?
6) Türkiye’de beş yıllık kalkınma planlarının başlangıç ve bitiş yıllarını hatırlayalım.
7) Aşağıdakilerden hangisi planlı kalkınma dönemi borçlanma politikalarına ilişkin doğru bilgi
değildir?
a) Merkez Bankası kaynakları çok yoğun kullanılmıştır
b) Konsorsiyum kredileri dış kaynak olmuştur
c) DÇM yolu ile ülkeye dış kaynak girişi sağlanmıştır
d) Yeni yatırımlar iç borçla finanse edilmiştir
e) İç borçlarda vadeler kısalmıştır
8) Aşağıdakilerden hangisi konsorsiyum kredilerinin çeşitlerinden değildir?
a) Proje kredisi
b) Patent kredisi
c) Program kredisi
d) Refinansman kredisi
e) Borç tecili kredisi
9) Aşağıdakilerden hangisi planlı kalkınma döneminin borçlanma nedenlerinden değildir?
a) Petrol fiyatlarındaki hızlı artış
b) Tasarruf yetersizliği
c) Planlanan yatırımların dövize bağımlılığı
d) İthalatın vergilendirilmesi
e) Yanlış sanayi stratejisi
10) Aşağıdakilerden hangisi DÇM uygulaması ile ilgili bilgidir?
a) Döviz kredisi olarak piyasaya sunulmuştur
b) Devlet garantisinin olmadığı bir borçtur
c) II. Dünya Savaşının mali kaynaklarındandır
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d) Döviz darboğazının aşılmasında faydalı olmuştur
e) Döviz Çıpası ifadesinin kısaltılmış halidir

Cevaplar:
1. IMF
2. Yanlış
3. Yanlış
4. Yanlış
5. Tanım sorusu.
6. Tanıl sorusu.
7. D
8. B
9. E
10. E
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8. 1980 SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DÖNÜŞÜM VE
KÜRESEL KRİZDEN GÜNÜMÜZE KAMU MALİYESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Bu bölümde, Türkiye’de ekonomi politikalarında 1980 dönüşümünün yaşanmasının
nedenleri, ekonomik ve mali etkileri, finansal serbestleşme süreci, 1994, 2001 ve 2008 krizleri
ile birlikte, 1980’den günümüze makroekonomik göstergeler, kamu ekonomik kurumlarının
mali yapılarındaki gelişmeler ve finansman boyutu incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular




1980 Dönüşümü, ne demektir?
Küresel Krizin nedenleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Türkiye’de
ekonomi
dönüşüm

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Türkiye’nin
ekonomi
1980 sonrası politikalarındaki
politikalarında dönüşümünün neden ve
sonuçlarını
değerlendirebilmek

Türkiye’de 1980 sonrası
Türkiye’de
1980’den yaşanan krizlerle beraber
günümüze makroekonomik makroekonomik
göstergelerin gelişimi
göstergelerdeki
değişimi
izleyebilmek
Türkiye’de
1980’den
günümüze kamu ekonomik
birimlerinin açıkları ve
finansman yolların gelişimi

Türkiye’de 1980 sonrası
kamu
kesiminde
ve
finansmanında
yaşanan
gelişmeleri analiz edebilmek
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Türkiye’de 1970’lerin sonunda giderek hayati bir önem kazanan dış kaynak ihtiyacı dolayısıyla
IMF ile ilişkiler ön plana çıkmıştır. IMF, Türkiye ekonomisinde belirli önlemlerin alınmasını
borç vermenin şartı olarak talep etmiş ve ekonomik sorunlara çözüm olarak Mart 1978 ve Nisan
1979’da iki istikrar programı yürürlüğe girmiştir. Ekonomiyi daraltarak dengeye getirmeye
çalışan program, IMF reçetelerinin tipik özelliği ile ülkeyi karşı karşıya bırakmıştır. Ancak kısa
süre içinde hükümet değişikliği gerçekleşmiş, ekonomiyi bunalımdan çıkarmak mümkün
olmamış ve yeni hükümet, 24 Ocak istikrar paketini açmıştır.
1980’li yıllara gelindiğinde ülkede gözlemlenen yoğun ödemeler dengesi ve dış borç sorunu
tek bir uluslararası kuruluştan mali destek ile çözümlenemeyecek düzeye ulaşmış ve bu alanda
yardımcı olacak kuruluş da bulunamamıştır. O nedenle Türkiye’den ekonomi politikalarında
köklü bir dönüşüm çerçevesinde dünya ekonomisiyle yeni bir eklemlenme biçimine yönelmesi
beklenmiş, dış desteğin tümüyle yeni bir model üzerine oturtulması anlayışı oluşmaya
başlamıştır (Önder v.d.; 1993: 186). 24 Ocak istikrar politikalarının uygulandığı bu dönemde
Türkiye, ithal ikameci sanayileşme politikasından dışa açık sanayileşme politikasına geçiş
yapmış, kamu yerine özel sektör öncülüğünde gelişme olanakları arayan ve finansal piyasaları
uluslararası sisteme entegre edebilen çeşitli politikaları uygulamaya koymuştur. Açıkçası 24
Ocak Kararları ile ekonomide yapısal bir dönüşüm yaşanmıştır. Türkiye ekonomisinde 19801983 yılları arası başlayan dönüşüm, 1989 yılındaki finansal serbestleşme kararı ile
tamamlanmış, 1990’lı yıllara tamamıyla dışa açık bir ekonomi konumunda girmiştir.
Türkiye ekonomisinin 1980 sonrasındaki performansı incelendiğinde, ekonominin özellikle
1984 yılından itibaren 1990’lı yılların başlarına kadar oldukça yüksek oranda büyüdüğü ve
enflasyonla mücadelede kısmi bir başarı elde edildiği, dış ticaretin GSMH’ye oranının belirgin
bir şekilde arttığı ve bu durumun dış borçlanma olanakları üzerinde olumlu etki yaptığı
görülmektedir.
Ekonomide kamu kesiminin payının daraltılması üzerine kurgulanan 24 Ocak kararlarının bütçe
büyüklüklerine yansıması, bütçe harcamalarının ve bütçe gelirlerinin GSMH içindeki payındaki
düşüş ile kendini göstermiştir. Bütçe harcamalarının GSMH içindeki payı 1980 yılındaki
%20.33 seviyesinden, izleyen yıllarda %25 azalarak 1985’de %15.03 seviyesine inmiştir.
Harcamaların finansmanını sağlayacak bütçe gelirlerinin GSMH içindeki payı da 1980
yılındaki %17.2 oranından %26.3 oranında azalarak 1984 yılında %12.77 olarak
gerçekleşmiştir. 24 Ocak kararlarının uygulandığı ilk yıllarda bütçe açığının GSMH içindeki
payı da düşürülebilmiş, 1980’de %3.13 olan söz konusu oran 1985’de %2.26’ya inmiştir.
1988-1993 döneminde büyüme istikrara tercih edilmiş, yüksek bütçe açıkları ve borç stoku ile
kronikleşen enflasyon, ekonomiyi daraltmıştır. Bu ortamda enflasyon üç haneli rakamlarla
anılmaya başlanmıştır. Finansal serbestleşme sürecinde, hem reel üretim sektöründe hem de
bankacılık sektöründe uygulanan politikalarla döviz bazında borçlanmak cazip hale gelmiştir.
Faiz-kur makasından yararlanılarak sağlanan kısa vadeli fonlarla yüksek getirili iç borçlanma
senetlerinin satın alınması olanaklı olmuştur. Bir çok banka dışarıdan sağladığı döviz
kredilerinin önemli bir bölümünü yine yüksek getirili iç borçlanma senetleri alımında
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kullanmış, ayrıca kamu finansman aracı olarak Merkez Bankası kaynaklarına başvurulmuştur.
Yine bu dönemde sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, kur ve faiz politikalarının ihracat
ürünleri üzerindeki dış piyasalarda rekabet gücünü kazandırma etkilerini sınırlandırmıştır. Dış
ticaret ve ödemeler dengesindeki söz konusu bozukluklar, Türkiye ekonomisinin en önemli
sorunlarından biri haline gelmiş ve 1994 ve 2000/2001 krizlerinin en önemli belirleyicilerinden
biri olmuştur.
Türkiye, 1980’li yıllara yoğun ödemeler dengesi ve dış borç sorunu içinde girmiştir. 1978-1979
yıllarında üstlenilen dış finansman ihtiyacı, tek bir uluslararası kuruluştan mali destek ile
çözümlenemeyecek düzeye ulaşmış, bu alanda yardımcı olacak kuruluş da bulunamamıştır. O
nedenle Türkiye’den ekonomi politikalarında köklü bir dönüşüm çerçevesinde dünya
ekonomisiyle yeni bir eklemlenme biçimine yönelmesi beklenmiş, dış desteğin tümüyle yeni
bir model üzerine oturtulması anlayışı oluşmaya başlamıştır. Mart 1980’de Dünya Bankası ile
izlenen Yapısal Uyum Kredisi sözleşmesi ve Haziran 1980’de IMF ile imzalanan ve 3 yıllık
destek sağlayan anlaşma, uzun yıllar sürecek olan yapısal uyum politikaları uygulamalarının
başlangıcı olmuştur (Önder v.d., 1993: 186). Bu politikalar ile Türkiye ekonomisinin dünya
pazarlarına açılması 1980-1983 yapısal dönüşümü ile başlamış, 1989-1990’da da
tamamlanmıştır.
Ekonomik istikrar politikalarının uygulandığı bu dönemde Türkiye, ithal ikameci sanayileşme
politikasını terk ederek dışa açık sanayileşme politikasını benimseyen, kamu yerine özel sektör
öncülüğünde gelişme olanakları arayan ve finansal piyasaları uluslararası sisteme entegre
edebilen çeşitli politikaları uygulamaya koymuştur.
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8.1. 24 OCAK 1980 KARARLARI - EKONOMİ POLİTİKALARINDA
DÖNÜŞÜM VE DIŞA AÇILMA
Türkiye 1980 yılına tıkanan ithal ikameci model, sürekli açık veren dış ticaret bilançosu, borç
ödemelerinde ve ertelemelerinde karşılaşılan zorluklar ile girmiştir. Benimsenen ithal ikameci
politikalar sonucunda ekonomik kalkınma sağlanamamış, hem ekonominin artan sermaye ve
ara malı ihtiyacı hem de 1973 ve 1979 Petrol krizleri sonucu artan petrol fiyatlarının olumsuz
yansımaları ile yaşanan döviz darboğazı sonucunda, dış borçlara başvuruda ölçü kaçırılmıştır.
Aynı dönemde dünya ekonomisinde de değişiklikler meydana gelmiş, ithal ikameci
sanayileşme politikası uygulamaları sonucu borçlulukları giderek artan azgelişmiş ülke
ekonomilerinin bu modele duydukları güven azalırken, kapitalist ülkeler ise bu ülkelerin
ekonomilerini dışa açmaları konusunda politikalar önermeye başlamıştır. Türkiye de dışa
açılmayı teşvik eden bu yöndeki politikalardan etkilenmiş, ihracata yönelik kalkınma modeli
24 Ocak Kararları ile uygulama alanı bulmuş, ekonomide yapısal bir dönüşüm yaşanmıştır.

8.1.1. 24 Ocak Kararları ve Nitelikleri
24 Ocak Kararları ile uygulanmakta olan korumacı politikaların kaldırılarak dış ticaretin
serbestleştirilip geliştirilmesi, döviz piyasalarının ve sermaye girişlerinin serbestleştirilmesi, iç
fiyatların piyasa denge fiyatı tarafından belirlenmesi, devletin ekonomideki varlığının
azaltılması, KİT’lerin özelleştirilmesi, reel ücretlerin düşürülmesi, faiz oranlarının
serbestleştirilmesi gibi politikalar benimsenmiştir (Kazgan, 1994: 187).
Bu politikalar çerçevesinde 24 Ocak Kararları ile döviz kuru büyük ölçüde devalüe edilmiş,
kamu ürünlerinin fiyatları artırılmış ve faizler yükseltilmiştir. Mali kesimde yapılan bu
düzenleme ile atıl tasarrufların yatırıma dönüştürülerek sağlıklı büyümenin önünde engel olan
tasarruf yetersizliğinin aşılması ve bu şekilde borçlanma ihtiyacının azaltılması öngörülmüş, bu
çerçevede faiz oranlarının serbest bırakılması kararlaştırılmıştır. Alınan bu önemli kararla dış
ticaret üzerinde de çeşitli amaçlara ulaşılması hedeflenmiştir. Faiz oranlarının yükselmesi ile
yurt içi talebin kısılması, ihraç edilecek yurt içi talep fazlasının sağlanması ve ihracat gelirlerini
artırmasına yardımcı olması amaçlanmıştır.
1980 sonrası uygulanan dışa açık ve ihracata dayalı büyüme politikasının bir gereği olarak,
ekonominin bütününde kamu kesiminin ekonomik ağırlığının azaltılması yoluna gidilmiştir. Bu
çerçevede serbest piyasa ekonomisine işlerlik kazandırılması için özel kesimin kamu kesimi
aleyhine büyümesine ve gelişmesine yönelik bazı mali önlemler uygulamaya konmuştur. Bu
uygulamalar, kamu kesiminde piyasa ekonomisi kurallarına göre özel mal ve hizmet üren
KİT’lerin özelleştirilmesi, kamu harcamalarının azaltılması, vergi tabanının daraltılması
şeklinde sıralanabilir.

8.1.2. 1980 Dönüşümü ve Makroekonomik Göstergelerdeki Gelişmeler
Türkiye ekonomisinin 1980 sonrasındaki performansı incelendiğinde, ekonominin özellikle
1984 yılından itibaren 1990’lı yılların başlarına kadar oldukça yüksek oranda büyüdüğü göze
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çarpmaktadır. 1984-1990 döneminde büyüme belirgin bir ivme kazanmış ve milli gelir bu
dönemde ortalama %5’in üzerinde artmıştır. 1980 yılında %2.8 oranında küçülen ekonomi,
izleyen yıllarda dalgalı da olsa bir büyüme trendi yakalayabilmiş, büyüme oranları 1984’de
%7.1’e, 1987’de ise %9.8’e dek ulaşmıştır (Tablo 1).
Bu dönemde enflasyon çift haneli rakamlardan uzaklaşmış, 1987’ye kadar %50’nin altında
tutulabilmiştir. İstikrar önlemlerinin öncelikle çözeceği sorun olarak algılanan enflasyonla
mücadelede kısmi bir başarı elde edilmiştir (Tablo 1).
1980’lere dek diğer gelişmekte olan ülkelerin ithalat ve ihracatlarının GSMH’leri içindeki pay
%48 iken, bu oran Türkiye’de %16 gibi yetersiz bir düzeyde gerçekleşmiştir. İhracatta 19791980’de %28, 1980-1981’de ise 24 Ocak Kararlarının etkisiyle %61.6 düzeyinde artış
yaşanmıştır. Bu yıllarda dünya ticaret performansındaki gerilemeye rağmen Türkiye ihracatının
GSMH içindeki payı %8.5’den %11.4’e çıkmış, 1980-1988 döneminde ortalama %12-13
seviyesine erişmiştir (Danışman, 1986: 42). 1991’de Körfez Savaşı’nın özellikle dış ticaret
dengesine olumsuz yansımaları ülke ekonomisini sarsmıştır.
1980 sonrasında ihracatı etkileyen makroekonomik politika araçları olarak kur ve faiz oranları,
ihraç ürünlerine dış piyasalarda rekabet gücü kazandırmıştır. İhracat, kur ve faiz politikalarına
duyarlı olarak ve TL’nin değersiz olduğu bir dönemde, 1980’de 2,9 milyar $ seviyesinden
1988’de 11,6 milyar $ seviyelerine çıkmış, 1980-1988 yılları arasında dört kat artarak atılım
göstermiştir (Parasız, 1998: 238 ve Tablo 1).
1980’li yıllarda ithalat rejimi de serbestleştirilmiş, buna paralel olarak ithalatta belirgin bir artış
gözlenmiştir. 1980’de 7,9 milyar $ civarında olan ithalat 1980’lerin sonunda iki kat artarak 16
milyar $ seviyesine yükselmiştir (Tablo 1). Bu iki unsur, 1980 sonrasında dış ticaretin
GSMH’ye oranının belirgin bir şekilde artması sonucunu doğurmuş ve ayrıca dış borçlanma
olanakları üzerinde olumlu etki yapmıştır.
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USD=TL

7.909.4
2.910.1
8.933.4
4.702.9
8.842.7
5.746.0
9.235.0
5.727.8
10.756.9
7.133.6
11.343.3
7.958.0
11.104.8
7.456.7
14.157.8 10.190.1
14.335.4 11.662.0
15.792.1 11.624.7
22.302.3 12.959.3
21.047.0 13.598.0
22.871.0 14.714.0
29.428.0 15.345.0
23.270.0 18.105.0
35.709.0 21.637.0
43.627.0 23.224.0
48.559.0 26.261.0
45.921.0 26.973.0
40.671.0 26.587.0
54.503.0 27.775.0
40.410.0 31.334.0
51.554.0 36.059.0
69.340.0 47.253.0
97.540.0 63.167.0
116.774.0 73.476.0
139.576.0 85.535.0
170.057.0 107.213.0

Diş Ticaret
Dengesi
(Milyon$)

107.20
36.80
25.20
37.06
49.68
44.19
30.67
55.05
77.13
64.28
60.41
71.14
65.97
71.08
125.49
76.05
79.76
99.09
69.73
68.79
39.03
68.53
29.75
18.36
9.32
7.72
9.65
8.39

İhracat
(Milyon $)

(2.8)
4.8
3.1
4.2
7.1
4.3
6.8
9.8
1.5
1.6
9.4
0.4
6.4
7.9
(6.1)
8.0
7.1
8.3
3.8
(6.1)
6.3
-9.5
7.9
5.9
9.9
7.6
6.0
4.5

İthalat
(Milyon $)

1.975
2.020
2.031
2.064
2.157
2.194
2.291
2.462
2.444
2.431
2.599
2.557
2.668
2.831
2.610
2.766
2.909
3.093
3.156
2.913
3.049
2.720
2.896
3.025
3.281
3.401
3.527
-

Enflasyon (%)

Büyüme

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Kişi Başi
Gsmh ($)

Tablo 1. 1980-2007 Dönemi Ekonomik Göstergelerdeki Gelişmeler

(4.999.3)
(4.230.5)
(3.096.7)
(3.507.2)
(3.623.3)
(3.385.3)
(3.648.1)
(3.967.7)
(2.673.4)
(4.167.4)
(9.343.0)
(7.449.0)
(8.157.0)
(14.083.0)
(5.165.0)
(14.072.0)
(20.403.0)
(22.298.0)
(18.948.0)
(14.084.0)
(26.728.0)
(10.065.0)
(15.495.0)
(22.087.0)
(34.373.0)
(43.298.0)
(54.041.0)
(62.844.0)

76.0
110.2
160.9
224.0
364.9
518.3
669.4
855.7
1.420.8
2.120.8
2.607.6
4.169.9
6.887.5
10.986.0
29.704.3
45.673.5
81.083.6
151.429.0
260.040.1
420.126.2
623.704.0
1.225.411.8
1.505.839.5
1.493.067.8
1.422.341.2
1.3408.0
1.4311.0
1.3015.0

Kaynak: 1980-2002 yılları için http://ekutup.dpt.gov.tr/ ekonomi/gosterge/tr/1950-06/esg.htm,
2002 Yılı sonrası için Maliye Bakanlığı, SGB, Temel Ekonomik Göstergeler, Kişi Başı GSMH
için DPT, 2008 Yılı Yıllık Program’daki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
- Enflasyon rakamları, TÜİK, 1983-1987 dönemi için 1978-79=100, 1988-1994 dönemi için
1987=100, 1995-2004 dönemi için 1994=100 ve 2004 yılı sonrası için 2003=100 bazlı endeks
kullanılmıştır.
- 2005 yılı sonrası YTL olarak düzenlenmiştir.
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8.1.3. 1980 Dönüşümü ve Bütçe Büyüklüklerindeki Gelişmeler
Ekonomide kamu kesiminin payının daraltılması üzerine kurgulanan 24 Ocak kararlarının bütçe
büyüklüklerine yansıması, bütçe harcamalarının ve bütçe gelirlerinin GSMH içindeki payındaki
düşüş ile görülebilir. Bütçe harcamalarının GSMH içindeki payı 1980 yılındaki %20.33
seviyesinden izleyen yıllarda %25 azalarak 1985’de %15.03 seviyesine inmiştir. Harcamaların
finansmanını sağlayacak bütçe gelirlerinin GSMH içindeki payı da 1980 yılındaki %17.2
oranından %26.3 oranında azalarak 1984 yılında %12.77 olarak gerçekleşmiştir. 24 Ocak
kararlarının uygulandığı ilk yıllarda bütçe açığının GSMH içindeki payı da düşürülebilmiş,
1980’de %3.13 olan söz konusu oran 1985’de %2.26’ya inmiştir (Tablo 2).

8.1.4. 4 Şubat Kararları
Büyüme ve dış ticarette başarılara imza atılan ilk yedi yıllık uygulama sonrasında, 1988 yılında
hükümetin o güne dek izlenen politikalarda ciddi değişiklikler yapmasına yol açacak gelişmeler
ortaya çıkmıştır. 1988 yılına gelindiğinde ihracatın her ne pahasına olursa olsun artması için
her türlü teşvikten faydalanılması ile ortaya çıkan hayali ihracat olgusu ve ihracat içinde artan
payı, ayrıca doların dünya piyasalarında değerinin düşmesi, dış ticaret göstergelerini ve borç
görünümünü olumsuz etkilemiştir. Bu dönemde KİT ürünlerinin fiyatlarına sık zam yapılması,
seçim ekonomisi, borçla finanse edilen yatırımlar, enflasyonun 1987’de %55 seviyesinden
ertesi yıl %77’ye yükselmesine ve büyüme oranında da %9.8’den %1.5’e varan düşüşlere neden
olmuştur (Tablo 1).
Bu gelişmeler doğrultusunda bir bölümü 4 Şubat 1988’de yürürlüğe konmak üzere sıkı para
politikası, KİT ürünlerine bir defalık zam yapılması, KDV oranının yükseltilmesi, büyüme hızı
hedefinin %5’e çekilmesi, yatırım hedeflerinin düşürülmesi gibi çeşitli önlemler alınmıştır. Bu
dönemde sıkı para politikası ile kredi ve para arzının azaltılması sağlanmaya çalışılmıştır.
Tasarrufların bankalara yönlendirilmesi, altın ya da dövize kaymasının engellenmesi için
mevduat faizlerinin tavanı, serbest bırakılmadan önce bir kez yükseltilmiştir. Hükümet eski
politikalarını düzeltmek, ekonomik sorunlara çare bulmak üzere tek ve kapsamlı önlemler
paketini bir arada ve aynı anda sunmak yerine, süregelen değişiklikler yapmayı, hata olduğunda
da yeniden ayarlamalara gitmeyi, kamuoyu etkileri açısından tercih etmiştir (Hiç, 1988: 13).

8.2. FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİ
Türkiye ekonomisinde 1980-1983 yılları arası başlayan dönüşüm, 1989 yılındaki finansal
serbestleşme kararı ile tamamlanmıştır. Bu süreçte önce mal piyasaları dış pazarlara açılmış ve
ticaret kotalarının koruması altındaki ithalat rejimi serbestleştirilmiştir. Döviz kuru yüksek bir
devalüasyonu takiben esnekleştirilmiş ve dolaylı teşviklerle birleştirilerek sanayinin ihracata
yönlendirilmesinde temel bir araç görevi görmüştür. Ulusal mali piyasaların serbestleştirilmesi
ve dış finans merkezleriyle eklemlenme süreci bu gelişmeleri yakından izlemiş ve Türkiye
ekonomisi 1990’lı yıllara tamamıyla dışa açık bir ekonomi konumunda girmiştir (Yeldan, 2005:
25).
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Kronolojik olarak göz attığımızda, Türkiye’de finansal serbestleşme sürecinde 1989 sermaye
hareketleri serbestleştirilmesi dönemine kadar şu düzenlemeler yapılmıştır : 1980’de faiz
oranları üzerindeki kısıtlamalar ve hisse senedi piyasası üzerindeki fiyat kontrolleri kaldırılmış,
1982’de sermaye piyasası kurulmuş, 1984’de döviz kuru işlemlerine izin verilmiş, 1986’da
İnterbank para kurulu açılmış, 1987’de açık piyasa işlemleri başlamış, 1988’de efektif döviz
piyasası kurulmuş ve nihayet 1989’da da sermaye hareketleri üzerindeki sınırlamalar
kaldırılmıştır.

8.2.1. Finansal Serbestleşme Sürecinde Makroekonomik Göstergelerdeki
Gelişmeler
1980’li yılların sonlarından itibaren, 1994 yılındaki %6.1’lik büyük daralmaya kadar
ekonomide gerçekleşen büyüme oranları dalgalı bir yapı sergilemiş, 1990’daki %9.4’lük
büyüme oranı 2004 yılına kadar bir daha yakalanamamıştır (Tablo 1). Söz konusu dalgalı
büyüme süreci üzerinde, enflasyonun belirsizliğe yol açması ve kaynak dağılımında dengesizlik
yaratması, yüksek kamu açıklarının temelde iç borçlanma ile finanse edilmesi ve bunun özel
sektör yatırımlarını dışlaması, kısa vadeli sermaye girişlerindeki dalgalanmalar, faiz oranlarının
sürekli artması gibi faktörler etkili olmuştur.
1988-1993 dönemi iç talep genişlemesine dayalı büyüme stratejisinin izlendiği, büyümenin
istikrara tercih edildiği bir dönem olmuştur. Bu dönemde yüksek bütçe açıkları ve borç stoku
ile kronikleşen enflasyon, ekonomiyi daraltmıştır. Bu ortam ekonomik ajanların, enflasyon
beklentilerini aşağıya doğru revize etmelerini engellemiş ve bozulan kamu dengeleri ileriye
dönük olumsuz beklentiler kısır döngüsü ile yüksek oranlı enflasyona neden olmuştur. 1990’da
%60.4 olan oran 1991’de %125.4’e çıkmıştır. Ayrıca artan kısa vadeli sermaye girişi banka
kredilerini beslemiş ve buna bağlı olarak fon talebi artmış, enflasyonu körüklemiştir. Bir çok
banka dışarıdan temin ettikleri döviz kredilerinin önemli bir bölümünü hazine bonosu ve devlet
tahvili satın alımında kullanmış, ayrıca kamu finansman aracı olarak Merkez Bankası
kaynaklarına başvurulmuştur (Şahin, 2006: 223).
1989-1993 arasında sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, kur ve faiz politikalarının
ihracat ürünleri üzerindeki dış piyasalarda rekabet gücünü kazandırma etkilerini
sınırlandırmıştır (Parasız, 1998: 238). Bu dönemde TL’nin değerlenmesi ve dövize talebin
azalması sürecinden itibaren 1989 yılında 32 sayılı kararla sermaye hareketlerinde büyük
artışlar yaşanmıştır. Bu durum ithalatı ve talebi canlandırmış, 1990 yılında ithalat bir önceki
yıla oranla %41.2, ihracat ise %11.4 oranında artmış, dış ticaret açığı 10 milyar $ seviyesine
çıkarak rekor düzeye ulaşmıştır (Tablo 1). Böylelikle dış ticaret ve ödemeler dengesindeki söz
konusu bozukluklar, Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri haline gelmiş ve
yaşanan finansal krizlerin en önemli etkenlerinden biri olmuştur.

8.2.2. Finansal Serbestleşme Sürecinde Bütçe Büyüklüklerindeki Gelişmeler
İhracata dayalı büyüme politikası gereği kamu gelir ve giderleri yapısal değişime uğramış,
gelir-harcama makası açılarak bütçe açıkları belirginleşmiştir. Bütçe gelirlerinin GSMH
içindeki payı 1988 yılından itibaren %13.19’dan, 1994’de %19.17’ye kadar çıkmış, ancak bütçe
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harcamalarındaki yükseliş daha hızlı gerçekleştiğinden bütçe açığı da 1993’de %6.19’a kadar
tırmanmıştır. Bu dönemde faiz dışı fazla verilmemiştir (Tablo 2).
Vergi yapısında görülen değişiklikler, sermaye kazançları üzerindeki vergi yükünün
hafifletilmesi ve ihracat teşvikinin vergi üzerinden gerçekleştirilmesi şeklinde olmuştur.
Serbest piyasa ekonomisine işlerlik kazandırılması için oranları düşürülen gelir vergisi ve
yürürlükten kaldırılan vergi güvenlik önlemleri, mükelleflerin gerek kamu harcamalarının
yansımasını olumsuz görüşü ve devlete bakışlarının olumlu olmaması, vergi bilincinin zayıflığı
gibi faktörlerle azalmış, buna karşılık kamu harcamalarında özellikle borç faiz ödemelerinin
varlığı nedeniyle kısıntıya gidilmemiştir. Bir başka deyişle 1980 sonrası uygulamalar, artan
harcamaların vergi yerine borçlanma ile finanse edilmesine neden olmuştur. Borçlanma ve
finansmanın yükü olarak oluşan faiz ödemelerinin bütçe üzerinde yarattığı baskı ile tekrar
borçlanma kaçınılmaz olmuştur.

8.3. 1994 KRİZİ – 5 NİSAN KARARLARI VE YANSIMALARI
Türkiye ekonomisi, 1994’ün başlarında iç ve dış dengelerinde ortaya çıkan bozulmayla, döviz
piyasalarından başlayarak ağır bir bunalıma sürüklenmiştir. Bunalımdan çıkış için alınan 5
Nisan Kararları ve bu bağlamda IMF anlaşması, 1995 yılının ekonomik düzenlemelerini
oluşturmuştur.
1980-1989 döneminde ülkeye gelen yabancı sermaye 1,8 milyar $ seviyesinde iken 1990-1993
döneminde 3,3 milyar $ gerçekleşerek, bu süre içinde %77 oranında artış göstermiştir. Esasen
büyümenin yabancı sermaye girişine bağlı olduğu bir dönem yaşanmış, kısa vadeli sermaye
girişine bağlı olarak talep seviyesi artmış ve bütçe harcamalarında da artış yaşanmıştır. Bir
önlem olarak sıcak para girişini yavaşlatmak ve döviz kurlarını yükseltmek için faiz oranları
düşürülmüş, iç borçlanma yerine ekonomide likiditeyi artırıcı Merkez Bankası kaynakları
kullanılmıştır. Yüksek dış ticaret ve ödemeler dengesi açıkları ortamında kredi derecelendirme
kuruluşlarının Türkiye’nin notunu düşürmeleri, dövize olan talebi daha da şiddetlendirmiştir
(Şahin, 2006: 218).
Düşük kur ve yüksek TL bankaları yurt dışında döviz toplayıp yurt içinde TL’ye çevirmeye
zorlamış ve bankalar bu parayla Hazine Bonosu almıştır. Açık pozisyonla çalışan kurumlar
borçlarını ödemek, riski artan sermaye bir an önce kaçmak, yurt içi yerleşikler de para ikamesi
amaçlarıyla döviz piyasalarına hücum ederken, döviz fiyatları tırmanmıştır. Hisse senetlerinin
şişmiş fiyatlarının sürdürülemeyeceği anlaşılınca elden çıkarmalar başlamış, borsa hızla düşüşe
geçmiştir. Doların artışının önüne geçilmesi için faiz oranları artırılmış, gecelik faizler
İnterbank piyasasında %1000’lere ulaşmıştır. Piyasadan döviz çekmek için döviz satışına geçen
Merkez Bankası’nın rezervleri üç ayda 3 milyar $ azalarak 3,2 milyar $’a inmiştir (Kazgan,
1994: 228).
1994 Şubat’ında kısa vadeli sermayenin ülke dışına hareketliliği artmış, 5,9 milyar $ tutarında
kısa vadeli sermaye, toplamda ise 6,3 milyar $ tutarında yabancı sermaye ülke dışına çıkmıştır
(Ongun, 2002: 65). Sonuç olarak bütçe açığının GSMH’ye oranı %6.7’ye ulaşmış, kamu kesimi
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borçlanma gereği/GSMH oranı %10’lara yükselmiş, 1994’den itibaren dış ticaret dengesi de
bozulmaya başlamış ve ekonomi %6.1 küçülmüştür.
5 Nisan Kararları ile kamu kesiminde üretilen mal ve hizmet fiyatlarında çok yüksek oranlı ve
ani zamlar yapılmış, kamu kesiminde ücret ve maaşlar dondurulmuş, TL’nin devalüasyonu
serbest piyasaya bırakılmış, Merkez Bankası’nın Hazine’ye açacağı kısa vadeli avansların bütçe
ödeneklerine oranı kademeli olarak düşürülmüştür.
Ayrıca alınacak önlemler kapsamında iç borçlar dış borçlarla ikame edilmiş, programın başarısı
için Hazine ve bankaların dış piyasalara borçlanması özendirilmiştir. Yabancı sermayenin
teşvik edilmesi, döviz girişi sağlayacak özelleştirme uygulamalarına hız kazandırılması şart
koşulmuştur (Sönmez, 2003: 353).
5 Nisan Kararları’nın kısa vadeli önlemlerinin uygulanması ile mali piyasalardaki
dalgalanmalar önlenebilmiş, ancak uzun vadeli ve ekonomide yapısal düzenlemeleri amaçlayan
önlemler çeşitli nedenlerle gerçekleştirilememiştir. Dolayısıyla Türkiye’de kriz beklentisi
devam etmiş, 5 Nisan Kararlarına dış destek de çok sınırlı kalmıştır. IMF ile stand-by anlaşması
yapılmamış, sadece 700 milyar $ civarında IMF kredisi kullanılmıştır (Şahin, 2006: 231).

8.3.1. 1994 Sonrası Makroekonomik Göstergelerdeki Gelişmeler
1995 yılında yaşanan stagflasyonun ardından bir toparlanma sağlanmış, ekonomi 1995’de %8,
1997’de %8.3 oranında büyümüştür. Programın amaçlarından biri olan enflasyonla mücadelede
bir miktar başarı sağlanmış, üç haneli enflasyon oranından çift haneli ama yine de yüksek
oranlara inilebilmiş, enflasyon %80’lere yerleşmiştir. 1995 yılında TÜFE %80 olurken doların
TL karşısındaki değer artışı %55 oranında gerçekleştiğinden TL aşırı değerlenmiştir. 1994 krizi,
kişi başı geliri de etkilemiş, dolar bazında yüksek gibi görünse de halkın refah seviyesinde
düşüş yaşanarak, 1993 yılındaki refah düzeyine ancak 1997’de gelinebilmiştir (Tablo 1).
1995 yılında ihracat %19.4 oranında artarak 21,6 milyar $’a yükselmiş, ithalat da %50 artışla
35,7 milyar $’a tırmanmış, dış ticaret açığı 13,2 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 1996-1998
döneminde dış ticaret açığı 20 milyar $’a çıkmıştır (Tablo 1). Dolayısıyla 5 Nisan Kararları, dış
ticaret dengesizliği ile mücadelede başarılı olamamıştır.

8.3.2. 1994 Sonrası Bütçe Büyüklüklerindeki Gelişmeler
1993 yılında GSMH’nin %24.3’üne ulaşan bütçe harcamalarında kriz sonrası alınan önlemlerle
sadece iki yıllığına bir düşüş elde edilebilmiştir. Bütçe üzerinde yük oluşturan faiz ödemelerinin
yarattığı baskı ile bütçe harcamalarının GSMH içindeki payı 1999 yılına dek hızla tırmanarak
%35.39’a çıkmıştır. Bütçe harcamalarını finanse edecek gelirler kaleminde ise yükseliş aynı
oranda gerçekleşmemiş, 1994 yılında GSMH’nin %19.17’si iken beş yılda %25.3 artarak
1999’da GSMH’nin %24.03’üne ulaşmıştır. 1994 yılı sonuna dek alınan önlemlerle
hedeflenenin üzerinde de olsa düşük bir bütçe açığı rakamına kavuşulmuş, ancak 1994’de
%3.94 düzeyinden %20.3 oranında artarak 1999 yılında %11.86’ya kadar çıkmıştır (Tablo 2).
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17.20
17.35
13.61
16.51
12.66
12.77
13.20
13.45
13.17
13.19
13.91
15.25
15.79
17.60
19.17
17.75
18.04
19.56
21.87
24.03
26.39
28.88
27.48
28.11
25.81
28.37
30.13
29.31

3.13
1.54
1.48
2.24
4.41
2.26
2.75
3.47
3.09
3.33
3.01
5.28
4.29
6.69
3.91
4.03
8.27
7.63
7.28
11.86
10.47
16.26
14.58
11.27
7.07
1.66
0.8
2.14

135
48
70
101
538
123
80
342
+988
+587
+2.012
9.444
7.136
17.196
+146.193
+259.965
+259.530
+307.264
+2.281.636
+1.436.419
+7.174.977
+12.026.131
+11.780.633
+18.404.773
+26.188.489
+37.562.903
+41.320.106
+34.000.269

Faiz Dışı Denge
/GSMH

20.33
18.89
15.09
18.75
17.07
15.03
15.95
16.92
16.26
16.52
16.92
20.53
20.08
24.29
23.08
21.78
26.31
27.19
29.15
35.89
36.86
45.14
42.06
39.38
32.88
30.03
30.93
31.45

Bütçe Açığı
/GSMH

Bütçe
Harcamaları
/GSMH

Bütçe Açığı

166
124
157
313
979
798
1.411
2.607
3.990
7.673
11.955
33.517
47.434
133.666
152.093
316.150
1.237.871
2.240.653
3.894.959
9.284.421
13.264.885
29.036.095
40.090.026
40.204.415
30.300.001
8.116.629
4.642.603
13.883.438

Faiz Dışı Denge

912
1.392
1.444
2.300
2.805
4.514
6.754
10.089
17.016
30.379
55.239
96.747
174.224
351.528
745.202
1.394.497
2.702.292
5.750.096
11.706.246
18.809.482
33.440.143
51.542.970
75.592.324
100.250.427
110.720.859
137.980.944
173.483.430
189.617.246

Bütçe Gelirleri
/GSMH

1.078
1.516
1.602
2.613
3.784
5.313
8.165
12.696
21.006
38.051
67.193
130.263
221.658
485.194
897.296
1.710.647
3.940.163
7.990.749
15.601.204
28.093.903
46.705.028
80.579.065
115.682.350
140.454.842
141.020.860
146.097.573
178.126.033
203.500.684

Bütçe Gelirleri

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Bütçe
Harcamaları

Yıllar

Tablo 2. 1980-2007 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklükleri (bin YTL)

2.5
0.6
0.7
0.7
2.4
0.3
0.2
0.5
+0.8
+0.3
+0.5
1.5
0.6
0.9
+3.8
+3.3
+1.7
+0.1
+4.3
+1.8
+5.7
+6.4
+6.3
+5.2
+6.1
+7.7
+7.2
+5.3

Kaynak: 1980-2000 yılları arası için http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/ 195006/esg.htm, 2001-2007 yılları arası için BÜMKO, Temel Ekonomik Büyüklükler ve Hazine
Müsteşarlığı,http://www.hazine.gov.tr/sta/gosterge/VI-kamumaliyesi/VI_10_2.xls deki veriler
kullanılarak hazırlanmıştır. (2003, 2004 ve 2005 yıllarında konsolide bütçe tanımı kullanılmış,
2006 yılından itibaren merkezi yönetim bütçesi kapsamına geçilmiştir).
5 Nisan Kararları çerçevesinde kamu gelirlerini artırmaya yönelik olarak Net Aktif Vergisi,
Ekonomik Denge Vergisi, Ek Emlak ve Ek Motorlu Taşıtlar Vergileri ile kamu açıklarının
kapatılmasına ve talebin aşağı çekilmesine çalışılmıştır. Getirilen ek vergilerin etkisi ile vergi
gelirlerinin GSMH’ye oranı %15.1 düzeyinde gerçekleşmiş, bütçe gelirleri ise GSMH’nin
%19.3 seviyesine yükselmiştir (Tablo 2).
Finansal serbestleşme sürecinde, hem reel üretim sektöründe hem de bankacılık sektöründe
uygulanan politikalarla döviz bazında borçlanmak cazip hale gelmiştir. Faiz-kur makasından
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yararlanılarak sağlanan kısa vadeli fonlarla yüksek getirili iç borçlanma senetlerinin satın
alınması, kazançların büyük bölümünün bu yönden elde edilmesini sağlamıştır.

8.4. 2000 KASIM VE 2001 ŞUBAT KRİZLERİ
1998 yılı ortasında IMF ile yapılan görüşmeler ve 18 aylık Yakın İzleme Anlaşması sonrasında,
1999 Aralık ayında bir stand-by anlaşması imzalanarak Enflasyonla Mücadele Programı
açıklanmıştır.
2000 yılı başında enflasyonu düşürmek için uygulamaya konulan program, döviz çapası
uygulamasına dayandırılmıştır. Program, önemli yapısal reform önerilerini de içermiş, kapsam
olarak enflasyonla mücadelenin çok daha ötesinde makro ekonomik ve sosyal alanların
etkilenmesi amaçlanmıştır (Yeldan, 2005: 161).
Programa göre 2000 yılı sonuna kadar enflasyon oranının %20’ye, 2001 sonunda %10-12’ye
ve 2002 sonunda da %4.7’ye düşürülmesi, kamu kesiminin GSMH’ye oran olarak %3.7
oranında fazla vermesi, bu hedeflere ulaşmada vergi ve özelleştirme gelirlerinde artış (7,5
milyar $’lık), personel ve transfer harcamalarında azalış öngörülmüştür (Yeldan, 2005: 162163).
Ancak burada her istikrar programında Türkiye’nin alışık olduğu hedeflerden birine, kamu
gelirlerinin artırılması hedefine ulaşılması açısından önemli bir farklılık göze çarpmaktadır.
Farklılık, kamu gelirinin olağan gelir kalemi olan vergi gelirlerinin bir reforma tabi tutulması,
1980 dönüşümü ile beraber oluşan vergi tabanında daralmanın aşılması, sermayenin
vergilendirilerek tabanın genişletilmesi yerine, özelleştirmenin yaygınlaşmasının
hedeflenmesinde değildir. Bu kez farklılık, daha önceki programlarda verimli olmayan ve
kamuya yük oluşturan kuruluşlarının özelleştirme kararının açıklanması iken, Enflasyonla
Mücadele Programı’nda salt gelir sağlamak amacıyla bu kuruluşların satılması hedeflenmiştir.
Programın unsurlarından biri olarak döviz çapası kullanılmış, 2000 yılında hedeflenen
enflasyon çerçevesinde %20 civarında artırılmıştır (Bu tarihten sonra bant uygulamasına
geçilmiş, kur serbest dalgalanmaya bırakılmıştır). Oysa gerçekleşen enflasyon (%32.7)
hedeflenen enflasyonun üzerinde kalmıştır. Öte yandan döviz kurlarını ayarlamada, 1 $ ve 0.77
Euro’dan oluşan bir sepet kullanılmıştır. 2000 yılında $, Euro’ya karşı değer kazandığından
TL’de aynı yönde gelişim oluşmuştur. Döviz sepetinde düzenleme yapılmamış, TL değer
kazanmış, ithalat cazip hale gelmiş ve ihracat zorlaşmıştır (Ertuna, 2007: 124). Ayrıca Merkez
Bankası’nın sıkı para politikası uygulamasına, bankacılık sistemine dövizle borçlanarak veya
IMF kredisi kullanarak para tabanını genişletmemesi kararlaştırılmıştır (Yeldan, 2005: 170).
Bir başka deyişle Merkez Bankası’nın para basımının sınırlandırılması çerçevesinde salt para
kurulu şeklinde çalışması öngörülmüştür. Ancak fiyat istikrarı amacına odaklanan böyle bir
kurulun sermaye hareketlerini sterilize edememek, ulusal paranın aşırı değerlenmesini
önleyememek gibi zayıf yanları bulunmaktadır ve ekonomiyi sermaye hareketlerinin risklerine
açık hale getirmektedir (Aykın, 2001: 3).
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Program uygulamaya konduktan kısa bir süre sonra enflasyonda kısmi başarı elde edilmiş,
enflasyon oranı %39’a gerilemiş, büyüme oranı ise bir önceki yıldaki küçülmeden sonra %6.3
oranına ulaşmıştır. Ancak uygulanan döviz ve faiz politikasının bir sonucu olarak ithalatta bir
önceki yıla oranla %34’lük artışın etkisi ve ihracatın artmaması sonrasında, dış ticaret açığı bir
önceki yıla oranla %90 oranında artmış, 76,7 milyar $’a yükselmiştir (Tablo 1).
2000 yılı sonlarına gelinirken programlanmış reformlarda gecikmeler olmuş ve bankacılık
kesimine yönelik yeni düzenlemeler hız kazanmaya başlamıştır. Bu yeni gelişme bankaları, açık
pozisyonlarını kapatmaları için çok daha hızlı ve ani davranışlar içine sokmuş, döviz alabilmek
için likiditelerini artırmaya yöneltmiştir (Uygur, 2001: 16). Sıkı para politikası ve Merkez
Bankası’nın piyasaya kural gereği likidite verememesi, faiz oranlarını yükseltmiştir. Bu durum,
devlet iç borçlanma senetlerine sahip bankaların zararına yol açmış, likidite sıkıntısı giderek
endişe verici olmaya başlamıştır. Ayrıca bazı bankaların TMSF’ye devir alınacağına dair
spekülasyonlar sonucu bankalar, birbirlerine olan kredi kanallarını kapayarak daha yüksek
faizle fon bulma yollarını aramıştır.
Merkez Bankası hesapların kapatılabilmesi için gerekli likiditeyi vermemiş, böylece bütünüyle
durmuş olan DİBS ikincil piyasa işlemlerinden kaçan kısa vadeli sermaye, TL’den dövize
yönelmiş ve yurtdışına çıkmıştır (Ekzen, 2003).
Tablo 3, kısa vadeli sermaye hareketlerinde söz konusu gelişimi göstermektedir. Kriz öncesi
ülkeden çıkan yabancı kökenli kısa vadeli sermayenin ulaştığı boyut, kriz döneminde çok
önemli rol oynamıştır. Kasım-Haziran döneminde yaklaşık 11 milyar $ düzeyinde kısa vadeli
sermaye ülkemizi terk etmiştir.
Tablo 3. 2000/2001 Krizi Öncesi ve Sonrasında Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri
(milyon $)
Kriz Öncesi

Kriz Dönemi

(Ocak 2000-Ekim 2000)

(Kasım
Şubat 2001)

Yabancı Kökenli Sıcak Para

4.204

-10.984

Portföy, menkul değer

835

-8.586

Yerli Bankalara kısa vadeli kredi

3.639

-1.688

Diğer kısa vadeli krediler

84

224

Mevduat ve diğer yükümlülükler

-354

-934

Yerli Kökenli Sıcak Para

-3.498

-1.012

Portföy, menkul değer

-730

949

2000-
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Yerli Bankalardan kısa vadeli
59
kredi

-44

Diğer kısa vadeli varlıklar

-277

-234

Kayıt-dışı

-2.550

-1.683

Kaynak: Boratav, 2001: 3.
Öte yandan yabancı yatırımcılar da ellerindeki DİBS’leri hızla ellerinden çıkarıp döviz
taleplerini artırarak Türk mali piyasasını daha yüksek faizlerle başbaşa bırakmıştır. Üstelik
bankaların yurtdışında yarattıkları fonların ortağı olan yabancı bankalar da ortaklıktan ayrılınca,
fonlardaki DİBS’leri fonlama görevi Türk bankalarına kaldığı için, faizlerdeki tırmanış devam
etmiştir (Eğilmez ve Kumcu, 2002: 324).
Yabancı yatırımcıların bu tepkisi ile döviz talebi de artmış, giderek değeri düşen hazine
bonoları, yurtdışından alınan borçlara karşılık teminat olabilme özelliğini kaybetmiş, bu yolla
bankalar dışarıdan aldıkları dış borçları ödemek zorunda kaldıklarından, döviz ve dolayısıyla
TL taleplerini de artırmışlardır. Piyasaya verilen TL likiditesinin dövize dönüştürülmesi, dövize
hücum olarak nitelendirilmiştir. Hazine’nin iç piyasadaki borçlanmasının yanı sıra dış
piyasadan borçlanmasında da olumsuzluklar çıkmış ve iç borçlanma dış borçlanma ile ikame
edilince, Hazine’nin dış piyasalara ihraç ettiği tahvillerin faizleri de yükselme eğilimine
girmiştir (Eğilmez ve Kumcu, 2002: 324). Böylece 22 Kasım 2000 itibariyle Enflasyonla
Mücadele Programı’nın aksayan yönleri ortaya çıkmış ve program büyük bir darbe almıştır.
Likidite krizinden sonra bütçe açığının GSMH’ye oranı %16.26’ya, bütçe harcamalarının
GSMH’ye oranı %45.14’e yükselmiştir (Tablo 2). Bu duruma etki eden en önemli faktör,
borçlanmanın yükselen faiz maliyeti nedeniyle bütçe üzerinde yarattığı olumsuzluk olmuş ve
bütçeler esnekliğini kaybetmiştir. 2000 yılında bütçe harcamaları içinde faiz ödemelerinin payı
%43.5’den ertesi yıl %50.6’ya, GSMH içindeki payı ise 2000 yılında %17.5’den ertesi yıl
%24.5’e yükselmiştir. Bütçe gelirleri ise GSMH’nin sadece %9.4 oranında artabilmiş, bu
durum bütçe açığının GSMH içindeki oranını bir önceki yıla oranla %55.3 oranında yükselterek
%16.26’ya ulaşmasında etkili olmuştur (Tablo 2).
Kasım krizi, IMF’nin 7,5 milyar $’lık ek rezerv kolaylığı ve programa destekle kısmen
atlatılmış gibi görünse de, bankacılık sisteminin zafiyeti artarak, TMSF’ye devirleri gündeme
gelmiş, kamu kesiminin yükümlülüklerinde artış ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler yabancı
yatırımcının güveninin sağlanmasına engel olmuş, faiz oranlarını yükselterek kur politikasında
değişikliğe gidilmesi kaçınılmaz olmuştur (Temel, 2001: 561).
Ancak bu kez Şubat 2001’de olumsuz bir siyasi gelişme, ikinci bir spekülatif atağın başlamasına
neden olmuştur. Dövize yönelik talepte patlama yaşanmış, 19 Şubat’ta 7,6 milyar $’lık döviz
talebi gerçekleşmiştir. Merkez Bankası bu talebin 1,2 milyar $’ına cevap verebilmiş,
Türkiye’nin kredi notu düşürülerek risk primi artmıştır (Parasız, 2001: 463).
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Görüldüğü üzere 1989 yılında sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi ve 32 sayılı karar ile
ekonomik finansman çerçevesinde yüksek faiz-düşük kur politikası uygulamaları ile geçen
dönemler, birçok ekonomik soruna yol açmıştır. TL’nin değerlenme süreci, aynı zamanda ithal
malların fiyatları üzerinden enflasyonun düşmesi yönünde de baskı yapmıştır. Ancak
büyümenin ve TL’nin değerlenmesinin uyardığı ithalat talebi, pahalılaşan ihracat, cari işlemler
açıklarına yol açmıştır. Bu süreç yüksek faizlerle borçlanma eğiliminin ortaya çıkmasına, ithal
sermaye mallarının fiyatlarını düşürerek özel sektör yatırımlarını uyarmasına, ekonominin kısa
vadeli sermaye açısından bir cazibe merkezi olmasına neden olmuştur. Sermaye girişi gerek
cari işlemler açıklarını gerekse kamu finansmanının sağlanmasında etkili olmuş, öte yandan
sermaye girişi ile ülke içinde artan döviz rezervi, TL’nin değerlenmesine yol açmıştır. Ancak
sermaye hareketlerinin kısa vadede büyüme, enflasyon, TL’nin değeri üzerindeki pozitif
etkileri, uzun vadede dünya ekonomisinde bir risk algılaması nedeniyle geldiği ülkeyi terk
edebildiği ve ekonomileri ciddi krizlerle baş başa bırakabildiği de görülmüştür. İşte yaşanan
1994 ve 2000/2001 krizleri ile sermaye çıkışı arasında bağlantı kuran ve krizleri bu bağlamda
açıklayan literatür oldukça geniştir (Yeldan, 2001; Boratav, 1993; Akyüz, 1993; Kazgan, 1988
ve 2004; Pekin, 2006; Kepenek ve Yentürk, 2005; Ertuna, 2005 ve 2007; Akbulak v.d., 2004;
Şahin, 2006; Özer, 2001; Yılmaz ve Yılmaz, 2007; Parasız, 2001; Toprak, 2001; Uygur, 2001
v.d.).

8.5. 2008 KÜRESEL KRİZİNDEN GÜNÜMÜZE
2008 yılından bu yana devam eden krizi, küresel kapitalizmin uzun vadeli dinamikleri
çerçevesinde ele alan pek çok Keynesçi ve Marksist bilimciye göre, savaş sonrası yaşanan ve
kendisi de kimi özel başlangıç koşullarına bağlı olan büyük canlanma, 1970’lerin başlarında
sona erdiğinde, gerçekleşmesi gereken ayarlamaların ertelenip durması nedeniyle, resesyon bu
denli şiddetli hale gelmiştir. Brenner ve başka bazı araştırmacılar da günümüz krizini,
1970’lerin devamı olarak görürler. Otuz yıldan uzun süredir devam eden, ancak belli kıymet
balonları ve finansal spekülasyonun genişlemesi yoluyla, reel yatırımlar pahasına hasıraltı
edilebilmiş bir üretim fazlası krizinin yaşandığı görüşündedirler (Brenner, 2009).
2007 yılında, diğer krizlerden farklı olarak, bu kez gelişmiş bir ülke olan ABD’de baş gösteren
kriz, büyük oranda diğer gelişmiş ülkelerin finansal ve reel ekonomik sistemini etkisi altına
almış, küreselleşme ile beraber ülkelerarası artan entegrasyon sonucu, kriz dünya piyasalarına
hızla yayılmıştır.
IMF’ye göre küresel krizin tohumları, son yıllardaki yüksek büyüme ve düşük faiz ortamında
atılmıştır. Buna göre, yüksek büyüme ve düşük faiz, aşırı iyimserliğe ve risk alma eğilimine yol
açmış ve piyasa disiplini, finansal düzenleme, makroekonomik politikalar ve küresel gözetim
alanlarında çeşitli aksamalar oluşmuştur (IMF, 2009). Ayrıca küresel krizin ortaya çıkışında
asimetrik bilgi kaynaklı, ahlaki tehlike ve ters seçiş sorunları da etkili olmuştur.
FED’in düşük faiz politikası ortamında, küresel finansal sistem hızla genişleyerek, yeni finansal
araçlar yaratmıştır. Uzun vadeli konut finansman sisteminde, düşük ancak değişken faizli
mortgage kredilerinin hacmi artmış, artan konut talebi ve konut fiyatlarında suni artışlar,
piyasada asimetrik bilgiye neden olarak, “eşikaltı” kredi notuna sahip tüketiciler bu alana
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çekilmiştir. İpotekli konut kredisine yoğun talep, konut piyasasında fiyatların olağanüstü
yükselmesine ve bir fiyat balonu oluşmasına sebep olmuştur.
Hızlı kredi genişlemesi, eşikaltı kredilerin payının tüm kredilere oranla artışı ve FED’in faiz
artırımı sonrasında, gayrimenkul piyasasının 2006’da doygunluğa ulaşarak durgunluk içine
girmesi ile konut fiyatlarında gerileme başlamıştır.
ABD’de konut kredilerinin geri ödenememesi sonucu ve milyonlarca kişinin konutlarına
bankalar tarafından el konulmuş, bu şekilde oluşan konut arzı fazlası, önce konut fiyatlarını,
ardından artış hızını düşürmüştür. Geri dönmeyen krediler nedeniyle finansal kurumlar kredi
arzını daraltmaya başlamış, konut talebi ve fiyatları daha da gerilemiş, patlayan balon
sönmüştür.
Menkul kıymetlerin fiyatlarında yaşanan hızlı düşüşler, bu alana yatırım yapmış her ülkeden
yatırımcıyı etkilemiş, küresel para piyasalarında başlayan bu kriz hızlı bir şekilde yayılarak
ABD ve Avrupa’da kredi daralmasına neden olmuştur. Eylül’ün ikinci haftasında ABD ve
dünyada bir çok finansal merkezde tahvil ve kredi piyasaları çökmüş, ticari tahvil fonlaması
daralmış, hisse senedi fiyatları ciddi şekilde düşmüştür. Ekonomideki belirsizlikler, ödemelerin
güçlülüğünü arttırmıştır.
2007 yılında gelişmiş ekonomilerin büyüme oranı %2,8 iken, 2009 yılında %3,5’luk küçülme
yaşanmıştır. Yine 2007 yılında gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranı %8,7’den, 2009 yılında
büyüme oranları %2,7’ye gerilemiştir (IMF, 2012: 190). Öte yandan kriz küreselleşip
Avrupa’ya sıçradığında krizin ilk göstergelerinden biri, büyüme oranlarında düşüş olmuştur.
2009 yılında Avrupa Birliği yüzde 4,5, Euro Alanı da yüzde 4,4 oranında küçülmüştür. Euro
Alanı’nın 2011 yılı büyüme oranı %1,4’lük büyüme ve 2012 yılı için ise %0,4’lük küçülmedir
(Yılmaz, 2013: 87). Euro Alanı, henüz günümüze dek büyümeye geçememiştir.
Krizden en çok etkilenen Avrupa Birliği’nde kamu maliyesi göstergelerindeki bozulmalar,
Maastricht kriterlerinin defaten ihlaline neden olmuştur. Bütçe açığının ülke milli gelire oranı
son altı yılda %4,2 iken, Euro Alanı’nda %3,7’dir. 2009 yılında Euro Alanı ortalaması %6,4
olarak gerçekleşen bütçe açığı milli gelir rasyosu, Avrupa Birliği’nde ise %6,9 olarak
gerçekleşmiştir (Yılmaz, 2013: 105). 2008 yılında Avrupa Birliği brüt kamu borç stoku/milli
gelir oranı yüzde 62,2 iken, Euro Alanı için yüzde 70,2 olarak gerçekleşmiştir. Euro Alanı’nda
brüt kamu borç stokunun milli gelire oranı 2011 yılı seviyesi olan yüzde 88’den 2012 yılında
yüzde 92,7’ye, Avrupa Birliği ortalamasında ise 2011 yılında yüzde 83’den ertesi yıl yüzde
87’ye yükselmiştir (Yılmaz, 2013: 107).
Avrupa borç krizinde PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya) ülkelerinin
önemi büyük olmuştur. Kriz öncesi brüt kamu borç stoku, milli gelirin %107’si olan
Yunanistan’da, 2013 yılında söz konusu oran %175’e çıkmıştır. Birliğin güçlü ekonomilerinden
İtalya’da brüt kamu borç stokunun milli gelire oranı 2007 yılında %103’den 2013’de %132’ye
çıkarken, aynı zaman diliminde İrlanda’da %25’den %123’e, İspanya’da %36’dan %91’ye
tırmanmıştır. PIIGS ülkeleri dışında Almanya’nın 2013 yılı brüt kamu borç stoku/GSYH %81
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ve İngiltere’nin ise %95’dir (European Commission, Economic and Financial Affairs, AMECO
database).
Avrupa Birliği dışında ancak aday durumundaki Türkiye de, küresel sistemin bir parçası ve
Birlik ile yakın ekonomik ilişkileri nedeniyle küresel krizden etkilenmiştir. 2001 krizinden çıkış
politikaları ile beraber, ekonominin istikrarına yönelik atılan olumlu adımların yarattığı beklenti
yönetiminin en üst noktada olduğu küresel kriz patlak vermiştir. Krizin “teğet” geçme
söylemleri bir yana, ülkemiz makroekonomik değişkenleri ve kamu maliyesi büyüklükleri
üzerindeki etkiler şu şekildedir:

8.5.1. 2008-2013 Dönemi Makroekonomik Göstergelerdeki Gelişmeler
Türkiye krizin etkilenme kanalları; dış ve iç talep daralması, dış kredi azalışı ve ekonomiye
durulan güvenin azalması şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu durum, büyüme, işsizlik, dış ticaret gibi
pek çok değişken üzerinde yıpratıcı etkiler bırakmıştır.
Kriz öncesinde kamu kesiminde seçimler nedeniyle harcamacı yapı, ayrıca Cumhurbaşkanlığı
tartışmalarıyla yaşanan belirsizlik ortamında, özel tüketim harcamaları kısılmış, kamu tüketim
harcamalarında da yüksek oranlı artışlar yaşanmıştır. Kriz süresince de kamu, tüketimini
daraltmamıştır. Öte yandan Türkiye’de küresel krizin etkileri 2008 yılı ilk çeyrekten itibaren iç
talep göstergelerinde kendini göstermeye başlamıştır. 2008’in ilk çeyreğinde bir önceki yıla
oranla yüzde 10’luk azalış gösteren özel tüketim azalışı, alınan önlemlerin etkisiyle 2010’da
toparlanarak bir önceki yıla oranla yüzde 6,7 oranında artış göstermiştir.
Büyümenin iç dinamikleri olan kamu ve özel kesim tüketim alışkanlıklarındaki değişim,
büyüme oranlarına da olumsuz bir şekilde yansımıştır. Türkiye ekonomisi 2008 Ekim’inden
itibaren krizden olumsuz etkilemeye başlamıştır. 2009 yılının ilk çeyreğinde sanayi üretimi
%40 gerilemiş, işsizlik oranı %15’in üzerine çıkmış ve ekonomi 2009 yılında %4,7 oranında
daralmıştır. 2011 yılında yüzde 8,8 büyüyen ekonomimiz, 2012 yılında yüzde 2,2 oranında
büyüyebilmiştir. 2013 yılında çeyrekler itibariyle önce 3, 4,5 ve 4,4 oranlarında yaşanan
büyüme sonucunda, 2013 üç çeyreklik büyüme rakamı, yüzde 4 olarak açıklanmıştır (Tablo 4).
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Büyüme

Enflasyon (%)

İthalat (Milyon $)

İhracat (Milyon $)

Dış Ticaret Dengesi
(Milyon$)

Ortalama
Kuru

2008

10.438

0.7

10.1

201.964

132.027

- 69.936

1.2929

2009

8.559

-4.8

6.5

140.928

102.143

- 38.786

1.5471

2010

10.022

9.2

6.5

185.544

113.883

- 71.651

1.5004

2011

10.466

8.8

10.5

240.842

134.907

- 105.935

1.6700

2012

10.497

2.2

6.2

236.545

152.462

- 84.083

1.7925

2013*

10.818

4.0

7.4

251.500

153.500

- 98.000

1.9013

(TL / $)

Kişi Başı GSYH ($)

Dolar

Tablo 4. 2008-20013 Dönemi Ekonomik Göstergelerdeki Gelişmeler

Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı, TCMB, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜİK.
Krizin etkilerinin hissedilmeye başlandığı 2007 yükselme pozisyonu alan enflasyon oranı, 2009
yılında küresel daralmanın etkisiyle dünya genelinde enflasyon düşerken, 2009 ve 2010
yıllarında %6,5 olarak gerçekleşmiş, 2011 yılında %10’un üzerine çıkmaya başlayan enflasyon
oranı, 2012’de ekonomik faaliyetlerin yetersizliği ve özel sektör ücretlerindeki kesintiler
nedeniyle, fiyatlar aşağı yönlü baskılanmış, %6’ya gerilemiştir. 2013 yılı TÜFE %5,3 olarak
programlanmış, 2013 yılında ilk üç çeyreklik gerçekleşme, %7,4 olarak gerçekleşmiştir (Tablo
4).
Küresel krizin Avrupa yayılmasının, ihracatının yaklaşık yarısını AB’den gerçekleştiren
Türkiye için, ihracat performansına yönelik olumsuz etkileri fazlaca hissedilmiştir. Genel
olarak AB ülkelerine olan ihracatımız 2008 yılında 51,5 milyar dolar seviyesinde iken, krizin
etkisiyle 37,9 milyar dolara gerilemiştir. Öte yandan AB 27 ile olan ihracat, 2007 yılında bir
önceki yıl değişimi %25, 2008’de bir önceki yıla oranla %5 artarken, 2009 yılında %26
oranında azalma kaydetmiştir. Aynı yıl toplam ihracattaki azalışın hemen hemen aynı düzeyde
olması, ihracatımızda birliğin önemini bir kere daha ortaya çıkarmaktadır.
2009 yılının ilk aylarından başlayarak hızlı bir bozulma eğilimine giren dış ticaret dengesi, 2008
yılı sonunda %100'e yaklaşan ihracatın ithalatı karşılama oranını, 2011 üçüncü çeyrekte
%50'lere kadar geriletmiştir. 2011 son çeyrekte, döviz kuru düzeltmelerinin sağladığı şokla
%50'nin üstüne çıkan karşılama oranının, daha yüksek değerlere çıkıp çıkamayacağı
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bilinmemektedir. Son yıllardaki büyüme performansına önemli katkı yapan ihracattaki bu
düşüş, üretim ve istihdamı olumsuz etkilemiştir.
2008 yılından 2009 yılına ihracattaki düşüş, bir önceki yılın aynı dönemine göre birinci çeyrekte
%26, ikinci çeyrekte %33 ve üçüncü çeyrekte ise %30 dolayında azalış göstermiştir. Söz
konusu her üç çeyrek büyüme oranlarının da eksi olduğu dönemlerdir. Büyümenin ivmelendiği
2010 yılında ihracatın bir önceki yıla göre değişimi birinci çeyrekte %7, ikinci çeyrekte %22,
üçüncü çeyrekte %6 ve son çeyrekte %10 artış yönünde olmuştur (TÜİK, 2013).

8.5.2. 2008-2013 Dönemi Bütçe Büyüklüklerindeki Gelişmeler
TÜİK, 2008 yılının Mart ayında, milli gelir hesaplarının güncelleme çalışmalarını
tamamlayarak, 2007’den itibaren milli gelir rakamlarını, çok farklı bir seviyeye oturtmuştur.
Bu hesaplama değişikliği ile, 2006 yılından 2007 yılına milli gelir artışı %31,6 olarak
gerçekleşmiştir. Bütçe büyüklükleri de milli gelire oran olarak farklılaşmıştır.
Eski milli gelir rakamlarına göre 2007 yılında bütçe açığı 13.883 bin TL ile milli gelire oran
olarak % 2,14’ü iken, 2008 yılında 17.432 bin TL ile milli gelirin sadece %1.8’i olarak
hesaplanmıştır. 2007 yılında eski milli gelir hesaplaması ile bütçe harcamaları/GSYH oranı
%31,4 iken, hemen ertesi yıl güncellenen milli gelir ile söz konusu oran, birden bire %23,9’a
inmiş görünmektedir.
Türkiye’de küresel krizle beraber, kamu harcamalarında ilave artışlar ve vergi indirimlerine
kadar bir dizi mali canlandırma paketleri uygulamaya konmuştur.
Bu önlemlerden bazıları: dış likidite sıkıntısını aşabilmek amacıyla; Varlık Barışı düzenlemesi
ve vergi kolaylıkları hayata geçirilmiştir. İstihdam kayıplarının önüne geçebilmek için; kısa
çalışma ödeneği ve işsizlik sigortası ödeme koşulları iyileştirilmiş, işgücü maliyetlerini
düşürmek amacıyla ve istihdam imkanlarını arttırmak amacıyla, işveren sigorta primini
düşürücü düzenlemeler yapılmıştır. Özel sektörü desteklemek amacıyla; Eximbank ve
KOSGEB’e transferler yapılmış, mahalli idarelere aktarılan kaynaklar arttırılmış, GAP ve diğer
altyapı projelerine de ek kaynak sağlanmıştır. Ayrıca krizden önemli oranlarda etkilenen
sektörlerde çeşitli vergi indirimlerine gidilmiş, vergi borçlarının yeniden yapılandırılmaya
gidilmesine imkan tanınarak, krizin sosyal ve ekonomik etkileri hafifletilmeye çalışılmıştır
(DPT, 2009: 2010-2012 Orta Vadeli Program).
2009 yılı Ocak-Kasım döneminde faiz giderleri 2008 yılının aynı dönemine göre %6.9; faiz dışı
harcamalar ise %22.3 artmıştır. Bütçe harcamaları içinde en büyük kalem cari transferlerdir.
2009 yılında bütçe harcamalarında en hızlı artan kalem de %33.9 ile cari transferler olmuştur.
En önemli ikinci kalem olan personel giderlerindeki artış ise %14.7 olmuştur.
Cari transfer giderlerinin kompozisyonuna bakıldığında, ilk onbir aylık dönemde sağlık,
emeklilik ve sosyal yardım giderleri en hızlı artış %57.6 ile bu artışa etkili olmuştur. Bu artışta,
ekonomik krizle bağlantılı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim gelirleri tahsilatındaki
yavaşlama ve 2008 yılı Kasım ayından itibaren uygulamaya konan sosyal güvenlik primi
işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi etkili olmuştur. Cari
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transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri ve mahalli idare payları da hızla artan
diğer kalemler olmuştur. Faiz hariç giderler kalemi altında yer alan bir diğer başlık olan
sermaye giderleri %5.2’de kalırken, sermaye transferleri %14.8 oranında artmıştır.
2009 yılında bütçe gelirlerindeki azalışta, özellikle ithalatta meydana gelen daralmaya paralel
olarak İthalde Alınan KDV’de %17 oranındaki azalış etkili olmuştur. Öte yandan, Gelir Vergisi
de yine geçen yılın aynı dönemine göre %3.4, harçlar %8.7 azalma göstermiştir. Öte yandan,
Kurumlar Vergisi’nde %6.3, BSMV’de %10.8, Dahilde Alınan KDV’de %11.4, Damga
Vergisi’nde %0.8 ve ÖTV’de %2.6 oranında artış meydana gelmiştir. Krizden çıkış, dünya
ekonomisinde olduğu gibi Türkiye’de de vakit alacaktır. Dış talebin büyümeye katkısı sınırlı
olurken, yüksek işsizlik iç talep artışını kısıtlayacaktır.
Türkiye’de, küresel krizle geçen yıllarda, bütçe performansı değerlendirildiğinde, bütçe
harcamalarının milli gelir içindeki payı 2008 yılında %23,9’dan, ertesi yıl kamu harcamalarını
arttırıcı uygulamalar ile %28,2’ye çıkarken, bütçe gelirlerinde artış, gerek negatif büyüme
gerekse vergi indirimi politikaları sonucu sınırlı kalmış ve bütçe açığının büyümeye başladığı
yıllar yaşanmıştır.
Küresel krizin başlangıcında, milli gelire oran olarak %1,8 olan bütçe açığı, 2009’da %5,5’e
çıkmıştır. Aynı yıl faiz dışı dengenin sağlandığı, bir başka deyişle, faiz giderlerinin bütçede
yarattığı baskı sonucu, faiz dışı fazla edilemeyen bir yıl olmuştur (Tablo 5).
2008 yılında bütçe açığını belirleyici harcama kalemi, bütçedeki payı %22 ile faiz giderleri
olmuştur. 2009 yılında ise, bir önceki yıla oranla yaklaşık %10’luk artış sergileyen, cari
transferlerdir (Tablo 6).
2010 yılında ortalama %8,8 büyüyen ekonomi ve uygulaması sonlandırılan mali canlandırma
paketleri, bütçe harcamalarında 2009 yılına oranla milli gelire oran olarak, yüzde 5’lik azalışın
yaşanmasını sağlamıştır. 2009 yılında
Bütçe harcamalarının milli gelire oranı %26,8, bütçe gelirlerinin milli gelire oranı ise, %23,1
olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılına gelindiğinde bütçe harcamalarında bir önceki yıla göre
yaşanan %10’luk azalış sonucunda bütçe açığında kriz öncesi düzeylere gelinebilmiştir (Tablo
5).
2011 yılına oranla daha düşük büyüme performanslarının yaşandığı 2012 ve 2013 yıllarında,
bütçe harcamalarındaki artışa, bütçe gelirlerindeki artış da eşlik etmiş, bütçe açığının milli
gelire oranı, 2012’de %2,1 ve 2013’de %1.2 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 5).
Bütçe harcamalarının dağılımı içerisinde, son iki yılda personel giderlerinde değişiklik
olmamış, ancak her yıl bir önceki yıla oranla %3’lük artış sergileyen cari transferler kalemi,
2013 yılında bütçenin %36.7’sine kadar ulaşmıştır (Tablo 6).
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Bütçe Açığı

Bütçe Harcamaları

Bütçe Gelirleri

Faiz Dışı Denge

Faiz Dışı Denge / gsyh

209.598

17.432

23.9

22.1

1.8

33.229

3.5

2009

268.219

215.458

52.761

28.2

22.6

5.5

440

0.0

2010

294.359

254.277

40.081

26.8

23.1

3.6

8.217

0.7

2011

314.607

296.824

17.783

24.2

22.9

1.4

24.448

1.9

2012

361.887

332.475

29.412

25.6

23.5

2.1

19.004

1.3

2013*

407.890

389.441

18.449

26.2

25.0

1.2

31.537

2.0

/GSYH

Bütçe Gelirleri

227.031

Bütçe Açığı

Bütçe Harcamaları

2008

/GSYH

Yıllar

Tablo 5. 2008-20013 Dönemi Bütçe Büyüklüklerindeki Gelişmeler (Milyon TL ve %)

Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı, BÜMKO
* Gerçekleşme Tahmini
Tablo 6. Bütçe Harcamalarının Dağılımı (Bütçe İçindeki Pay %)
2008

2009

2010

2011

2012

2013* 2014**

21,5

20,9

21,2

23,3

23,9

23,9

25,2

Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet
2,8
Primi

2,7

3,8

4,1

4,1

4,1

4,3

Mal ve Hizmet Alımları

10,8

11,1

9,9

10,4

9,1

9,0

8,6

Faiz Giderleri

22,3

19,8

16,4

13,5

13,4

12,4

11,9

Cari Transferler

31,0

34,3

34,6

35,1

35,8

36,7

37,5

Sermaye Giderleri

8,2

7,5

8,8

9,8

9,5

9,9

8,4

Sermaye Transferleri

1,4

1,6

2,3

2,2

1,7

1,8

1,5

Borç Verme

2,0

2,1

3,0

1,7

2,6

2,2

1,8

Yedek Ödenekler

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

Personel Giderleri
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Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı, BÜMKO
* Gerçekleşme Tahmini
** Program
2009 yılında ise, küresel kriz kamu maliyesi performansını önemli ölçüde olumsuz etkilemiştir.
2009 yılı Ocak-Kasım dönemi Merkezi Yönetim Bütçesi 46 milyar 356 milyon TL açık vermiş
ve 2008 yılının aynı dönemine göre %460.4 oranında artış kaydetmiştir. Öte yandan 2009 yılı
Ocak-Kasım döneminde faiz dışı denge 2008 yılının aynı dönemine oranla %85.7 oranında
azalma kaydederek, 5 milyar 803 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir.
2009 yılı on bir aylık kümülatif bütçe uygulama sonuçları büyümedeki daralmaya paralel ve
reel sektörü destekleme amaçlı yapılan indirimlerin de bir sonucu olarak, vergi gelirlerinde
düşüşe işaret etmektedir. Öte yandan, harcamalar ekonomik daralmadan bağımsız olarak
bütçede öngörülen düzeylerde gerçekleşmiştir.
Tablo 7. Bütçe Gelirlerinin Dağılımı (Bütçe İçindeki Pay %)
2008

2009

2010

2011

2012

2013*

2014**

80,2

80

82,8

85,5

83,9

84

86,4

13,4

10,7

9,5

11

9,5

8,5

3,9

0,9

1,1

0,9

0,6

3

2,2

Bağış ve Yardımlar 1,7

2,4

2,1

0,7

0,9

0,4

0,4

Vergi Gelirleri

Vergi Dışı Gelirler 11,1
Sermaye Gelirleri

Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı, BÜMKO
* Gerçekleşme Tahmini
** Program
Tablo 7, bütçe gelirlerinin, bütçe içindeki dağılımını göstermektedir. 2008-2013 arası bütçe
gelirlerinin en temel kalemi yine vergi gelirleri olmakla birlikte, 2008 ve 2009 yıllarında, vergi
indirimleri yoluyla genişletici maliye politikası sonucu, bütçeyi finansman gücü zayıflamıştır.
Aynı yıllarda vergi dışı gelirlerde artış yaşanarak, bütçe finansmanı sağlanmaya çalışılmıştır.
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Grafik 1. Bütçe Açığının Seyri (GSYH’ye Oran)

Kaynak: Tablo 6’daki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
Bütçe açığının milli gelire oran olarak konumu (Grafik 1), bütçe harcamalarının bütçe
gelirlerinin üzerinde gerçekleştiği dönelerde ve/veya milli gelirde düşüş yaşanmasıyla yukarı
doğru eğim alır. Henüz 2001 ve 2002 yıllarında bütçe açığının milli gelire oranının %15-16’lık
oran olduğu yıllarda bütçe açığı, 2008 yılında küresel krizin etkilerini önlemeye yönelik atılan
adımlarla %5,5 seviyelerini görmüştür. Krizle birlikte yaşanan yıllarda, mali disipline
odaklanılması sayesinde, günümüzde bütçe açığı milli gelire oran olarak %1.2’ye indirilmiştir
(Grafik 1).
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Uygulamalar

179

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türkiye’de ekonomi politikalarında 1980’den günümüze, çeşitli krizlerle birlikte
değişimi, etkileri ve yansımaları ile birlikte, 1980’den günümüze makroekonomik
göstergelerin, kamu ekonomik kurumlarının mali yapılarındaki gelişmelerin ve finansman
ihtiyacının geldiği noktayı öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- 24 Ocak kararlarının uygulanmasının nedenlerini sıralayınız.
2- O dönemdeki IMF İstikrar önlemlerini maddeler halinde yazınız.
3- 4 Şubat kararlarından maliye politikasına ilişkin olanları yazınız.
4- Türkiye’de finansal serbestleşme süreci gerekli miydi? Tartışınız.
5- Küresel krizin ülkemiz makroekonomik göstergelerine etkisini tartışınız.
6) Aşağıdakilerden hangisi 1980 dönüşümünün temel adımlarından biri değildir?
a) Özelleştirme
b) Finansal serbestleşme
c) Özel sektör öncülüğünde büyüme
d) Sermayenin ağır vergilendirilmesi
e) İhracatın teşviki
7) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2001 krizi ile ortaya çıkan bütçe gelişmelerindendir?
a) Bütçe açığı artmıştır
b) Faiz dışı fazla elde edilmiştir
c) İç borçlanma sınırlandırılmıştır
d) Bütçe harcamalarının GSYH içindeki payı büyümüştür
e) Bütçe gelirleri, bütçe harcamalarının gerisinde kalmıştır
8) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşanan çeşitli krizlerde ortaya çıkan ortak bir sonuçtur?
a) Yüksek faiz
b) Artan iç borç
c) Bütçe açığı
d) Faiz dışı denge
e) Artan vergi yükü
9) Aşağıdakilerden hangisi 2002-2007 yılları arasındaki makroekonomi ve bütçe
gelişmelerindendir?
a) Büyüme yavaşlamıştır
b) Enflasyon tek hanelere inmiştir
c) Vergi gelirlerinde artış sağlanmıştır
d) Bütçe açığının GSYH içindeki payı azalmıştır
e) Bütçe harcamalarının GSYH içindeki payı azalmıştır

182

10) Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan Kararlarından biri değildir?
a) İç borçların dış borçlarla ikame edilmesi
b) KİT ürünlerine zam yapılması
c) TL’nin devalüe edilmesi
d) Merkez Bankası kaynaklarından borçlanılması
b) Yabancı sermayenin teşvik edilmesi

Cevaplar:
1. Tanım sorusu.
2. Tanım sorusu.
3. Tanım sorusu.
4. Tanım sorusu.
5. Tanım sorusu.
6. D
7. B
8. D
9. A
10. D
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9. KAMU KESİMİ AÇIKLARI SORUNU (1980 – 2014)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Bu bölümde, kamu ekonomisinin önemi, 1980’den günümüze yapısal değişimi,
kamu ekonomik birimlerinin açıkları, kamu kesimi borçlanma gereğinin yapısı, finansman
sorunları ve bu alandaki gelişmeler öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



1980 Dönüşümü, ne demektir?
Küresel Krizin nedenleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Türkiye’de
günümüze
açıkları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

1980’den 1980 sonrası kamu kesimi
kamu kesimi açıklarının
değerlendirebilmek

1980 sonraı kamu kesimi
Türkiye’de
1980’den
borçlanma
gereğindeki
günümüze kamu kesimi
değişim
sürecini
borçlanma gereği
değerlendirebilmek
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Anahtar Kavramlar
•

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği
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Giriş
Ülkemizde 1980 sonrası dönemde kamu kesimi genel dengesi içinde yer alan birimlerin
borçlanma gereklerinde ve toplam kamu kesimi borçlanma gereğinde hızlı artışlar ortaya
çıkmıştır. Ülkemiz ekonomisi için ele alınan bu dönem, kamu kesimi açıklarının ve borçluluğun
hızla arttığı, borcun bütçe üzerinde yarattığı faiz harcaması baskısının çeşitli dengeleri bozduğu
bir dönem olmuştur.
1980 sonrasında kamu açıklarında en önemli yere, konsolide bütçe açıkları sahip olmuştur.
Konsolide bütçe dışında kalan kamu kesiminin diğer unsurları da, konsolide bütçe açıklarının
boyutunu arttırmıştır. Örneğin 1990’lı yıllarla birlikte, KİT’lerin ve sosyal güvenlik
kuruluşlarının finansman açıklarının önemli bir kısmının konsolide bütçeden karşılanması
doğrultusunda kararlar alınmıştır.
1980 sonrası kamu kesimi açıkları, borçlanmanın bir sınırı olabileceği ve bu noktadan sonra
sürdürülemeyeceği konusunu gündeme getirmiştir. Kamu borçlarının sınırının çizilmesinde
bütçenin boyutu, borcun tutarı ve yapısı, faiz oranı, borçlanmanın kaynağı ve büyüme oranı
etkili faktörlerdir. Kamu borçlarının miktarı ve dolayısıyla GSMH içindeki payı arttıkça, borç
verenlere aktarılacak faiz ödemeleri de artarak bütçe üzerinde yük oluşturmuş ve reel kamu
harcamalarını daraltmıştır. Aşırı değerli TL ortamında yüksek faiz oranları, aynı miktar para ile
daha az borç ödenmesine yol açacağından, borç sınırına daha çabuk ulaşılmasına neden
olmuştur.
Dolayısıyla bütçe, borçların sınırını belirleyen bir faktördür. Bu durumda gelir arttırıcı ve
harcama azaltıcı politikaların uygulanması ve bütçe açığının daraltılması gerekir. Ancak en
önemli ve temel gelir kaynağı olan vergilerin artırılması bir siyasi tercih olarak
belirlenmemiştir. Harcama azaltıcı politikaların uygulanmasında da, kamunun reel ve sosyal
nitelikli harcamalarından fedakârlık edilmiştir.
1980 sonrasında bütçeler, gelir artış hızı harcama artış hızının gerisinde kaldığı için, her yıl bir
açık rakamıyla bağlanmıştır. Bütçe açığının GSMH’ye oranı 1980’de %3.13 iken 1994 krizi
öncesi %6.69’a, 1996 yılında %8.27’ye, 1999’da %11.86’ya yükselmiştir. Özellikle 2001 kriz
yılında söz konusu oran %16.26’ya kadar tırmanmıştır. 1980 sonrası bütçe açığının seyri,
KKBG’ndeki seyrin oluşmasında en önemi faktör olmuş, aynı salınımlara sahip olmuşlardır.
Kriz sonrası faiz dışı fazla hedefine odaklanılarak sağlanmaya çalışılan mali disiplin ortamında
bütçe açığının GSMH’ye oranı, 2006 yılında %2’in altına indirilebilmiştir. Ancak 2008 krizinin
ardından birbiri ardına açılan mali canlandırma paketleri ile bütçe açığının milli gelire oranı
%5.5’e kadar yükselmiştir.
Öte yandan bütçe harcamalarının GSMH içindeki payının %45’in üzerine çıktığı yıllar
yaşanmıştır. Ancak harcamaların dağılımı ülkenin nasıl fakirleştiğinin belgesi olmuştur. 19821988 döneminde cari harcamaların bütçe harcamaları içindeki payı azalmış, 1988-1992
aralığında bütçe harcamalarının %50’sine dek yükselmiş, bu tarihten itibaren devamlı düşüş
kaydedilmiştir. 1980 sonrası yatırım harcamalarının bütçeden aldığı pay hızla azalmıştır.
Transfer harcamalarının bütçe harcamaları içindeki payı ise cari ve yatırım harcamalarının payı
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görece yüksek gerçekleştiğinden, 1992 ve 1997 yıllarında düşük oranda artış göstermiş, diğer
yıllarda artış hissedilir derecede yüksek olmuştur. İlk kez 1994’de bütçe harcamalarının
yarısından fazlasını almaya başlayan transfer harcamaları, 2001 kriz yılına dek yükselerek, bu
yılda %68.9’luk paya ulaşmıştır. Özellikle personel ve faiz ödemelerinden kaynaklanan
harcama artışının sağlam finansman kaynakları ile karşılanamaması ve 1988-1992 yılları arası
net dış borçlanmanın da önemini yitirmesi, yoğun bir şekilde iç borçlanmaya başvurulmasına
yol açmış, faiz ödemeleri transfer harcamaları içinde en önemli kalem olarak, transfer
harcamalarının büyümesine yol açmıştır.
Faiz ödemeleri, 1981’de bütçe harcamalarının %5’ini oluştururken 10 yıl sonunda bütçe
harcamalarının %25’ini, 2001 kriz yılında da yarısını kaplamıştır. Bu olumsuz gidiş, 1980
sonrası kamu finansman aracı olarak borçlanmanın bütçe üzerine yıktığı yükü çok net bir
şekilde göstermektedir. Transfer harcamalarının bütçe içindeki önemi, faiz ödemelerindeki
artışın yıllar itibariyle transfer harcamaları artışını izlemesi ve salınımının hemen hemen aynı
olması, uzun yıllar bütçemizin bir “transfer bütçesi”ne bürünmesine yol açmıştır.
Türkiye’de kamu kesiminin faiz ödemeleri dışındaki ihtiyaçları nedeniyle borçlanma
gerekliliğini gösteren Faiz Dışı KKBG, 1980’de %8.2 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran aynı
zamanda o yılın KKBG/GSMH oranına da çok yakındır. 1980-1986 aralığında %1.1’e kadar
gerileyen Faiz Dışı KKBG/GSMH 1987’deki artış ve 1988’deki gerileme dışında, 1993’e dek
yükselmiştir. Bu tarihten sonra 1999 yılı hariç (-) değer almış, dolayısıyla fazla vermiştir. Bu
durum, KKBG’nin borç faizlerini gerçekleştirmek için var olduğunu göstermektedir.
Görülmektedir ki, 1980 sonrası artan kamu borçlanması ve bütçe üzerinde bıraktığı yük, 1993
sonrası KKBG’nin temel varlık nedenini oluşturmuştur.
Kamu kesimi açıkları ve buna bağlı olarak KKBG’ndeki büyüme sonucu 2000 yılına
gelindiğinde iç borçlar, sürdürülemez bir boyut kazanmıştır. Bu gelişme mali piyasalarda
kaynakların reel maliyetinin yükselmesi sonucunu doğurmuş, üretim hacminde daralma,
uygulanan kur politikası nedeniyle ithal mallarının fiyatlarını daha cazip hale getirdiğinden
ithalat çok hızlı büyümüş ve cari açık da artmıştır.
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9.1. 1980 – 2007 DÖNEMİ KAMU KESİMİNDE VE FİNANSMANINDA
GELİŞMELER
Ülkemizde 1980 sonrası dönemde kamu kesimi açıklarına yol açan çeşitli faktörler, kamu
kesimi genel dengesi içinde yer alan birimlerin borçlanma gereklerinde ve toplam kamu kesimi
borçlanma gereğinde hızlı artışlara neden olmuştur. Sonuç olarak görülecektir ki ülkemiz
ekonomisi için ele alınan bu dönem, açıkların ve borçluluğun hızla arttığı, borcun bütçe
üzerinde yarattığı faiz harcaması baskısının çeşitli dengeleri bozduğu, son yıllarda ise
borçlanma gerekliliğinin düşme eğilimine girdiği bir dönemdir.

9.1.1. 1980 – 2007 Dönemi Ekonominin Genel Dengesi İçinde Kamu Kesimi
Genel Dengesi Ve Açıklar
Ekonominin genel dengesi içinde harcama-kaynak, tasarruf-yatırım alt dengeleri ile
ekonominin bütünü itibariyle toplam kaynaklar, sabit sermaye yatırımı stok değişmeleri, kamu
ve özel kesim tüketimi, tasarruf ve yatırımları yer almaktadır (Öncel, 1993: 158). Bu haliyle
genel denge, bir ekonomide özel ve kamu kesimi arasında kaynakların tüketim ve tasarrufa nasıl
dağıldığını ve dış kaynak kullanımını göstermektedir.
Kapalı ekonomilerde ekonominin genel dengesi içinde dış denge tanımlanmamakta iken açık
ekonomilerde iç ve dış ekonomik denge beraber genel dengeyi sağlamakta ve ekonomide
oluşacak örneğin iç dengesizlik durumu, dış dengeyi etkilemektedir. Bu haliyle bir ülkenin iç
ve dış ekonomik dengesinin birbirine eşit olması, büyük önem taşımaktadır. Denklemin kuruluş
mantığı gereği, bir ülkenin iç ekonomik dengesinin verdiği açık miktarı, dış ekonomik dengenin
de o miktarda açık vermesine neden olmaktadır. Dolayısıyla iç ekonomik denge açığı, dış
ekonomik denge ile finanse edilmektedir.
Y=C+I+G+X–M
X – M = TA (Dış Ticaret Açığı)
TA = Y – ( C + I + G )
Kapalı bir ekonomide S = I’dır ve tasarruf da gelirin tüketilmeyen kısmı olduğu için;
S=Y–C
S = I + TA – G
TA = (S – I ) + ( T – G )
Ekonominin genel dengesi açısından yıllar itibariyle harcamaların kaynaklara oranla fazla
olması, dış tasarruf ihtiyacını göstermektedir. Bu nedenle genel dengede yer alan dış kaynağın
GSMH içindeki payı, aynı zamanda tasarruf-yatırım farkının bir sonucudur (Öncel, 1993: 161).
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Türkiye’de ekonomideki toplam tüketim harcamalarının GSMH içindeki payı itibariyle
dağılımında özel kesim tüketim harcamalarının kamu kesimi tüketim harcamalarından yaklaşık
5,5 kat daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. Kamu tüketimi 1987-1994 aralığında ortalama
GSMH’nin %12.5’ini oluşturmuş, daha sonra 1997 yılına dek azalarak (%10.7) 1994 yılı
seviyesine geri dönülmüştür. 2001 kriz yılında son 20 yılın en yüksek seviyesi olan %13.2
payına sahip olan kamu kesimi tüketimi/GSMH, günümüzde %12.5 seviyelerinde olup, en
düşük paya sahip olduğu 1998 yılındaki %10.7 seviyesinden oldukça uzaklaşmıştır (Tablo 1).
Görüldüğü üzere kamu, tüketimini genişletmeyerek mali disiplini sağlamaya çalışmıştır.
Ekonomide toplam yatırım harcamalarının GSMH içindeki payı yıllar itibariyle
değerlendirildiğinde görülmektedir ki, özel yatırım harcamaları kamu yatırım harcamalarından
yüksek gerçekleşmektedir. Kamu yatırımlarının GSMH içindeki payı 1987 yılında %9.1’den
azalarak 1993 yılında %3.3 ile en düşük düzeye ulaştıktan sonra, 2000 yılında %7.7 ile
1987’den sonra ikinci en yüksek düzeye ulaşmış, izleyen yıllarda düşerek söz konusu pay 2007
yılında %5.3 olarak gerçekleşmiştir. Özel yatırım harcamalarının GSMH içindeki payı da 1987
yılında %13.3 oranından 1993 yılında %19.8’e kadar yükseldikten sonra, 1994 kriz yılında
%17.3’e gerilemiş, ikinci önemli düşüş yine bir kriz yılı olan 2001’de %10.6 olarak
gerçekleşmiştir. Krizi izleyen yıllarda artan özel yatırım/GSMH oranı 2007 yılında %19.2’ye
ulaşmıştır (Tablo 1).
Ekonominin genel dengesi içinde incelenebilecek önemli bir kalem olan tasarruf
harcamalarının GSMH içindeki payı yıllar itibariyle değerlendirildiğinde, özel kesim
tasarruflarının GSMH içindeki payının kamu tasarruflarına ilişkin söz konusu orandan oldukça
farklılaştığı görülmektedir. Kamu tasarrufunun GSMH içindeki payı yıllar itibariyle azalma
trendi içinde olmuş, 1993 yılında -%2.4, 2001 yılında da -%9.9’a kadar gerilemiştir. Kamunun
harcanabilir gelirleri ile kamu tüketim harcamaları arasındaki fark sonucu, kamu tasarruf açığı
artmıştır. 2005 yılı ve sonrasında kamu tasarruflarının GSMH içindeki payı yükselebilmiştir.
Özel yatırımların GSMH içindeki payı ise 1993 yılına dek artarak 1993 yılında %23.1’e kadar
yükselmiş, izleyen yıllarda dalgalı seyrini sürdürmüş, 2002 yılı sonrasında ise azalarak 2007
yılında %14.2 düzeyine ulaşmıştır (Tablo 1). Ancak yine de ekonominin genel denge
görünümü, 2000 yılı sonrası ekonominin temel sorunu haline gelen tasarruf açığını ortaya
koymaktadır.
Ekonominin genel dengesinde en önemli kalemlerden olan ve dış tasarruf ihtiyacı ya da dış
açığa yönelik sonuç çıkarılabilen tasarruf-yatırım açığı da iç tasarruf toplamının yatırımlar için
yetersiz olduğu durumlarda, dengenin oluşabilmesi için dış tasarrufların devreye girdiğini
göstermektedir.
Yıllar itibariyle kamu tasarruf-yatırım farkının GSMH içindeki payı dalgalı bir seyir izlemiş,
1987 yılındaki -%3.4 seviyesinden 1993 yılında %9.8 seviyesine kadar yükselmiştir. Bir kriz
yılı olan 2001’de söz konusu oran -%15.3’e kadar çıkmış, sağlanmaya çalışılan mali disiplin
ile 2007 yılında -%2.2’ye kadar düşürülebilmiştir. Özel kesimde tasarruf-yatırım farkının
GSMH içindeki payı 1987 yılındaki %1.5 oranından 1992’de %5.4’e yükselmiş, daha sonra
1999 yılına kadar düşüş seyrini devam ettirmiştir. Özel tasarruf-yatırım farkı 1999’da %9.2’ye,
2001’de %16.7’e kadar yükselmiş, 2007’de söz konusu oran -%4.9 olarak gerçekleşmiştir
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(Tablo 1). Görüldüğü üzere ülkemizde özel kesim tasarruf-yatırım farkı 2001 yılında
GSMH’nin %16.7’sine kadar ulaşmıştır. Ancak son dört yıldır özel kesim tasarruf yetersizliğini
aşmıştır.
Ekonominin genel dengesi içinde yer alan önemli bir denge hesabı olan tasarruf-yatırım
dengesi, kamu ve özel kesim tasarruf-yatırım farklarından oluşmaktadır. Bu kapsamda her iki
fark, ekonominin dış kaynak ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Yıllar itibariyle dış
kaynak/GSMH oranı dalgalı bir seyir izlemiş, krizlere giden yıllarda en üst seviyeye çıkmıştır
(Tablo 1).
Tablo 1. Ekonominin Genel Dengesi (GSMH’ye Oran)
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Kaynak : http://ekutup.gov.tr/rip/tr/Ekonominin_Genel_Dengesi.pdf, Hazine Müsteşarlığı,
Hazine İstatistik Yıllığı ve DPT İlgili Yıllar Yıllık Programlar.
* Gerçekleşme tahmini.

9.1.2. 1980 – 2007 Dönemi Kamu Kesimi Genel Dengesi ve Konsolide Bütçe
Açıkları
Ekonominin genel dengesi içinde kamu harcamalarındaki artışlar, toplam harcamaları artırarak
üretim dengesini değiştirecek, vergilerde yapılacak bir artış ise kullanılabilir geliri azaltarak
toplam harcamaların azalmasına neden olacaktır (Öncel, 1993: 165). İşte kamu harcamaları ve
bunların finansmanında kullanılan vergiler ile para basma, iç ya da dış borçlanma şeklindeki
finansman kaynakları da ekonomide farklı makroekonomik sonuçlar yaratmaktadır. O nedenle
kamu kesimi genel dengesi, ekonominin genel dengesi içinde, ekonomi üzerinde yaratacağı
etkiler çerçevesinde önemli bir yere sahiptir.
Türkiye’de kamu kesimi genel dengesi içinde konsolide bütçe, KİT’ler, yerel yönetimler,
fonlar, döner sermayeler, sosyal güvenlik kuruluşları yer almakta, kamu kesimi ekonomiye bu
beş birim aracılığıyla dahil olmaktadır. Bu birimlerin denge içinde nispi ağırlığındaki
değişmeler, GSMH içinde kamu kesiminin payında meydana gelen değişmeleri ve kamu
kesiminin kaynaklarında meydana gelen değişmeleri etkilemektedir.
Kamu kesimi genel dengesi ve kamu kesimi açıkları, gelir-gider dengesinden öte, ekonomi
üzerinde etki yaratır. Özellikle vergi ve harcama şekilleri, toplam talep içinde farklı etkiler
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meydana getirir. Kamu kesiminde yer alan birimlerin vergi, vergi dışı gelirleri, faktör gelirleri
ve fonları, kamu harcanabilir gelirini oluşturmaktadır. Kamu harcanabilir gelirinden kamu
tüketimi olan cari harcamaların çıkarılması ile kamu tasarruf rakamına ulaşılır, bu tutardan da
kamu yatırım harcamaları düşüldüğünde aradaki fark negatif ise, kamu kesimi için gerekli olan
iç ve dış tasarruf toplamı bulunabilir (Öncel, 1993: 165 ve Tablo 2).
Kamu kesimi genel dengesinde meydana gelen yapısal değişikliklerin önemli görünümlerinden
biri, kamu kesimi kaynakları açısından incelenebilir. Kamu kesimi kaynakları içinde genel
olarak vergiler, vergi dışı normal gelirler, faktör gelirleri ve fonlar yer almaktadır. Kamu kesimi
finansmanında vergi gelirlerinin GSMH’deki payının 1980 ortalarına dek azaldığı, izleyen
yıllarda arttığı görülmektedir. Vergilerin payındaki artışa esasen dolaylı vergilerin payındaki
artış katkı sağlamıştır. Kamunun vergi dışı normal gelirlerinin önemi, 1986-2000 aralığında
azalsa da bu yıldan itibaren tekrar önemli kamu kaynağı olmaya başlamıştır. Sosyal fonların
değeri, incelenen yıllar itibariyle (-) değerini korumuş, faktör gelirleri ise 1988’e kadar artmış,
izleyen yıllarda azalmıştır (Tablo 2).
Türkiye’de kamunun tasarruf açığı ile borçlanma gereği arasında önemli oranda farklılık vardır.
Bu farka sermaye transferleri ve stok değişim fonu etki etmektedir. Sermaye transferleri kriz
yılları hariç bütün yıllar negatif değerli olmuştur. Bunun nedeni servet vergilerinin çok düşük
olması nedeniyle sermaye çıkışlarını karşılayamıyor olması (Önder ve Kirmanoğlu, 1994: 36),
olabilir (Tablo 2).
Kamu kesimi genel dengesi, bir ülkede belli bir dönemdeki toplam kamu harcamalarının toplam
kamu gelirleri ile karşılanması sonucu kurulur. Bu iki büyüklük arasındaki fark ise kamu kesimi
finansman açığını oluşturur.
Kamu kesimi açığının (mali açık) ölçümü, makroekonomi yönetimi için önkoşuldur.
Ülkelerarasında anlamlı karşılaştırmalar yapabilmek ve maliye politikası ile ilgili faydalı genel
sonuçlar elde etmek için tüm alternatif mali açık ölçüm yöntemlerini açıklamak gerekir (Şen,
1999: 141). Dolayısıyla söz konusu açığın değişik açılardan değerlendirilmesi ve ölçümü
mümkündür.
Kamu kesimi açığının standart tanımı, geleneksel açık olarak ifade edilir. Bu da borçlardaki
değişmeler dahil edilmeksizin toplam giderlerle gelirler arasındaki farklı ölçer (Şen, 1999: 141).
Net değer bütçe açığı olarak da bilinen cari hesap açığı kavramı kamu kesiminde oluşturulan
tasarrufların büyüklüğünü ifade etmek üzere kullanılır. Bir başka deyişle cari hesap açığı,
yatırım harcamaları ile sermaye gelirleri dahil edilmeden hesaplanan geleneksel açıktır ve bu
tanım, kamu tasarruflarını belirlemeye yarar (Şen, 1999: 143).
Nakit esaslı kamu açığı, toplam nakit kamu harcamaları ile vergi ve vergi dışı gelirlerin dahil
olduğu toplam nakit gelirleri arasındaki farktır (Önder ve Kirmanoğlu, 1994: 38). Geleneksel
açık borçlarda nakit bazında ölçüldüğünde, kamu kesimi borçlanma gereğine karşılık gelir ve
yılın her günü boyunca nakdi ödemenin yapıldığı kamu harcamaları ile fiili olarak elde edilen
nakdi kamu gelirlerine dayanır (Şen, 1999: 141).
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Kamu kesimi tahakkuk açığı, kamu kesimi gelir ve gider hareketleri olarak hesaplanıp, nakit
ödemeye dönüşmemiş olan açıklar olarak ifade edilir. Ödenmemiş faiz, maaş ve mal alım
harcamalarının toplamının neden olduğu tahakkuk açığı, nakit açıktan fazla olabilir (Önder ve
Kirmanoğlu, 1994: 38). Bu açık, kamu kesimi faaliyetlerinin bilfiil gerçekleşip
gerçekleşmediğini dikkate almaksızın mali yıl içinde devletin kullanması gereken gerçek net
kaynakları elde etmeye çalışır (Şen, 1999: 142).
Birincil kamu açığı, kamu kesiminin borçlanabilirlik düzeyini gösteren, nominal nakit açıktan
net faiz ödemelerinin çıkarılması ile ulaşılan açık olup, kamu harcamalarının ekonomi
üzerindeki etkileri tartışılırken üzerinde önemle durulan açık tanımıdır. Bütçe açıklarından net
borç faiz ödemelerinin çıkarılmasıyla elde edilen birincil açık (faiz dışı açık), hükümetin
bütçenin (borç faizi ödemeleri buradan yapıldığı için) kontrol edebileceği kısmını gösterir ve
kamu açıklarının sürdürülebilirliğini göstermesi açısından önemlidir. Bir ülkede kamu bütçesi
uzun süre birincil açık vermeye devam edemez. Borç stokunu artırmadan faiz ödemelerini
karşılayabilmek için, bütçede faiz dışı fazla verilmelidir (Önder ve Kirmanoğlu, 1994: 38).
İşlemsel açık, bütçe açığından faiz ödemelerinin birincil açıkta olduğu gibi çıkarılması ile değil,
sadece enflasyon etkisi ile aşınmaya uğrayan kısmının çıkarılması ile bulunur. Enflasyon
ortamında, nominal faiz oranlarında enflasyon oranı kadar meydana gelen artış, enflasyonun
anapara üzerinde meydana getirdiği aşınmayı ifade eder. Ancak nominal faiz oranları
enflasyondan daha fazla artıyorsa, devletin borç senedi sahiplerine doğru reel bir kaynak
transferi var, demektir. İşlemsel açık, faiz ödemelerini sadece bir gelir aktarımı olarak, yani
yeni talep yaratıcı bir unsur olarak ele almaktadır (Önder ve Kirmanoğlu, 1994: 39). Bir başka
deyişle devlete borç verenleri fiili enflasyona karşı tazmin eden borç servisi kısmı, geleneksel
açıktan çıkarılmakta, mali dengesizlik daha net tahmin edilmektedir (Şen, 1999: 144).
Tablo 2. Kamu Kesimi Genel Dengesi (GSMH’ye Oran)
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Kaynak: 1980-2004 yılları arası için http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/195006/esg.htm, 2005-2007 yılları arası için Hazine Müsteşarlığı’ndaki veriler kullanılarak
hazırlanmıştır.
Türkiye’de kamu kesimi borçlanma gereği ise ayrıntılı olarak denge içinde yer alan birimlerin
borçlanma gerekleri itibariyle değerlendirilebilir. 1980 sonrasında kamu açıklarındaki en
önemli yere ise, konsolide bütçe açıkları sahiptir. Konsolide bütçe dışında kalan kamu
kesiminin diğer unsurları da, konsolide bütçe açıklarının boyutunu artıran faktörlerdendir.
Örneğin 1990’lı yıllarla birlikte, KİT’lerin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının finansman
açıklarının önemli bir kısmının konsolide bütçeden karşılanması doğrultusunda kararlar
alınmış, sosyal güvenlik kuruluşları son yıllarda bütçeden %15, KİT’ler ise %3 civarında pay
almıştır.
1980 sonrasında konsolide bütçe, kamu kesiminin ana unsuru olarak KKBG içinde en büyük
paya sahip olmuştur. Böylelikle bütçenin önemi artmakta, aynı zamanda kamu kesimi
açıklarındaki artışın nedenini, bütçe açıklarındaki artışların oluşturduğu dikkat çekmektedir.

Faiz Dışı Denge
/GSMH

Faiz Dışı Denge

912

166

20.33

17.20

3.13

135

2.5

1981

1.516

1.392

124

18.89

17.35

1.54

48

0.6

1982

1.602

1.444

157

15.09

13.61

1.48

70

0.7

1983

2.613

2.300

313

18.75

16.51

2.24

101

0.7

1984

3.784

2.805

979

17.07

12.66

4.41

538

2.4

1985

5.313

4.514

798

15.03

12.77

2.26

123

0.3

1986

8.165

6.754

1.411

15.95

13.20

2.75

80

0.2

1987

12.696

10.089

2.607

16.92

13.45

3.47

342

0.5

1988

21.006

17.016

3.990

16.26

13.17

3.09

+988

+0.8

1989

38.051

30.379

7.673

16.52

13.19

3.33

+587

+0.3

1990

67.193

55.239

11.955

16.92

13.91

3.01

+2.012

+0.5

/GSMH

Bütçe
Harcamaları

1.078

Bütçe Açığı

Bütçe Açığı

1980

/GSMH

Bütçe
Harcamaları

/GSMH
Bütçe Gelirleri

Yıllar

Bütçe Gelirleri

Tablo 3. 1980-2007 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklükleri (bin YTL)
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1991

130.26
3

96.747

33.517

20.53

15.25

5.28

9.444

1.5

1992

221.65
8

174.224

47.434

20.08

15.79

4.29

7.136

0.6

1993

485.19
4

351.528

133.666

24.29

17.60

6.69

17.196

0.9

1994

897.29
6

745.202

152.093

23.08

19.17

3.91

+146.193

+3.8

1995

1.710.6
47

1.394.49
7

316.150

21.78

17.75

4.03

+259.965

+3.3

1996

3.940.1
63

2.702.29
2

1.237.8
71

26.31

18.04

8.27

+259.530

+1.7

1997

7.990.7
49

5.750.09
6

2.240.6
53

27.19

19.56

7.63

+307.264

+0.1

1998

15.601.
204

11.706.2
46

3.894.9
59

29.15

21.87

7.28

+2.281.6
36

+4.3

1999

28.093.
903

18.809.4
82

9.284.4
21

35.89

24.03

11.86

+1.436.4
19

+1.8

2000

46.705.
028

33.440.1
43

13.264.
885

36.86

26.39

10.47

+7.174.9
77

+5.7

2001

80.579.
065

51.542.9
70

29.036.
095

45.14

28.88

16.26

+12.026.
131

+6.4

2002

115.68
2.350

75.592.3
24

40.090.
026

42.06

27.48

14.58

+11.780.
633

+6.3

2003

140.45
4.842

100.250.
427

40.204.
415

39.38

28.11

11.27

+18.404.
773

+5.2

2004

141.02
0.860

110.720.
859

30.300.
001

32.88

25.81

7.07

+26.188.
489

+6.1

2005

146.09
7.573

137.980.
944

8.116.6
29

30.03

28.37

1.66

+37.562.
903

+7.7
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2006

178.12
6.033

173.483.
430

4.642.6
03

30.93

30.13

0.8

+41.320.
106

+7.2

2007

203.50
0.684

189.617.
246

13.883.
438

31.45

29.31

2.14

+34.000.
269

+5.3

Kaynak: 1980-2000 yılları arası için http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/ 195006/esg.htm, 2001-2007 yılları arası için BÜMKO, Temel Ekonomik Büyüklükler ve Hazine
Müsteşarlığı, http://www.hazine.gov.tr/sta/gosterge/VI-kamumaliyesi/VI_10_2.xls deki veriler
kullanılarak hazırlanmıştır.
- 2003, 2004 ve 2005 yıllarında konsolide bütçe tanımı kullanılmış, 2006 yılından itibaren
merkezi yönetim bütçesi kapsamına geçilmiştir.
1980 sonrası bütçeler, gelir artış hızı harcama artış hızının gerisinde kaldığı için her yıl bir açık
rakamıyla bağlanmış, harcamaların GSMH’nin içinde %45’in üzerine çıktığı yıllar yaşanmıştır.
Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe harcamalarının bütçeden aldıkları pay, 1980 sonrası
kamunun ekonomideki yerinin ne yönde değiştiğinin görülmesini sağlamaktadır. 1982-1988
döneminde cari harcamaların bütçe harcamaları içindeki payı azalmış, 1988-1992 aralığında
bütçe harcamalarının %50’sine dek yükselmiş, bu tarihten itibaren devamlı düşüş
kaydedilmiştir (Grafik 1). Cari harcamalardaki söz konusu değişim, en çok personel
harcamalarında ortaya çıkan azalışla açıklanabilir. Aslında personel harcamalarının bir önceki
mali yıla göre azaltılması güçtür ve ücretler aşağıya doğru esnek değildir. Personel
harcamalarının enflasyon oranının altında artması bile, emek faktörüne gerçek piyasa
karşılığının ödenmemesi anlamına gelir ve hem etkinsizlik hem de adaletsizlik yaratır (Yılmaz,
2003: 85).
Yatırım harcamalarının kamu harcamaları içindeki payı ise 1983 yılı sonrasında devamlı olarak
azalmaya başlamış, 1990-1995 yılları arası %10.1’den %5.4’e kadar hızla düşmüş, 1997-1999
arası ortalama %6.6’ya kadar çıktıktan sonra gerileme devam etmiştir (Grafik 1). Kamunun bir
yıl boyunca gerçekleştireceği altyapı ve yatırım harcamaları, 5018 sayılı Kanun’un kabulünden
sonra analitik bütçe sınıflandırması kapsamında sermaye gideri adı ile bütçeden %6.3’lük pay
almaktadır (Tablo 3).
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Grafik 1. Bütçe Harcamalarının Dağılımı (Bütçe İçindeki Pay %)

Cari Harc. /Bütçe Harc.

Yatırım Harc. /Bütçe Harc.

Transfer Harc. /Bütçe Harc.

Faiz Harc. /Bütçe Harc.

Kaynak:
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/1950-06/esg.htm’deki
kullanılarak hazırlanmıştır.

veriler

Görüldüğü üzere 1980 sonrası yatırım harcamalarının bütçeden aldığı pay hızla azalmıştır.
Buna rağmen, hazırlanan 5 yıllık kalkınma planlarında, plan dönemi içerisinde üretimi,
verimliliği, ekonominin rekabet gücünü ve ihracatı artırıcı, ekonomik ve sosyal kalkınmayı
sağlayıcı yatırım politikalarının uygulanması hedeflenmektedir.
Transfer harcamalarının bütçe harcamaları içindeki payı, cari ve yatırım harcamalarının payı
görece yüksek gerçekleştiğinden, 1992 ve 1997 yıllarında düşük oranda artış göstermiş, diğer
yıllarda artış hissedilir derecede yüksek olmuştur. İlk kez 1994’de bütçe harcamalarının
yarısından fazlasını almaya başlayan transfer harcamaları, 2001 kriz yılına dek yükselerek, bu
yılda %68.9’luk paya ulaşmıştır (Grafik 1). Özellikle personel ve faiz ödemelerinden
kaynaklanan harcama artışının sağlam finansman kaynakları ile karşılanamaması ve 1988-1992
yılları arası net dış borçlanmanın da önemini yitirmesi, yoğun bir şekilde iç borçlanmaya
başvurulmasına yol açmış, faiz ödemeleri transfer harcamaları içinde en önemli kalem olarak,
transfer harcamalarını büyütmüştür.
Faiz ödemeleri, 1981’de bütçe harcamalarının %5’ini oluştururken 10 yıl sonunda bütçe
harcamalarının %25’ini, 2001 kriz yılında da yarısını kaplamıştır. Bu olumsuz gidiş, 1980
sonrası kamu finansman aracı olarak borçlanmanın bütçe üzerine yıktığı yükü çok net bir
şekilde göstermektedir. Transfer harcamalarının bütçe içindeki önemli, faiz ödemelerindeki
artışın yıllar itibariyle transfer harcamaları artışını izlemesi ve Grafik 1’den görüldüğü üzere
salınımının hemen hemen aynı olması, uzun yıllar bütçemizin bir “transfer bütçesi”ne
bürünmesine yol açmıştır.
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Mal ve Hizmet
Alımları

Faiz
Harcamaları

Cari
Transferler

Sermaye
Giderleri

Sermaye
Transferleri

Borç Verme

Yedek
Ödenekler

2004 20,53

2,85

8,99

40,06

19,63

5,71

0,31

1,89

0,03

2005 21,8

3,1

9,89

31,27

24,11

6,71

1,06

2,06

0

2006 21,23

2,85

10,67

25,8

27,99

6,79

1,48

3,19

0

2007 21,4

2,85

10,89

23,95

31,08

6,35

1,74

1,75

0

Personel
Giderleri

Sosyal
Güvenlik
Kurumlarına
Ödemeler

Tablo 4. Bütçe Harcamalarının Dağılımı (Analitik Bütçe Sınıflandırması) (Bütçe
İçindeki Pay %)

Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Temel Ekonomik Göstergeler.
Grafik 2, bütçe gelirlerinin bütçe içindeki paylarını göstermektedir. Yıllar itibariyle bütçe
gelirlerini oluşturan en önemli kalemin, doğal olarak vergi gelirleri olduğunu görmekteyiz. Söz
konusu dönemde konsolide bütçe gelirleri içinde özel gelir ve fonların payı azalırken, vergi dışı
normal gelirlerin payı artmış, vergi gelirleri de nisbi önemini korumasına rağmen gelirler
arasında azalış göstermiştir. Bir başka deyişle 1980 dönüşümü ile bütçe gelirleri içinde vergi
gelirlerinin payı azalma eğilimine girmiştir.
Grafik 2. Bütçe Gelirlerinin Dağılımı (Bütçe İçindeki Pay %)

-Vergi Gelirleri

-Vergi Dışı Normal Gel.

-Özel Gelir ve Fonlar
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Kaynak: 1980-2000 yılları arası için http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/195006/esg.htm, 2001-2007 yılları arası için BÜMKO, Temel Ekonomik Büyüklükler’deki veriler
kullanılarak hazırlanmıştır.
1980 sonrası vergileme, vergi oranlarının indirilmesi, vergi istisna ve muafiyeti tanınması
şeklinde ortaya çıkmıştır. KDV ve Ek Vergi dışında siyasi iktidar yeni vergi konuları bulmak,
mevcut vergileri yaygınlaştırmak ve/veya vergi oranlarını yükseltmek gibi araçları
kullanmaktan kaçınmıştır.
Kalkınma stratejisinde benimsenen değişikliğin sonucu olarak döviz kazandırıcı işlemleri
teşvik çerçevesinde ihracat teşvik edilmiş, bu teşvik politikası vergi araçlarına dayandırılmıştır.
İhracatta Vergi İadesi, ihracat kredilerinin BSMV ile Damga Vergisinden, ihracat gelirlerinin
bir kısmının KDV’den ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulması gibi uygulamalar, vergi
sisteminin teşvik sistemine dönüşmesine ve kamunun vergi geliri kaybına neden olmuştur.
Tablo 5. Dolaylı/Dolaysız Vergilerin Vergi Gelirleri İçindeki Payı (%)
Dolaysız
Vergiler

Dolaylı
Vergiler

Vergi Yükü

1980

62,8

37,2

14,1

1981

59,6

40,4

14,8

1982*

59,6

40,4

14,3

1983

57,3

42,7

13,9

1984

57,2

42,8

10,7

1985

46,9

53,1

10,8

1986

52,0

48,0

11,7

1987

49,6

50,4

12,1

1988

49,6

50,4

11,0

1989

53,4

46,6

11,1

1990

52,1

47,9

11,4

1991

52,3

47,7

12,4

1992

50,4

49,6

12,8
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1993

48,6

51,4

13,2

1994**

48,3

51,7

15,1

1995

40,7

59,3

13,8

1996

39,4

60,6

15,0

1997

40,7

59,3

16,1

1998

46,6

53,4

17,2

1999

45,4

54,6

18,9

2000

40,9

59,1

21,1

2001

40,4

59,6

22,5

2002

33,6

66,4

21,7

2003

32,9

67,1

23,6

2004***

30,8

69,2

25,9

2005**** 30,5

69,5

27,1

2006

31,4

68,6

26,3

2007

33,9

66,1

Kaynak : Dolaylı ve Dolaysız vergi gelirleri için Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel
Müdürlüğü, Vergi yükü için Maliye Bakanlığı, 2008 Yılı Bütçe Gerekçesi’ndeki veriler
kullanılarak hazırlanmıştır.
* 10 aylık (Mali yıl 1 Ocak - 31 Aralık olarak uygulanmaya başladığından)
** Ekonomik denge vergisi, nav ve ek motorlu taşıtlar vergisi dahildir.
*** Önceki yıllarla mukayese için; analitik bütçe sınıflandırmasına göre düzenlenen 2004-2005
yılları rakamları program bütçeye uyarlanmış olup, 2004-2005 yılları bütçe kanununda ve
önceki yıllarda red ve iadeler vergi gelirleri içerisinde yer aldığından, 2004-2005 yılları
rakamlarına da red ve iadeler dahil edilmiştir.
**** 2005 yılı rakamları TL. bazındadır.
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Tablo 5, 1980-2007 yılları arasında, dolaylı ve dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri
içindeki paylarının gelişimini göstermektedir. Yıllar itibariyle vergi sistemimiz, özellikle gelir
üzerinden alınan vergiler ile mal ve hizmetler üzerinden alınan tüketim vergilerinin bileşimi
itibariyle önemli bir yapısal değişim geçirmiş, ancak vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin
payı dolaysız vergilere oranla yükselme eğilimine girmiştir.
Ortaya çıkan bu yapının temeli de esas olarak 1980’li yıllarda özellikle KDV’nin sisteme
girmesine dayanmaktadır. İç talebi kısarak ihracata dönük bir yapısal değişimi esas alan 1980
sonrası uygulanan iktisat ve maliye politikaları, bir yandan vergi maliyetlerini mahsup edilebilir
hale getirmek, diğer yandan ise yurtiçi talebi kısma programına destek vermek ve arz yönlü
politikaların yol açtığı kaynak kaybını telafi etmek amacıyla, dolaylı vergilerin ağırlık
kazandığı bir vergileme rejimine dayandırılmıştır (Oyan, 1993:152-160)
KDV ve ÖTV gibi tüketim vergilerinin vergi gelirleri içinde payının yükselmesi, özellikle
marjinal tüketim eğilimi yüksek düşük gelir grupları üzerinde vergi yükünün artmasına neden
olmuştur. Ayrıca gelir vergisi hasılatının ortalama %90’lık kısmının elde edildiği ve kaynakta
kesme yöntemi ile tahsil edilen ücret gelir unsurunun yanında, diğer altı gelir unsurundan
özellikle beyannameye dayalı olarak elde edilen hasılatın yıllar itibariyle giderek düşmesi,
konunun vergi adaleti açısından da üzerinde düşünülmesine neden olmaktadır.
Grafik 3. Bütçe Açığının Seyri (GSMH’ye Oran)

Kaynak : Tablo 3’deki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
Bütçe içindeki dağılımları itibariyle ayrıntılandırılan bütçe harcamalarının bütçe gelirlerini
aştığı durumu ifade eden bütçe açığının Grafik 3’deki seyri, borçlanmanın gerekliliğini ortaya
çıkaracak boyutlara varmıştır.
1980’den günümüze bütçe harcamaları bütçe gelirlerinin üzerinde gerçekleştiğinden ve iki
büyüklük arasındaki yıllar itibariyle artış oranları giderek farklılaştığından, bütçe açığı gerek
nominal gerekse GSMH’ye oran itibariyle tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Bütçe açığının
GSMH’ye oranı 1980’de %3.13 iken 1994 krizi öncesi %6.69’a, 1996 yılında %8.27’ye,
1999’da %11.86’ya yükselmiştir. Özellikle 2001 kriz yılında söz konusu oran %16.26’ya kadar
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tırmanmıştır. 1980 sonrası bütçe açığının seyri, KKBG’ndeki seyrin oluşmasında en önemli
faktör olmuş, aynı salınımlara sahip olmuşlardır. Kriz sonrası faiz dışı fazla hedefine
odaklanılarak sağlanmaya çalışılan mali disiplin ortamında bütçe açığının GSMH’ye oranı
2006 yılında %2’in altına indirilmiştir (Grafik 3).

9.2. 1980 – 2007 KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİNDEKİ
ARTIŞLAR VE FİNANSMANI
Türkiye’de 1980 yılı sonrası benimsenen dışa açık ekonomik büyüme modeline rağmen kamu
kesimindeki büyüme frenlenememiş, vergi gelirlerindeki yetersizlikler aşılamamış ve
finansman açıklarının boyutu günden güne büyümüştür. Kamu açıklarının büyümesinin doğal
bir sonucu olarak KKBG’ndeki artışlar kamu borç stokundaki artışların en belirleyici unsuru
olmuş, meydana gelen dengesizliklerin sürdürülemeyeceği vurgulansa da bu konuda ciddi
adımların atılmasında hep geç kalınmıştır.
24 Ocak Kararları olarak bilinen yapısal dönüşümü başlatan kararların alınmasına zemin
hazırlayan en önemli gelişmelerden biri KKBG’nin 1979 yılında GSYİH’nın % 9.4’üne ulaşmış
olmasıdır. Uygulamaya konulan 24 Ocak Kararları sonrasında belli bir mali disiplinin
sağlanmış olması söz konusu oranı %1’e kadar düşürebilmiştir. 5 Nisan Kararları sonrası
yeniden azalma sürecine girse bile KKBG’ndeki yükselme tekrar hızlanmaya başlamıştır
(Grafik 4). 2000 yılına gelindiğinde iç borçların sürdürülemez bir boyut kazanması büyük
ölçüde kamu açıklarının ve buna bağlı olarak KKBG’ndeki büyümenin sonucudur. Bu gelişme
mali piyasalarda kaynakların reel maliyetinin yükselmesi sonucunu doğurmuş, üretim hacmi
daralmış, uygulanan kur politikası nedeniyle ithal mallarının fiyatları daha cazip hale gelerek
ithalat çok hızlı büyümüştür. 2001 yılına gelindiğinde yaşanan ekonomik krizin etkileri büyük
ölçüde kamu maliyesindeki disiplinin bozulması sonucu yaşanan gelişmeler olarak
görülmektedir.
Grafik 4. KKBG / GSMH
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Kaynak: 1980-2004 yılları arası için http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/ tr/195006/esg.htm, 2005 - 2006 yılları arası için, DPT 2006, 2007 ve 2008 Yıllık Programlar’daki
veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
Kamu Kesimi Borçlanma Gereği’ni oluşturan her bir bütçenin borçlanma gereği, Grafik 5
yardımıyla incelendiğinde, her birinin salınımı ve KKBG içindeki önemi görülebilecektir.
Esasen konsolide bütçe ve KKBG aynı yıllarda aynı yönde hareket etmiş, aynı salınıma sahip
olmuştur. Burada konsolide bütçenin KKBG içinde anlamlı büyüklüğünün olduğu ortaya
çıkmaktadır. 1980 sonrası konsolide bütçe açıklarının finansmanında iç borçlanmaya
başvurulması ve bu borçların faiz ödemelerinin bütçeden finanse edilmesi, konsolide bütçenin
KKBG içindeki payını artıran en önemli faktör olmuştur. KKBG’den faiz ödemelerinin
çıkarılması ile bulunan faiz dışı KKBG ile ulaşılan sonuç ise bütçe harcamalarının olağan kamu
gelirleri ile karşılanabilir olduğunu göstermektedir. Bir başka deyişle KKBG üzerindeki asıl
yük, konsolide bütçe içinde yer alan faiz ödemelerine aittir.
Kamu kesiminde yer alan ve KKBG üzerinde etkisi olan KİT’ler finansman ihtiyacının bir
kısmını yedek akçeler gibi bünye için fonları ile karşılar ve bunun dışında kalan kısım, kurum
dışı finansman ihtiyacını oluşturur. Bunun da bir kısmı konsolide bütçeden KİT’lere yapılan
transferler ile karşılanırken, geriye kalan kısım KİT borçlanma gereğini oluşturur (Yılmaz ve
Yılmaz, 2007: 33). KİT borçlanma gereği yıllar itibariyle KİT açıklarını kapatmak için
konsolide bütçeden transferlerle karşılanmayan kısmın finansmanı için borçlanma kaynaklarına
başvurulması çerçevesinde kamu borç yükünü artırıcı yönde etkili olmuştur. 1980 yılında %4.9
olan KİT borçlanma gereği/GSMH oranı 1986 yılına dek azalarak %2.6’ya gerilemiştir. Söz
konusu oran 1990’da %3.9’a yükseldikten sonra 1994 Krizi’nin ardından alınan ekonomik
istikrar önlemlerinin ve KİT’lere yönelik özelleştirme ve hatta kapatılma kararlarının yansıması
ile beraber 1997’ye dek (-) değerler almıştır. Bu tarihten sonra devlet bankalarının görev
zararlarının finansmanından kaynaklanan bir artış yaşanmıştır. 2000 istikrar programında da
özelleştirme kararına bağlılığın devamı, ancak yine de verimliliklerini artıracak düzenlemelerin
eksikliğinin etkisi ile KİT borçlanma gereğinin GSMH içindeki payı tekrar yükselmiş, 2004
yılında %0.6 olarak gerçekleşmiştir. 2000 yılından sonra ise KİT borçlanma gereği hızla
düşmüş, burada da özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların, söz konusu pay üzerinde azaltıcı
etkisi olmuştur (Grafik 5). KİT’lerin ekonomi üzerinde yarattığı yük tartışmalarının rakamsal
boyutuna baktığımızda, gerçeğin öyle olmadığı anlaşılmaktadır.
Yerel yönetimler borçlanma gereği, bu birimlerin gelir-gider farkının finansmanında bütçeden
karşılanmayan kısmı oluşturmaktadır. 1986 yılı sonrasında KKBG içinde yavaş yavaş
belirginleşmeye başlayan yerel yönetimler borçlanma gereğinin GSMH içindeki payı, %1’in
civarında gerçekleşmiştir (Grafik 5).
Sosyal güvenlik kuruluşları borçlanma gereği/GSMH oranı, kuruluşların açık vermeye
başladığı 1990’lı yıllarla beraber pozitif değerler almış, bu kuruluşlara bütçeden yapılan
transferlerin bütçe açıkları üzerindeki etkisi, açıkların KKBG’yi artırıcı yönde baskı yapmasına
neden olmuştur. Dolayısıyla sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transferler bütçe performansı
açısından çok boyutlu olarak incelenebilir. Bütçe içindeki faiz giderlerinin oluşmasında ise,
sosyal güvenlik kurumlarının açıklarının da yer alması sonucu, sosyal güvenlik kurumlarına
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yönelik dolaylı bir transfer gerçekleşmiş olmaktadır. 1991 yılına dek (-) değer alan sosyal
güvenlik kuruluşları borçlanma gereğinin GSMH’ye oranı, 1999 Reformu’nun kısmi etkisinin
görüldüğü yıla dek ortalama %0.3 olarak gerçekleşmiştir. İzleyen yıllarda ise borçlanma gereği,
açıkların bütçeden karşılanması nedeniyle, önemli bir gelişme kaydetmemiştir (Grafik 5).
Fon borçlanma gereği ise bütçe dışı fon gelirlerinin fon giderlerini karşılamaması ile ortaya
çıkan fon açıklarının finansmanı ihtiyacı çerçevesinde önem kazanmaktadır. Finansman
ihtiyacı Hazine’ye iç borç, dış krediler yoluyla dış borçlanmalarına neden olmuş, böylelikle söz
konusu fon açıkları kamu borç yükünün artmasında önemli bir rol üstlenmiştir (Yılmaz ve
Yılmaz, 2007: 42). 1989 yılına kadar (-) değer alan fon borçlanma gereğinin GSMH’ye oranı,
1999’a kadar ortalama %0.6 olarak gerçekleşmiş, izleyen yıllarda sayılarının azalışının da
etkisiyle söz konusu oran (-) değer almıştır (Grafik 5).
Toplam KKBG, 24 Ocak Kararları’nın ilk olumlu etkisi ile %8.8’den %4’e dek düşmüş, ancak
genel olarak artış trendini sürdürmüş, 1992 yılında %10.3’e kadar çıkmıştır. 1995 ve 1996
yıllarında KKBG/GSMH oranı, kamu harcamalarının kısılması, kamu gelirlerinin
özelleştirmeler ile artırılması yönünde önlemleri içinde barındıran 5 Nisan Kararları sonrası
%5’e kadar gerilemiştir. Ancak kamu borç stokundaki artışın ve borç faiz ödemelerinin bütçe
üzerinde yarattığı baskı ile söz konusu oran 1999’da %15.6, 2001 yılında %16.4 gibi
sürdürülemez boyutlara ulaşmıştır (Grafik 5).
2001 krizi sonrası IMF ile izlenen istikrar programı kapsamında faiz dışı fazla hedefine
odaklanılması ile KKBG/GSMH oranı bu tarihten sonra gerileme kaydetmiş, 2004 yılında
%4.9’a kadar düşmüş, son yıllarda fazla vermiştir.
Türkiye’de kamu kesiminin faiz ödemeleri dışındaki ihtiyaçları nedeniyle borçlanma
gerekliliğini gösteren Faiz Dışı KKBG, 1980’de %8.2 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran aynı
zamanda o yılın KKBG/GSMH oranına da çok yakındır. 1980-1986 aralığında %1.1’e kadar
gerileyen Faiz Dışı KKBG/GSMH oranı 1987’deki artış ve 1988’deki gerileme dışında, 1993’e
dek yükselmiştir. Bu tarihten sonra 1999 yılı hariç (-) değer almış, dolayısıyla fazla vermiştir
(Grafik 5). Bu durum, KKBG’nin borç faizlerini gerçekleştirmek için var olduğunu
göstermektedir. Görülmektedir ki, 1980 sonrası artan kamu borçlanması ve bütçe üzerinde
bıraktığı yük, 1993 sonrası KKBG’nin temel varlık nedenini oluşturmuştur.
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Grafik 5. Bütçe Türlerine Göre Kamu Kesimi Borçlanma Gereğinin Salınımı

Konsolide Bütçe Borç. Gereği

KİT Borç. Gereği

KKBG

Kamu Faiz Dışı Borçlanma Gereği

Kaynak : 1980-2004 yılları arası http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/195006/esg.htm, 2005-2007 yılları arası için DPT 2008 Yılı Programı’ndaki veriler kullanılarak
hazırlanmıştır.
Not: (-) işaretler fazlayı göstermektedir. 2006 yılından itibaren konsolide bütçe tanımı yerine
merkezi yönetim bütçe tanımı kullanılmıştır. 2007 yılı rakamı geçici, 2007 yılı rakamı
gerçekleşme tahminidir.
Kaynak : 1980-2004 yılları arası http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/195006/esg.htm, 2005-2007 yılları arası için DPT 2008 Yılı Programı’ndaki veriler kullanılarak
hazırlanmıştır.
Not: (-) işaretler fazlayı göstermektedir.
2006 yılından itibaren konsolide bütçe tanımı yerine merkezi yönetim bütçe tanımı
kullanılmıştır.

9.3. 2008 – 2014 DÖNEMİ KÜRESEL KRİZDEN GÜNÜMÜZE KAMU
KESİMİNDE VE FİNANSMANINDA GELİŞMELER
Küresel kriz patlak vermeden hemen önce, ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2004
yılında başlattığı milli gelir hesaplarını güncelleme çalışmasını, Mart 2008’de tamamlamıştır.
Güncelleme ile beraber Türkiye’nin milli gelir rakamlarının, bilinenden daha yüksek olduğu
ortaya çıkmıştır. Örneğin 2006 yılı milli geliri cari fiyatlarla 576.3 milyar YTL olarak
açıklanmışken, yeni hesaplama yöntemiyle, 758.3 milyar YTL olarak belirlenmiştir. Bu
hesaplama değişikliği ile söz konusu artış, yeni seride %31.6 olarak belirlenmiştir. Öte yandan
yeni hesaplama yöntemi sayesinde, kişi başına milli gelir %36.86 oranında artmıştır.
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Milli gelirdeki yeni hesaplama sistemi, Türkiye’nin 2001 krizinden, bilinenden daha az
etkilendiğini de ortaya koymuştur. 1987 bazlı seriye göre 2001 yılında %7.5 olan GSYH’deki
daralma, yeni seride %5.7 daralma olarak hesaplanmıştır.
Söz konusu milli gelir güncellemelerinin kamu kesimine yansıması, 2007 yılı sonrasındaki
Ekonominin Genel Dengesi ve KKBG/GSYH rasyolarında kendisini göstermiştir. Küresel
krizin ardından, gerek özel kesim gerekse tasarruf-yatırım açığı ve dış kaynak ihtiyacının
vardığı boyut, bu güncelleme ile farklılaşmış, krizin etkilerinin net görünümünü perdelemiştir.
Küresel kriz öncesinde 2006 yılında, eski milli gelir hesaplaması ile özel kesim tasarruf-yatırım
farkı -%8.8 iken, yaşanan daralmalara rağmen, 2008 yılında olduğundan daha düşük, -%2.7
olarak kayıtlara geçmiştir. Tasarruf eksikliği kriz süresince eski milli gelir hesaplarına göre,
daha olumlu görünmüştür.
Tablo 6. Ekonominin Genel Dengesi (GSYH’ye Oran)
2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Dış Kaynak

4,4

1,2

5,5

8,9

5,2

6,1

Toplam Kaynaklar

104,4

101,2

105,5

108,9

105,2

106,1

Kamu Harcanabilir Geliri

11,8

10,4

12,5

14,5

14,5

14,9

Kamu Tüketimi

10,0

11,3

10,9

10,8

11,6

12,0

Kamu Tasarrufu

1,7

-0,9

1,6

3,7

2,9

2,9

Kamu Yatırımı

4,3

4,4

4,0

4,1

4,4

4,7

Kamu (Tas.-Yat.) Farkı

-2,5

-5,3

-2,4

-0,4

-1,5

-1,8

Özel Harcanabilir Gelir

87,4

88,6

86,7

84,7

84,8

84,3

Özel Tüketim

72,2

74,6

74,4

74,0

73,2

74,5

Özel Tasarruf

15,1

14,0

12,3

10,7

11,6

9,7

Özel Yatırım

17,9

10,8

16,2

20,0

16,0

14,8

Özel (Tas.-Yat.) Farkı

-2,7

3,2

-3,9

-9,3

-4,3

-5,1

Kaynak: T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, 9. Kalkınma Planı, 2010, 2011, 2012,
2013 ve 2014 Yılı Programları’ndaki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
* Gerçekleşme Tahmini
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Küresel krizin başlangıcı ile beraber toplam yurtiçi talepte 2008 yılının üçüncü çeyreğinden
itibaren gözlemlenmeye başlanan daralma eğilimi, 2009 yılının ilk iki çeyreğinde devam etmiş
ve bunun sonucunda 2009 yılının ilk yarısında toplam yurtiçi talep, bir önceki yılın aynı
dönemine göre %15 oranında gerilemiştir. Toplam yurtiçi talepteki hızlı daralmada, kamu
tüketim azalışı ve özellikle özel kesim yatırımlarının yüksek oranlı azalışları etkili olmuştur.
2009 yılında kamu harcanabilir gelirinin GSYH’ye oranı, bir önceki yıla göre %1 azalarak
%10.4 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelişmede, özellikle cari transferlerdeki ve sosyal
fonlardaki kötüleşme etkili olmuştur. 2009 yılında kamu yatırımlarının GSYH içindeki payının
aynı kalmasına rağmen, kamu tasarruflarının payı, bir önceki yıl %1.7 seviyesinden azalarak %0.9 olarak gerçekleşmiştir. Tüketimi artıp tasarrufu azalan kamu, -%5.3 ile, rekor tasarrufyatırım açığı oranına ulaşmıştır (Tablo 6).
2010 yılının tamamında ve 2011 yılının ilk yarısında, yurtiçi talepteki canlanma devam etmiştir.
2010 yılındaki toplam tüketim artışında, büyük ölçüde özel kesim tüketim harcamalarındaki
olumlu seyir etkili olmuştur. Böylece GSYH içerisinde özel tüketimin payı %74.4 seviyesinde
olurken, kamu tüketiminde aynı oran %10.9 seviyesinde kalmıştır. 2011 yılı GSYH
büyümesine katkılar incelendiğinde öne çıkan unsur, özel kesimin yatırım harcamalarındaki
yüksek artışların desteklediği yurt içi talep artışıdır. 2011 yılında özel tasarrufların GSYH’ye
oranı %10.7’ye gerilemiş, özel yatırımların GSYH’ye oranı da %20’ye yükselmiştir. Bunun
sonucunda özel kesim tasarruf-yatırım farkı, 2010 yılında -%3,9 olan seviyesinden, 2011
yılında bir rekor düzey olan, -%9.3’e çıkmıştır. 2011 yılında kamu harcanabilir gelirinin
GSYH’ye oranı, bir önceki yıla göre 2 puan artarak, %14.5 gerçekleşmiştir. Söz konusu
gelişmede, vergi dışı normal gelirler ve faktör gelirlerindeki kötüleşmeye rağmen, vergi
gelirleri, sosyal fonlar ve cari transferlerdeki iyileşme etkili olmuştur. 2011 yılında kamu
yatırımlarının GSYH içindeki payı 0,1 puan artarak %4.1, kamu tasarruflarının payı ise 1.9
puan artarak %3.7 olarak gerçekleşmiştir. Böylece, kamu tasarruf-yatırım farkı, 2010’da %2,4’den, ertesi yıl -%0.4’e gerilemiştir (Tablo 6).
2011 yılında kaydedilen %8.8 oranındaki yüksek büyüme hızıyla birlikte, artan cari açık ve
yükselme eğilimine giren enflasyon karşısında, iç ve dış talebi dengelemeye ve finansal istikrarı
güçlendirmeye yönelik tedbirler alınmıştır. Bunun sonucunda, 2012 yılında büyüme hızı
yavaşlayarak, %2.2 olarak gerçekleşmiştir. Büyüme hızının hedeflenenin altında kalmasında,
özellikle yılın son çeyreğinde, özel tüketim ve yatırımlarında kaydedilen daralma etkili
olmuştur. 2012 yılında toplam tüketimin yavaşlamasında, özel kesim tüketim harcamalarının
azalması etkili olmuştur. Bu dönemde özel tüketim %1 oranında azalırken, kamu tüketiminde
artış %8 oranında gerçekleşmiştir. Böylece, GSYH içerisinde özel tüketimin payı bir önceki
yıla göre gerileyerek %73.2 olurken, kamu tüketiminin payı, %11.6’ya yükselmiştir. Kamu
yatırımları, 2011 yılında kaydedilen %3.1 oranındaki azalmanın ardından, 2012 yılında %10.4
oranında artmıştır. 2012 yılında özel sektör tasarruf-yatırım açığı, milli gelirin %4.3’ünü
oluşturmaya devam etmiştir (Tablo 6).
2013 yılı büyüme oranının %4 olacağı tahmin edilmektedir. 2012’ye göre daha refah bir yıl
yaşanmış olup, büyümeye katkı, kamu yatırımlarında 0.3 puanlık artış ile özel kesim tüketim
harcamalarındaki 1.3 puanlık artıştır. 2013 yılı GSYH büyümesine, kamunun tüketim ve
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yatırım harcamaları artışı ile, özel kesim yatırım harcamalarının negatif katkısına karşılık, özel
tüketimin artışı, katkı yapmıştır. Ancak özel harcanabilir gelir, GSYH’ye oranla bir önceki yıla
göre 0.5 puan azalarak %84.3’e gerilemiştir. 2013 yılında tüketim artışının harcanabilir gelir
artışından daha yüksek olmasının etkisiyle, özel tasarrufların GSYH’ye oranı, %9.7’ye
gerilemiştir. Özel yatırımların GSYH’ye oranı ise, 2009 yılından itibaren kaydedilen en düşük
seviyeye gerileyerek %14.8 olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, özel kesim tasarruf-yatırım açığı, 2012 yılında -%4,3 seviyesinden, 2013 yılında -%5.1 seviyesine yükselmiştir (Tablo
6).
Görüldüğü üzere 2008 krizi sonrasında, krizin etkilerinden koruyucu ve istikrara yönelik alınan
önlemler, ekonominin genel denge birimleri olan kamu ve özel sektörün tüketim, yatırım,
tasarruflarını şekillendirerek, kaynak ihtiyacını şiddetlendirmiştir. Esasında bu dönemde, kamu
kesimi ve finansmanında temel belirleyici, krize karşı uygulanan mali ve parasal önlemler
olmuştur. Harcama arttırıcı ve gelir azaltıcı önlemler sonucu, bütçe açığı ve borç yükü hedef
düzeyleri aşılmıştır. O nedenle, uygulanan genişletici politikaların 2010 yılı ile beraber, ne
zaman ve ne şekilde, nasıl bir patika içinde azaltılacağı önem kazanmış ve ekonomi
politikasının temel meselesi olmuştur. Çünkü söz konusu genişletici politikaların zamanından
önce sonlandırılması, yeniden canlanmaya başlayan ekonominin durgunluğa girmesine neden
olmuştur. Teşvik politikalarına gereğinden fazla devam edilmesi ise, enflasyonu ve kamu
borçlarını yükseltmiştir.
Grafik 6. KKBG / GSYH

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı yayınlarındaki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
* Gerçekleşme tahmini.
** Program.
Küresel krizle geçen yıllarda, kamu kesimi ve finansmanında inceleyeceğimiz son rasyo,
KKBG / GSYH’dir. Kamu kesimi ekonomiye, merkezi yönetim, KİT’ler, mahalli idareler,
döner sermayeli kuruluşlar, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar ve işsizlik sigortası aracılığıyla
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dahil olduğundan, aynı zamanda her bir ekonomik birimin borçlanma gereği, kamu kesimi
borçlanma gereğini belirleyen faktörleri oluşturur.
Küresel krizin etkilerini azaltmak amacıyla, bazı harcama kalemlerinde ilave artışlar yapılmış,
aynı zamanda 2009 yılındaki derin küçülmenin yanında, diğer yılların büyüme oranları da
tatmin edici olmamıştır. Öte yandan bütçe açığı ve borç rasyoları ile borçların yarattığı faiz
yükü, öngörülen düzeyin üstünde artış göstermiştir. 2008 yılından önce KKBG’nin en önemli
unsuru olan merkezi yönetim bütçesi, krizin bütçe göstergelerini bozması nedeniyle, son
yıllarda yine bu özelliğini kaybetmemiştir. KKBG’nin salınımı, merkezi yönetim bütçesi
borçlanma gereğinin salınımı ile benzerlik göstermeye devam etmiştir. Bu salınım benzerliğini
belirleyen de, bütçe açığı ve açığı yaratan faktörler olmuştur. Bunun dışında diğer kamu
ekonomi birimlerinin borçlanma gerekleri, KKBG’yi besleyici rol oynamamıştır (Grafik 7).
Grafik 7. Bütçe Türlerine Göre Kamu Kesimi Borçlanma Gereğinin Salınımı

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı yayınlarındaki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
* Gerçekleşme tahmini.
** Program.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kamu ekonomisinin 1980’den günümüze yapısal değişimini, kamu ekonomik
birimlerinin açıkları ile kamu kesimi borçlanma gereğini ve finansman sorunlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- 1990 sonrası Türkiye ekonomisinin genel denge görünümüne göre; özel kesim tüketim
harcamaları, kamu kesimi tüketim harcamalarından yüksek gerçekleşmiştir. D. Y.
2- 1990 sonrası Türkiye ekonomisinin genel denge görünümüne göre; 2003 yılı sonrası
ekonominin dış kaynak ihtiyacı artmıştır. D. Y.
3- Küresel krizin ardından Türkiye’de kamu finansmanında ne tür gelişmeler yaşanmıştır?
4- Bütçe açığından borç faiz ödemelerinin enflasyon etkisi ile aşınmaya uğrayan kısmının
çıkarılması ile …………………………. elde edilir.
5- Mali canlanma paketinden ne anlıyorsunuz? Kısaca açıklayınız.
6) Aşağıdakilerden hangisi ekonominin genel dengesi hakkında söylenebilir?
a) Ekonominin genel dengesi içinde gelir-tüketim dengesi yer alır
b) Ekonominin genel dengesi içinde iç kaynak kullanımı yer alır
c) Ekonominin genel dengesine göre iç ekonomik denge açık verdiğinde dış ekonomik
denge de açık verir
d) Ekonominin genel dengesine göre iç ekonomik denge, dış ekonomik denge ile finanse
edilemez
e) Ekonomimim genel dengesi içinde gelirin tasarruftan fazla olması dış kaynak ihtiyacını
gösterir
7) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2000-2001 krizinin ardından ekonominin genel
dengesinde ortaya çıkan durumlardan değildir?
a) Özel kesim harcanabilir gelirinde düşüş
b) Özel kesim tasarruf-yatırım açığında artış
c) Özel kesim yatırımlarında azalış
d) Özel kesim tüketiminde artış
e) Toplam kaynaklarda azalış
8) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2000-2001 krizinde KKBG’ne ilişkin doğru bilgi
değildir?
a) KKBG/GSYH oranı yükselmiştir
b) Sosyal güvenliğin borçlanma gereği azalmıştır
c) Konsolide bütçe borçlanma gereği artmıştır
d) KİT borçlanma gereği değişmemiştir
e) KKBG’nin en önemli kalemi sosyal güvenlik borçlanma gereği olmuştur
9) Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimi tahakkuk açığını tanımlar?
a) Nakit ödemeye dönüşmemiş bir açık kavramıdır
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b) Kamu kesiminin borçlanabilirlik düzeyini gösteren bir açık kavramıdır
c) Bütçe açığından enflasyon etkisinin arındırılmasıyla bulunan bir açık kavramıdır
d) Diğer adı cari açık kavramıdır
e) Kamu tasarruf açığını gösteren bir kavramdır
10) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2008 krizinin KKBG’ne olan etkilerinden değildir?
a) Borçlanmanın faiz yükü artmıştır
b) Mali canlanma paketi sonrası merkezi yönetim bütçe açığı azalmıştır
c) KİT borçlanma gereği KKBG’yi arttırmamıştır
d) Mahalli idareler borçlanma gereği KKBG’yi olumsuz etkilememiştir
e) Merkezi yönetim borçlanma gereği, KKBG’nin en büyük kalemi olmuştur

Cevaplar:
1. Doğru
2. Doğru
3. Tanım sorusu.
4. İşlemsel açık.
5. Tanım sorusu.
6. C
7. A
8. E
9. A
10. B
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10. İÇ BORÇLANMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Bu bölümde, iç borçlanma kaynağı olarak para piyasasından, kurumsal
tasarruflardan, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve firmalardan borçlanma stratejilerini,
bütçe finansmanında kullanılan ve kullanılmayan devlet iç borçlanma senetleri türlerini
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Temel
kavram
notasyonlar

Kazanım

İleride kullanılacak olan
kavramları
ve
ve
hesaplamalarda kullanılacak
formül, işlem ve notasyonları
öğrenir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler,
çözümlü
problemler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
1980 sonrası iç borçlanma cephesindeki gelişmeler, 1983 yılında Hazine’nin kurulması
ve kısa bir süre sonra ihale yöntemiyle DİBS ihracına başlanmasıyla iç borçlanmanın nitelik ve
nicelik yönünden aşamalar geçirmesiyle kendini göstermiştir. 1985 yılı sonrasında Merkez
Bankası’ndan kısa vadeli avans kullanımı ile iç borçlanma yerine, ihale yöntemi ile iç
borçlanmaya gidilmeye başlanmış, özellikle Merkez Bankası’ndan borçlanmanın yarattığı
olumsuz ekonomik etkiler nedeniyle, 1997 yılı sonrasında bu kaynağın kullanımına limit
getirilmiştir.
İç borçlanmada para piyasasından borçlanma Merkez Bankası ve Bankalar Sisteminden
borçlanmayla gerçekleştirilir. Kurumsal tasarruflardan borçlanma kaynakları ise Özel Finans
Kurumları, Sigorta Şirketleri ve Bankaların Emeklilik Vakıflarıdır. Ayrıca bir başka iç
borçlanma kaynağı da Kamu Kurum Ve Kuruluşlarındır. Bu çerçevede devlet Sosyal Güvenlik
Kuruluşları ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinden borçlanabilir. Son olarak devletin iç
borçlanmasındaki kaynak da özel kişi ve kuruluşlardır.
İç borçlanma araçları, temelde bütçe finansmanında kullanılan devlet iç borçlanma
senetleri (nakit iç borç stoku) ile bütçe finansmanı dışında ihraç edilen özel tertip tahviller (nakit
dışı iç borç stoku) dir. Bütçe finansmanında kullanılan devlet iç borçlanma senetleri, devlet
tahvili ve hazine bonosu olup, ayrıca ihale yöntemiyle ihraç edilen devlet iç borçlanma
senetleri, “tap” (hazır satış, musluk) yöntemiyle ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri,
doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve halka arz yöntemiyle
ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri mevcuttur. Bütçe finansmanı dışında ihraç edilen özel
tertip tahviller ise ikraz tahvilleri, tahkim tahvilleri, kur farkları karşılığı ihraç edilen tahviller,
kısa vadeli avans borcu karşılığı ihraç edilen tahviller, görev zararları karşılığı ihraç edilen
tahviller ve faiz ödemeleri karşılığı ihraç edilen tahviller olarak sınıflandırılır.

Devletin olağan gelirleri giderlerini karşılamadığında ortaya çıkan kamu açıklarını
kapatmak için başvuracağı kaynaklardan biri, borçlanmadır. Borçlanmaya başvurmada alınacak
kararlardan en önemlisi ise ne tür bir kaynağın seçileceğidir. Borcun sağlandığı piyasanın
milliyetine göre borçlanma, iç ve dış borçlanma olarak ayrıma tabi tutulmaktadır.
İç borçlanmaya ihtiyaç duyan devlet, siyasal sınırları içerisindeki birey, firma ya da
çeşitli kurumlara başvurarak kaynak sağlama yoluna gider. Devlet bir anlamda iç borçlanma ile
ülke içinde “kaynak transferi” gerçekleştirir.
İç borçlanma, kullanılabilecek milli gelirin bir kısmının özel sektör, bireyler, bankalar
ve kamu kurumlarından (iç borçlanma kaynaklarından) devlete aktarılması ya da devletin bu
kesimin kaynaklarını kullanması olarak tanımlanır. Bu şekilde ülke kaynaklarını artıran ya da
azaltan herhangi bir unsur ortaya çıkmamakta, ancak fonların kullanıcıları değişmektedir.
İç borçlar, klasik maliye anlayışında olağan bir kamu finansmanı yöntemi değilken,
Keynezyen iktisadın yayılmasıyla gerek atıl kapasite gerekse işsizlik üzerinde düzenleyici rolü
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nedeniyle, bir maliye politikası aracı olarak kullanılmıştır. Durgunlukla mücadelede üretim
faktörlerinin tam istihdamı sağlayacak şekilde kullanılması gerekliliğinde ekonomiye borç
ödemeleri ile ilave talep enjekte edilmiştir. Öte yandan kapitalizmin gelişimine bağlı olarak
finans kapitalin önem kazanması, iç borçlanmanın gelişimine yol açmıştır.
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10.1. İÇ BORÇLANMANIN KAYNAKLARI VE EKONOMİK ETKİLERİ
Ekonomik ve parasal bir araç olan borçlanma ile hedeflenen amaca ulaşılabilmesinde
karşılaşılacak sorunlar, borcun kaynağının doğru seçilememesi durumunda da geçerliliğini
korumaktadır. Ayrıca devlete gelir sağlamak, ekonomi üzerinde etki yaratmak gibi çeşitli
amaçlarla başvurulan iç borçlanmaya ilişkin kaynakların neler olduğunun bilinmesi, gerek net
borçlanma rakamlarına ulaşılması gerekse borcun ekonomik etkilerinin sağlıklı bir şekilde
belirlenip ölçülmesi açısından gerekli olmaktadır.
Ülkemizde iç borçlanmaya para piyasası, kurumsal tasarruflar, kamu kurum ve kuruluşları ile
özel kişi ve kuruluşlar kaynaklık etmektedir. Dolayısıyla iç borçlanmanın söz konusu
kaynaklardan herhangi biri ile yapılması ve bu kaynaklara anapara ve faiz ödemesi
gerçekleştirilmesi, ekonomiye farklı etkiler yapmaktadır.

10.1.1. Para Piyasasından Borçlanma
10.1.1.1. Merkez Bankası
Merkez Bankaları bir ülkenin para politikasını şekillendiren, bağımsızlığı çerçevesinde
demokratik yönetime katkı sağlayan, ulusal gelişme ve büyüme için hayati ekonomik
değişkenleri etkileyen ve finansal istikrarı koruyan ekonomik ve politik kurumlardır.
Dolayısıyla banka, ulusal ekonomiyi etkilemede büyük bir potansiyele sahiptir (Maxfield,
1998: 10-12).
Merkez Bankası’ndan kamu açıklarının finansmanında yararlanma bazı ülkelerin izin verdiği
bir uygulama olmakla birlikte, bazı ülkelerde mali disiplini bozacağı gerekçesiyle
başvurulmamaktadır. Çünkü kamu açıklarının Merkez Bankası kaynakları ile finansman
şekilleri olan kısa vadeli avans ve açık piyasa işlemleri sonucu Merkez Bankası para
basmaktadır. Hazine’nin bu iki yolla Merkez Bankası’na olan borcu, devletin bir bölümünün
diğer bölümüne olan borcu olup, geri ödeme zorunluluğu olmamakta ve sonuçta devlet, basım
maliyeti çok düşük olan paralarla mal ve hizmet alabilmektedir (Aslan, 1997: 33). Bu şekilde
ekonomide birinci olarak para arzı borçlanma oranında artmakta, ikinci olarak da banka
sistemindeki nakit dengesinin artması, bankaların özel sektöre daha fazla kredi verebilme
olanağını artırarak parasal genişlemeyi artırıcı etki yaratmaktadır 10 (Due, 1967: 526). Öte
yandan kamu harcamalarının yeni para yaratılması ile finansmanı sonucunda artan gelir
akımından pay alanlar, parasal gelirlerinin arttığını görüp gelir etkisi ile tüketimlerini
artırabilirler. Aynı zamanda paranın tedavül hacmindeki artış, faiz oranının düşmesini
beraberinde getirebilir, sonuçta bir taraftan özel yatırım miktarının artmasına, diğer taraftan ise

10

Bu etkiyi daha ayrıntılı olarak açıklarsak; devletin Merkez Bankası’na borçlanması, -ticari bankalara borç
senedi satılmış gibi- ekonomide yeni satınalma gücü yaratır. Borçlanılan miktar Merkez Bankası hesabına
alacak olarak kaydedilir ve Merkez Bankası hesabından çekilip diğer şahıslara ödenen bu fonların ticari
bankalara yatırılması sonucu, ticari bankaların mevduatı artar. Bu şekilde piyasada satın alma gücü yaratılmış
olur. Merkez Bankası’nda yaratılan fonlar diğer bankaların da borç verme gücünü artırır. Dolayısıyla ekonomi
üzerinde genişletici etki yaratır (Due, 1967: 526-527).
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devlet tahvillerinin değerinin yükselmesine bağlı olarak meydana gelen “servet etkisi” ile tahvil
sahiplerinin tüketimlerini artırmalarına neden olabilir11 (Ataç, 1994: 63).
Ülkemizde ise uzun yıllar iç borçlanmada Merkez Bankalarının önemi ve fonksiyonu büyük
olmuş, özellikle 1980’li yıllarda ekonomide yaşanan dönüşüm ve değişen tüketim kalıpları ile
kamu gelirlerinin de yetersizliğinin katkısıyla, Merkez Bankası kaynaklarına çok sık
başvurulmuştur. Hazine, kolay ve karşılığında faiz ödemesi olmayan bu finansman yolunu
sonuna kadar kullanmıştır. Emisyon ve bu yolla elde edilen senyoraj geliri, 1990’lı yılların
ikinci yarısına dek bütçe finansmanının önemli araçlarından biriyken, ülkemizde Merkez
Bankası’nın bağımsızlığı tartışması ilk kez 1990 yılı Para Programı ile gündeme gelmiştir.
Maliye ve para politikalarının etkinliğinin artırılması için, 1995 yılından itibaren bütçe
kanunları ve Merkez Bankası Kanunu bu kaynağın kullanımına, bütçe gideri ile önceki yıl bütçe
giderleri arasındaki farkın %12’si oranında sınırlama getirilmiş, izleyen yıllarda bu oran
kademeli olarak %10, %6 ve %3’e indirilmiştir.
Nihayetinde 1970 tarihli ve 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu, 25.04.2001 tarih ve 4651
sayılı yasa ile değişikliğe uğrayarak bankanın görev tanımı değişmiş, bankaya bağımsızlık
tanınması ile 2002 yılından itibaren de Hazine’nin Merkez Bankası’ndan kısa vadeli avans
kullanımına son verilmiştir.

10.1.1.2. Bankalar Sistemi
Bankalar, tasarruf sahiplerinin tüketimlerinden vazgeçtikleri birikimleri mevduat olarak toplar
ve bu kaynak (mevduat) üzerinde bazı yasal düzenlemeler ışığında tasarruf hakkına sahip
olurlar. Kullanmadıkları ya da kredi olarak sisteme geri döndürmedikleri meblağları devlet iç
borçlanma senetlerine yatırırlar. Devlet de kısa vadeli fon ihtiyacını, karşılık durumları uygun
olduğunda ellerinde atıl fon bulunan ticari bankalardan karşılar. Bunun dışında Bankalar
Kanunu’nun 36. maddesi gereği ticari bankalar, topladıkları mevduatın belirli bir kısmını veya
yıllık kârlarından yedek akçeleri ile olası zarar karşılıklarının tamamını, Merkez Bankası’ndaki
Devlet tahvilleri hesabına yatırmak zorundadır.
Ülkemizde finansal sistemin temel taşı olan bankaların kâr elde edebilmesi önem taşımaktadır.
Bankaların kâr yollarından biri de devletin iç borçlanmasına kaynaklık etmektir ve uzun yıllar
kâr güdüsü ile yoğun bir biçimde iç borçlanma senetleri satın almışlardır. 2001 yılından bu yana
uygulamada olan piyasa yapıcılığı sistemi ile de piyasa yapıcı olarak seçilen sektörün önde
gelen bankaları, elde ettikleri haklar ve üstlendikleri yükümlülükler çerçevesinde düzenli olarak
devlet iç borçlanma senetleri almaya başlamışlardır.
Devlet bazen piyasayı kontrol etmek, bazen de ticari kredileri kısmak amacıyla bankalara tahvil
satar. Özellikle durgunluk dönemlerinde ve bankalarda kredi işlemlerinin az olduğu
dönemlerde, kamu borçlanması aracılığıyla bankalarda atıl duran ve işletilmeyen fonlar, devlet
11

Ancak para arzının genişlemesi fiyatlar genel seviyesini artırır ve faizleri düşürür. Bu durumda bir kısırdöngü
şeklinde enflasyon artışı vergi gelirlerinin erimesine ve Hazine’nin gelir kaybına paralel olarak bütçe açıklarını
daha da tırmandırarak tekrar borçlanmaya ve enflasyonist beklentilerin artmasına bağlı olarak risk primi ve
borç faiz oranının artmasına neden olacaktır (Sönmez, 1994: 58).
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tarafından alınır ve ekonomiye aktarılır (İnce, 2001: 82). Deflasyonist ortamda, kredi
işlemlerinin azlığı karşısında ticari bankalar yüksek getirili, düşük riskli, vergiden muaf ve
likiditesi yüksek senetleri almayı tercih ederler. Bu şekilde ekonomide canlılık meydana gelir.
Enflasyonist ortamda ise ticari kredileri kısmak, piyasayı kontrol etmek için de ticari
bankalardan borçlanma uygundur. Ancak devletin topladığı fonların bir süre kullanılmadan
tutulması ya da enflasyonist eğilimlere ivme kazandırmayan alanlarda kullanılması gerekir. Bu
arada bankalar da tahvillerin faizleri ve diğer avantajlarından yararlanırlar. Öte yandan istikrar
döneminde de devletin borç senetleri satışları ile banka kredilerini olumsuz şekilde azaltmaması
ve istikrarı bozucu etkilerden kaçınması için, fazla rezervi olan bankaların, borç senedi alması
gerekir. Bu şekilde ekonominin daralması önlenir (Due, 1967: 526).

10.1.2. Kurumsal Tasarruflardan Borçlanma
Bankalar gibi birer tasarruf kurumu olan sigorta şirketleri ve özel finans kurumları ile
bankaların mensupları için kurmuş oldukları emeklilik vakıfları, devlete borç verebilen
kurumsal tasarrufladır.

10.1.2.1. Özel Finans Kurumları
Özel finans kurumları, yasal olarak Merkez Bankası nezdinde cari hesaplarda biriken meblağın
belli bir yüzdesini devlet iç borçlanma senetlerine yatırır. Böylelikle özel finans kurumları söz
konusu bu tutarları, kamu kesiminin ihraç ettiği borçlanma senetlerine yönlendirerek hem yasal
yükümlülüklerini yerine getirmiş hem de fonlarını kârlı ve güvenli bir alanda değerlendirmiş
olurlar.

10.1.2.2. Sigorta Şirketleri
Sigorta şirketleri, özellikle hayat ve bireysel emeklilik branşında biriken büyük miktardaki
fonlarını, riski düşük farklı yatırım araçlarına yönlendirirler. Bu yatırım araçlarında ilk sırayı
devlet iç borçlanma senetleri almaktadır.

10.1.2.3. Bankaların Emeklilik Vakıfları
Bankaların kurmuş olduğu emeklilik vakıfları da, çalışanların ödemeleri ile oluşan fonları yine
kamu kesiminin ihraç ettiği tahvillere yönlendirirler. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun
geçici 20. maddesiyle bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları,
borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler, personelinin malullük, yaşlılık ve ölümlerinde
yardım yapmak amacıyla kurulmuş olan sandıklar, son dönemde Sosyal Güvenlik Reformu
kapsamında SSK’ya devirleri ile gündemdedir. Ama Vakıflar Kanunu’na göre kurulmuş vakıf
statüsü altında oluşturulan birikimlerle ilgili düzenleme, farklı bir açıdan değerlendirilmektedir.
Gerek özel finans kuruluşları ile sigorta şirketlerinin gerekse emeklilik vakıflarının fonlarının
önemli bir bölümünün bu alanda kullanılmasının nedeni, yasal zorunlulukların yanısıra, vergi
yasalarıyla devlet iç borçlanma senetlerinin faiz ve diğer gelirlerine tanınan muafiyet ve
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istisnalardır. Öte yandan bu senetlerin Devlet İhale Kanunu’na göre teminat olarak kabul
edilmeleri de kurumsal tasarrufların fonlarını bu alana aktarmalarını sağlar (Erol, 1992: 62).
Devletin söz konusu kurumsal tasarruflardan borçlanması ile ortaya çıkabilecek ekonomik
etkiler, elde edilecek fonların harcanıp harcanmamasına göre farklılık göstermektedir. Genel
olarak devlet tarafından elde edilecek bu fonların harcanması genişletici etkiler yaratırken
harcanmaması daraltıcı yönde etkiler yaratacaktır (Erdem, 2006: 148).

10.1.3. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Borçlanma
Devlet iç borçlanma senetlerinin önemli alıcılarından biri, bazı sosyal güvenlik kuruluşları ve
kamu ekonomik kuruluşlarıdır. Sermaye piyasası yeterli düzeyde gelişmemiş ve tasarruf
kaynakları sınırlı olan ülkelerde, sosyal güvenlik kuruluşlarının fonları iç borçlanma için bir
kaynak olarak önem taşımaktadır.

10.1.3.1. Sosyal Güvenlik Kuruluşları
Bireylerin ellerinde bulundurdukları resmi tasarruflarını, kuruluş kanunları gereği devlete borç
olarak veren sosyal güvenlik kuruluşları; emekli sandığı ve sosyal sigortalar kurumudur.
Sosyal güvenlik kuruluşlarından Emekli Sandığı’nın gelir fazlalarının sandık sermayesinden
ayrılan karşılıklar dışında nasıl işletileceği, 5434 sayılı yasanın 22. maddesine göre belirlenir.
Emekli Sandığı’nın sandık gelirlerinin %60’lık kısmı kamu kesiminin kullanımına açıktır.
Ancak bu durumun kamu fonlarının verimsiz kullanımına yol açabileceği gibi olumsuz bir
sonucu olabilir (Erol, 1992: 55).
Sosyal güvenlik kuruluşlarından S.S.K.’nın, her sigorta kolu için ayırdığı yedek akçeleri 4792
sayılı yasanın 20. maddesine göre belirlenir. Dolayısıyla S.S.K., her yılın gelir ve giderleri
arasında meydana gelen ve ileriki yıllarda yapılacak sigorta yardım ve ödemelerinin karşılığı
olarak biriken fonlarını, söz konusu maddeye göre belirlenen oranlarda devlet iç borçlanma
senetlerine yatırmaktadır (Erol, 1992: 57).
Sosyal güvenlik kuruluşları uzun vadeli işlerde kullanamadıkları fonlarını, “emniyet
prensibi”ne göre devlet iç borçlanma senetlerine yatırırlar. İstikrar dönemlerinde devlet iç
borçlanma senetleri, bu kuruluşlar için güvenli bir yatırım aracıdır. Devlet, emniyet prensibine
paralel olarak koruması altında bulunan bu kurumları, borçlanma senetlerini almaları
konusunda zorunlu da tutabilir (Erol, 1992: 55).

10.1.3.2. Kamu İktisadi Teşebbüsleri
KİT’lerin kârları üzerinden ayırdıkları yedek akçelerini de devlet iç borçlanma senetlerine
ayırma zorunluluğu vardır. İç borçlanma senetleri, bu kuruluşların kullanılmayan fonları için
güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilir. Bu senetler söz konusu kuruluşlar için bir gelir
kaynağı olarak düşünülse de, bazen senetlere yatırılan paralar, kuruluşların yatırımlarını
engelleyerek kendi amaç ve işlevlerini yerine getirememelerine sebep olabilir. Ancak eğer
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devlet de bu kuruluşlardan aldığı paralarla yatırım yapıyorsa, milli gelirin hacmi açısından bir
değişiklik olmaz (Erol, 1992: 61).

10.1.4. Özel Kişi Ve Kuruluşlardan Borçlanma
Özel kişi ve kuruluşlar (firmalar), tasarruflarının belli bir kısmını devlete, bir getiri beklentisi
dahilinde aktarırlar. Ertelenen tüketim ile uğranılan kayıp, borcun getirisi (faiz vb.) ile
karşılanmış olur. Öte yandan özellikle siyasal ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde özel kişiler
tasarruflarını, özel kesim yerine riski düşük ve getirisi yüksek devlet tahvillerine aktarmayı,
ayrıca kuruluşlar da mevcut ve atıl durumdaki kaynakları değerlendirmede kullandıkları büyük
kupürlü hazine bonolarını kullanmayı tercih ederler. Devlet büyük miktarda borçlanmak
istediğinde, elinde atıl fon bulunan özel kuruluşları tercih ederken, bu kuruluşlar için de devlet
iç borçlanma senetleri cazip olarak kabul edilir.
Tasarruflarını belirli alanlarda, alternatif yatırım alanlarında değerlendirmede ya da harcamakta
serbest olan özel kişi ve kuruluşlar, örneğin altın, döviz, gayrimenkul gibi yatırım alanlarına
yönelebilir ya da özel sektörün hisse senetlerini satın alabilir veya devlet iç borçlanma
senetlerinden satın alarak bir menkul sermaye iradı elde etmek isteyebilir. Bu açıdan genel
olarak devlet tahvili ve hazine bonosunun parasal ve mali etkilerinin teorik analizlerinde önemli
bir rol oynayan, özel kesim tarafından net bir servet olarak algılandığı kabul edilir (Barro, 1974:
3).
Devletin bu kaynaktan borçlanmasında normal olan, özel kişi ve kuruluşların bir takım
tasarrufları ya da atıl durumdaki nakitleri olması, bir başka deyişle marjinal tasarruf
eğilimlerinin pozitif olması ve bunları gönüllü bir şekilde devlete borç olarak vermeleridir.
Ancak devlet tasarruf eğilimleri pozitif olan kişilerden gönüllü (ihtiyari) olarak borçlanma
yanında, bazı durumlarda tasarruf eğilimi negatif olanlardan da zorunlu (cebri) yönteme
dayanarak borç isteyebilir. Zorunlu borçlar; tam cebirle, cebir tehdidine dayalı ve manevi cebire
dayalı olarak gerçekleşebilir (Yaşa, 1965: 25-26).
Özel kişi ve kuruluşların tasarruflarını devletin ihraç etmiş olduğu borç senetlerinin alımına
yönlendirmesi, ilk etapta özel sektörün yatırımlarının azalmasına neden olur. Bu açıdan
ekonomide gerçekleştirilecek toplam yatırımların düzeyi, devlet tasarruflarına geçen fonların,
devletin harcamalarında kullanılıp-kullanılmamasına bağlıdır. Eğer devlet borç alarak topladığı
fonları yatırım amacıyla kullanıyorsa, toplam yatırım hacminde bir değişiklik olmaz (Erdem,
2006: 143). Ancak devletin bu fonları harcamaması durumunda ekonomi üzerinde daraltıcı
etkiler ortaya çıkar (Erdem, 2006: 145).
Görüldüğü üzere özel kişi ve kuruluşların devlete borç olarak verdiği tasarrufların alternatif
kullanım şekli de önemli ekonomik etkiler yaratır. Kullanılmayan tasarrufların devlet iç
borçlanma senetlerine yatırılması ve böylece elde edilen kaynakların kamu otoriteleri
tarafından kullanılması ile atıl olan meblağlar aktif hale gelerek para arzını artırır.
İç borçlanmada faiz oranlarının da önemli ekonomik etkileri vardır. Devlet iç borçlanma
senetlerinin faiz oranları, borçlanma açısından özel kuruluşlar tarafından belirleyicidir. Devlet
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iç borçlanma senetleri ile piyasada ödünç verilebilir fonlara olan talebin artmasına bağlı olarak
faiz oranlarında bir artış meydana gelir. Faiz oranlarındaki artış, özel yatırım harcamalarının
azalmasına neden olarak, bir dışlama etkisi yaratır. Bu şekilde azalan özel yatırımların yanında
kamu harcamaları artar, kamu kesimi özel kesim aleyhine genişler. Devlet, özel kesimden aldığı
fonları yatırıma aktardığında borçlanmanın ekonomi üzerinde daraltıcı bir etkisi olmamakla
beraber, devletin özel kesimden aldığı fonları verimsiz alanlara harcaması halinde, ekonomide
daraltıcı yönde etki yapar.

10.2. İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI
10.2.1. Nakit İç Borç Stoku (Bütçe Finansmanında Kullanılan Devlet İç
Borçlanma Senetleri)
İç borçlanma senetleri, bütçe finansmanında kullanılan devlet iç borçlanma senetleri ve bütçe
finansmanı dışında ihraç edilen özel tertip tahviller (Nakit Dışı Tahviller) olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır.
Bütçe finansmanında kullanılan iç borçlanma senetleri, devlet tahvili ve hazine bonosu olmakla
beraber, daha önceki uygulamalarda görülen hazine kefaletine haiz bonolar, müteahhit bonolar
ve bütçe emanetleri iç borçlanma araçları arasında yer alır.
Her cari yıl içinde Hazine’nin yapabileceği iç borçlanma tutarı, o yıl için çıkarılan Bütçe
Kanunu hükümlerince belirlenir. Hazine, bütçe açığını kapatmak için bir yıl ve daha uzun vadeli
Devlet Tahvili ile nakit giriş-çıkışlarının gösterdiği mevsimlik dalgalanmaların finansmanı için,
en çok 1 yıl vadeli Hazine Bonosu ihraç etmeye yetkilidir.

10.2.1.1. Devlet Tahvili
Vadesi 1 yıl ve daha uzun olan iç borçlanma senetleri olan devlet tahvilleri, üzerinde 6 ayda bir
ödenecek şekilde düzenlenmiş faiz kuponu taşıyan veya faiz kuponu taşımayıp iskonto ile
satılan tahvillerdir. İhaleyle ihracına 1985 yılında başlanan bu tahviller, 1982 yılına kadar
bankalara, borsa bankerlerine ve tüzel kişiliklere satılmış, 1986’dan sonra özel kişilere ve
1992’den itibaren de doğrudan halka satılmaya başlanmıştır (Akbulak v.d., 2004: 17-18).
Vadeleri ve faiz oranları sermaye piyasası dikkate alınarak belirlenen devlet tahvilleri, sermaye
piyasasından temin edilen uzun vadeli bir borçlanma aracıdır.

10.2.1.2. Hazine Bonosu
Bütçe gelir ve giderleri arasında zaman bakımından uyum sağlamak amacıyla vadeleri 1 aydan
1 yıla kadar değişen ve bütçe kanunlarına dayanılarak çıkarılan iç borçlanma senetleri olan
hazine bonolarının satışı gerçekleştirilmektedir.
Hazine Bonosu, uygulamada gelir yetersizliğinin yarattığı bütçe açıklarının finansmanında
kullanılır. Yıl sonunda ödenmesi gereken borçların ödenmemesi ile Hazine tekrar borçlanmaya
gitmekte ve ertesi mali yıla geçiş sağlanmakta, kısa vadeli borçlar, uzun vadeli borçlara
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dönüşmektedir (Uluğbay, 1996: 16). Dolayısıyla ülkemizde para piyasasından temin edilen bu
kağıtlar, kısa vadeli borçlanma aracı olduklarından yıl içinde itfa edilmekte ve yenilerine
başvurulmaktadır. Yıl içinde devamlı olarak azalıp-çoğalan bu borçlar, kısa vadeli
olduklarından kaynakları yönünden de değişikliğe uğramakta ve o nedenle borçlanma
teorisinde bunlara “dalgalı borçlar” denilmektedir (Erginay, 1990: 217).
Hazine bonoları genellikle halktan çok bankalar ve büyük şirketler tarafından satın alınırlar.
Gerek nominal gerekse reel faiz oranlarının diğer mali araçlara göre çok yüksek olması, geri
ödenme riskinin olmaması, ikincil piyasalarda likiditesinin yüksek olması ve kamu ihalelerinde
ve diğer işlemlerde teminat olarak kullanılabilmeleri, bankalarca tercih sebebi olmaktadır.
Çünkü bu kağıtlar, likiditesi kolay plasman kaynağıdırlar. Vadelerinin dolmasına 9 aydan fazla
süre kalan hazine bonoları karşılığında Merkez Bankası’ndan avans alınabilir. Özellikle hazine
bonosu alımını en çok gerçekleştiren bankalar, elde ettikleri hazine bonolarını, “Vadeli Geri
Alım Sözleşmesi (Repurchase Agreements)”nde (repo) kullanırlar. Ayrıca hazine bonoları
ülkemizde 1-3 ay, 6 ay, 9 ay şeklindeki vadeler ile 3-6 ay, 6-9 ay, 9 ay-1 yıl şeklinde “kırık
vade” olarak ilan edilen vadelerde ihraç edilirler (Yılmaz ve Yılmaz, 2007: 74).
Uygulamadaki iç borç yönetiminin başarıya ulaşmasında, hem devlet iç borçlanma senetlerinin
alacaklılar tarafından alınma kararı hem de satılması için uygun bir satış yöntemi önem
taşımaktadır. İç borçlanma senetlerinin satışında kullanılacak yöntemin masrafsız ve geniş halk
kitlelerine yayılan, kolay uygulanabilen bir yöntem olması gerekir. Dolayısıyla bu senetler
ihale, hazır satış, doğrudan satış ve halka arz yöntemleriyle ihraç edilir ve ihraç yöntemlerine
göre çeşitlenirler.

10.2.1.3. İhale Yöntemiyle İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri
Türkiye’de senet ihracı yoluyla iç borçlanma, 1935 yılından bu yana uygulanmakla beraber
ancak 1980’li yıllarda önem kazanmıştır. Bu şekilde 1985 yılında ihale yöntemine geçilmesi ile
iç borçlanma, nitelik ve nicelik yönünden aşamalar geçirmiştir.
1985 yılının ikinci yarısından itibaren ihale yöntemi ile senet ihracına başlayan Hazine, devlet
tahvili ve hazine bonolarının daha düzenli ihracını ve yönetimini sağlamıştır. İlk olarak Hazine
3 ve 6 ay vadeli Hazine Bonosu ile 1 yıl vadeli Devlet Tahvillerini ihale yoluyla satmış, 1986
yılı Kasım’ından bu yana da düzenli bir takvim ile devlet iç borçlanma senetlerinin çeşitlerini
artırmıştır. Hazine 1989 yılından itibaren de vadesi 1 yıldan uzun devlet tahvillerinin satışını
gerçekleştirmeye başlamıştır.
Devlet iç borçlanma senetleri için ihalede çoklu (farklı), ortalama ve tek fiyat yöntemleri
bulunmaktadır.
Çoklu veya farklı fiyattan ihale yönteminde Hazine, devlet iç borçlanma senetlerini en yüksek
fiyatı, bir başka deyişle en düşük faizi verenlerden başlayarak, en düşük fiyata (en yüksek faize)
doğru sıralar ve ihaleye katılanlar aynı senedi farklı fiyat ya da farklı faiz oranı ödeyerek satın
alırlar. Dolayısıyla satış işleminde belirlenen fiyatın üzerinde teklif veren alıcıların teklif ettiği
fiyattan, bir başka deyişle kabul edilen en yüksek faiz oranının altında faiz teklifi verenler
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ihaleyi kazanır. Ortalama fiyat sistemi de çoklu fiyattan pek farklı değildir. Farklı olan nokta,
Hazine’nin çeşitli alıcıların teklif ettikleri faiz oranları yerine, ihalede oluşan ortalama faizi
belirleyerek ortalamadan yüksek faiz öneren teklif sahiplerine kendi önerdikleri oran yerine, bu
orandan tahvil alıp-almayacaklarını sorması ve alacağı sonuca göre ihaleyi kesinleştirmesidir
(Eğilmez, 1997: 65).
Daha yaygın uygulama alanı bulan farklı fiyat yönteminin yanında, tek fiyattan ihale yöntemi
de bulunmaktadır. Bu fiyat ihalesinde ihaleye katılanlar tekliflerini bildirir ancak kazanan en
düşük fiyattan ödeme yapar. Bu yöntemde fiyatlar en yüksek fiyattan (en düşük faizden) en
düşük fiyata (en yüksek faize) doğru sıralanır ancak ihalede oluşan fiyat, tüm tekliflere
uygulanır. Dolayısıyla ihaleyi kazananların hepsi aynı fiyatı ödeyeceklerinden, ödemeyi
düşündükleri fiyatla, ihalede oluşan fiyat arasındaki fark, bir başka deyişle tüketici artığı,
alıcılarda kalır. Oysa çoklu fiyat yönteminde ihaleye katılanların ödedikleri fiyat, teklif ettikleri
fiyata eşit olduğundan, arada oluşan sözkonusu tüketici artığı Hazine’ye kalmakta, bu da
uygulanma şansını artırmaktadır. Öte yandan tek fiyat ihale yöntemine katılım, özellikle fiyat
tekliflerinin tahminine dair bir uzmanlık gerektirmez, bu şekilde ihalede rekabet tam olarak
uygulanabilir (Eğilmez, 1997: 66).
Ülkemizde uygulanan ihale yöntemi zaman zaman değiştirilmekle beraber uygulanan
yöntem12, çoklu fiyat ihale yöntemidir. Çoklu fiyat ihale yönteminde Hazine ya vade veya
miktarı belirleyip faiz oluşumunu ihaleye bırakır veya vade ve faiz haddini belirleyip miktarı
ihaleye bırakır ya da vadeyi belirleyerek miktar ve faiz haddinin oluşumunu ihaleye bırakır.
Uygulamada, özellikle belirsizliğin faiz oranlarını yükselttiği kabul edildiğinde, kullanılan ihale
yöntemi Hazine’nin miktar ve vadeyi belirleyip sadece faizin oluşumunu ihaleye bırakması
yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde Hazine, hangi vade ile ve ne miktar borçlanma
yapacağını belirleyip, ihale açar. İhale sonuçlarına göre ihale için konulan azami miktara
ulaşılıncaya kadar yapılan teklifler kabul edilir ve buna göre teklifi kabul edilenlere ne miktar
faiz ödeneceği ortaya çıkar (Eğilmez, 2006: 68).
Hazine ihalelerine girişte, teknik zorlukların aşılabilmesi amacıyla belirli bir asgari miktarın
(eşik) üzerinde talepte bulunulması gerekmektedir. Böyle bir eşik, genellikle kişilerin yaygın
bir şekilde ihalelere katılımı önünde engel oluşturmakta, ihalelere daha çok bankalar ile diğer
kurum ve kuruluşlar girmektedir. Bununla birlikte daha düşük tahvil ve bono almak isteyen
kişiler, ya taleplerini bankalarda toplayarak bankalar aracılığıyla ihalelere girmekte ya da
bankaların satın aldığı tahvil ya da bonoları belirli bir fark ödeyerek ikinci elde satın almaktadır
(Eğilmez, 2006: 82).

12

Ülkemizde ihale yöntemiyle borçlanmada Hazine, 1985-1994 döneminde vade ve miktarın önceden ilan edilip
faizin oluşumunu ihaleye bırakması yöntemini, yani çoklu fiyat yöntemini uygulamıştır. Kasım 1996’dan
itibaren devlet iç borçlanma senetlerinden stopaj kesilmesi uygulamasına paralel olarak ihale sisteminde tek
fiyat ihale yöntemine geçilmiştir. Ekim 1998 tarihinde stopaj kesintisinin kaldırılması ile beraber çoklu fiyat
ihale sistemine dönülmüştür.
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10.2.1.3.1. Enflasyona Endeksli Senetler
Genel kabul gören görüşe göre en ideal tasarruf aracı, tasarrufu enflasyondan koruyan ve gerçek
getiri oranı ile enflasyon oranı arasında pozitif ilişki olan mali araçtır. Borcun reel değerinin
düşmesi halinde devlete borç verenler, verdikleri borcun iadesine kadar geçen sürede gelir
kaybına uğramayacaklarına dair bir beklenti içerisindeler ise, borç verme konusunda fazla
istekli olmayacaklardır. Bu nedenle devlet iç borçlanma senetlerinin değer değişmelerine yol
açan faktörlere uygun olarak çeşitlendirilmesiyle, dolayısıyla endeksleme ile bu konuda önlem
alınır.
Endeksleme genel olarak parasal yükümlülükler içeren uzun vadeli sözleşmelerin anapara veya
getirilerinin, paranın satın alma gücündeki azalmadan bağımsız olarak belirlenmesi olarak
tanımlanabilir (Bağcı, 2001: 172). Ülkemizde 1997 yılında ihale yöntemi ile 2 yıl vadeli ve üç
ayda bir faiz ödemeli enflasyona endeksli senet ihracına başlanmıştır. Her faiz döneminde
anaparadaki artış enflasyon oranında değerlendirilerek, artış miktarı yatırımcıya ödenir. 1998
yılının Ocak ayından itibaren de 1 yıl vadeli, vade sonu kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli bir
başka devlet tahvilinin ihracına başlanmıştır (İnce, 2001: 112). Bu ihraçlarda ödemeye esas
alınacak değerleme oranı, ödemelerin enflasyona karşı herhangi bir gecikme olmadan duyarlı
olması ve yatırımcıların enflasyon riskinden tam anlamıyla korunması açısından, ödeme
dönemi itibariyle gerçekleşen TÜFE değişim oranı olacak şekilde planlanmıştır (DPT, 2001:
99).

10.2.1.3.2. İskontolu Senetler
Bu senetler, ihale yöntemiyle ihraç edilen devlet tahvili ve hazine bonoları olup, genelde
kuponsuz senetler halinde ve iskontolu olarak satılmaktadır. Kısa vadede senedin değerindeki
değişiklikten kâr elde etme amacı güdüldüğünde, iskontolu olarak ihraç edilirler. Mayıs 1985
ve Kasım 1986 tarihleri arasında 6 aylık hazine bonosu ve 1 yıllık devlet tahvili olmak üzere
sadece iki çeşit senet ihale yoluyla satılmış, Kasım 1986’dan itibaren Hazine, düzenli bir ihale
yöntemiyle satışına başlamıştır (DPT, 2001: 98).
İskontolu senetlerin ihale yöntemiyle satışında, teklif sahipleri belirli bir tutardaki tahvile
verecekleri fiyatı belirlemekte, Hazine de en az iskontoyu teklif edene tahvili satmaktadır. Bu
durumda Hazine sözkonusu tahvili teklif sahiplerine iskontolu olarak satmakta ancak tahvili
geri alırken nominal değer üzerinden ödeme yapmaktadır13.

10.2.1.3.3. Sabit Faizli, Kuponlu Devlet Tahvilleri
Hazine, borçlanma ihtiyacını karşılarken çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadır. İç
borçlanma ile özellikle faiz riskini yüklenen Hazine, piyasa faiz oranlarının yüksekliği

13

Örneğin DİBS almak isteyenler bir yıl vadeli olarak satışa sunulan 100 YTL tutarındaki tahvili kaç TL’ye almak
istediklerini belirtirler. Hazine de 100YTL’ye en düşük iskontoyu örneğin %15 teklif edene tahvili satar. Bu
durumda Hazine bu tahvili teklif sahibine 85 YTL’den satacak ve yıl sonunda tahvili geri alırken sahibine 100 TL
ödeyecektir. Buna göre bu tahvilin faizi ((15 / 85) x 100 =)) %17.65 olacaktır.
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karşısında vadeyi kısaltarak, uzun vadeli maliyetlerinde bir düşüş gerçekleştirmeye
çalışmaktadır. Faiz oranlarının düşmesinin beklendiği durumlarda uzun vadeli borçlanmak,
yüksek bir reel maliyet riskini beraberinde getirmekte, öte yandan borcun vadesi kısaldıkça
Hazine, borcunu yenileme riski ile (rollover) karşılaşmaktadır. Rollover riskinin artması da,
piyasanın daha fazla faiz talep etmesi şeklinde kendini göstermektedir. Borcun vadesini daha
uzun döneme yayarak riskler arasında bir denge kurmak amacıyla Hazine, 1999 yılı başından
itibaren 2 yıl vadeli, sabit faizli, 3 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin ihale yoluyla ihracına
başlamıştır (DPT, 2001: 99).
Uygulamada Hazine faizi belirlemekte ve devlet tahvillerini bu faizden satışa çıkarmaktadır.
Faiz, borçlanma süresince değişmemekte, sabit kalmaktadır. Böylece devlet tahvillerinin
faizlerinin düşeceği beklentisinde olanlar ellerindeki fonları uzun vadede sabit kalacak bir
getiriye bağlamış, Hazine ise vadeyi uzatmış olmaktadır (Eğilmez, 2006).

10.2.1.3.4. Değişken Faizli Devlet Tahvilleri
Hazine’nin borcunun vadesini sabit faizli tahviller ile uzatması durumunda, tahviller üzerindeki
faiz riski yatırımcı üzerinde kalmaktadır. Çünkü borcun itfasına kadar geçen sürede faiz
oranlarının yükseldiği, alıcıların fonlama maliyetlerinin düşmediği durumlarda alıcılar zarara
uğramakta, faiz oranlarının düştüğü durumlarda alıcılar kâr elde edebilmektedir. Hazine
açısından ise tersi bir durum ortaya çıkmaktadır. Sabit faizli tahviller ile vadeyi uzatan
Hazine’nin, faiz oranları düştüğünde reel maliyetlerinde artış olurken, faiz oranları
yükseldiğinde reel maliyetlerinde bir azalma olmaktadır. Görüldüğü gibi değişken faizli devlet
tahvilleri ile Hazine, bir yandan faiz riskini yüklenirken öte yandan vade uzatma ile borcunu
yenileme riskini azaltmayı hedeflemektedir. Hazine, Temmuz 1999’dan itibaren 3 yıl vadeli, 3
ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilleri ihraç etmeye başlamıştır (DPT, 2001:
100).

10.2.1.4.
“TAP” (Hazır Satış, Musluk) Yöntemiyle İhraç Edilen Devlet İç
Borçlanma Senetleri
İç borçlanmada ihale yönteminin yanında kullanılan “tap” yönteminde, belirli miktarda devlet
iç borçlanma senedi, talebi halinde satılacak şekilde Merkez Bankası’nda bekletilmekte, talep
edenler belirli bir ihale tarihini beklemeden bu senetlerden satın alabilmektedir. Bekletilen
senetler 1-2 yıl vadeli, enflasyona endeksli tahviller ile üç yıl vadeli dövize endeksli
tahvillerden oluşmaktadır (Bağcı, 2001: 60).
Mülkiyeti yatırımcılarca satın alınmasına kadar Hazine’ye ait olan bu senetlerin tüm ihraç
koşulları Hazine’ce belirlenmekte ve hamiline yazılı olarak çıkarılmaktadır. Yüksek
enflasyonun devamlılığı halinde 1 yıldan uzun vadeli iç borçlanma senetlerinin satışının ihale
yöntemi ile yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle Hazine, zaman zaman ekonomik
konjonktüre göre bu satışa başvurmaktadır. Bu güçlüğü aşmak amacıyla Hazine 1988
Ekim’inden itibaren yatırımcıların isteği halinde satın alabilecekleri, 1 ile 5 yıl arasında
değişken vadeli ve değişken faizli tahvilleri Merkez Bankası’nda depolamaktadır.
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Ancak faizlerin rekabetçi ortamda belirlenememesi, tanıtımın yeteri kadar yapılamaması ve
senetleri elde etmede operasyonel zorlukların varlığı, en önemlisi olarak da ikincil piyasalarda
işlem görememesi, bu yöntem ile ihraç edilen senetlere olan talebi azaltmaktadır (Bağcı, 2001:
61). Tap ile satışlar için sadece Merkez Bankası’nın aracılık etmesi, yöntemin başarı şansını
engelleyen bir durum gibi gözükmektedir. Yaygın bir satış ağının kurulması yanında faiz
oranlarındaki değişikliklere paralel olarak fiyatların değiştirilmesi, “imtiyazlı araçlar (piyasa
yapıcılar)” ile piyasanın iyi bir şekilde izlenmesi ve fon sahiplerini tatmin edecek bir faiz
önerilmesi gibi teknikler, Tap yönteminin etkinliğini artıracaktır (Bağcı, 2001: 193).

10.2.1.5. Doğrudan Satış Yöntemiyle İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma
Senetleri
İhale yöntemi benimseninceye dek Hazine’nin kullandığı bir satış yöntemi olan doğrudan satış
yöntemi ile çoğunluğu bankalara olmak üzere halka ve kurumlara tahvil ve bono satılmış, daha
çok kamu kesimi kuruluşlarının ihtiyaç duydukları devlet iç borçlanma senetlerinin ihracını
gerçekleştirmek amacıyla kullanılmıştır.
Hazine, 1996 yılından itibaren döviz cinsinden devlet iç borçlanma senetleri ihraç etmeye
başlamıştır. Bu senetler genelde ihraç edilen para birimine bağlı olarak uluslararası piyasalarda
geçerli olan faiz oranlarına (FIBOR, LIBOR v.s.) ilave uygulanan bir getiri ile (spread) ihraç
edilirler (DPT, 2001: 100).
İhale yöntemiyle beraber zaman zaman başvurulan bir yöntem olan doğrudan satış yöntemi ile
tahvil ve bono alımını geniş kesimlere yayarak talebin artması ve maliyetlerin düşmesi de
amaçlanmaktadır. Ayrıca bu yöntemin, ihalelerde olası tekelci yapılaşmanın da önlenmesinde
faydalı olması düşünülmektedir.

10.2.1.6. Halka Arz Yöntemiyle İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri
Halka arz yöntemi ile vade ve faiz koşulları önceden Hazine’ce belirlenmiş devlet iç borçlanma
senetleri, Merkez Bankası ve aracılık etmek isteyen banka ve finans kuruluşları aracılığıyla, iç
borçlanma kaynaklarının tümüne satılmaktadır. Hazine aracı kuruluşlara, sattıkları miktarlar
üzerinden bir komisyon ödemekte ve satılmayan senetleri de geri almaktadır.
Halka arz yöntemi, ihale yöntemi benimseninceye dek devlet iç borçlanma senetlerinin geniş
halk kitlelerine ulaştırmak, küçük yatırımcıların küçük nominal değerli tasarruflarını devlet iç
borçlanma senetlerinde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla uygulanmış ve 1992
Ağustos’unda (PETKİM örneği) tekrar gündeme gelmiş bir satış yöntemidir. Ayrıca
“enflasyonist baskıların yaşandığı dönemlerde satın alma gücü fazlalığını emmek ve ihalelerde
oluşan yüksek faiz oranlarını dengelemek için bu yöntem kullanılmıştır” (Akbulak v.d. 2004:
21).
Ancak uygulamada, özellikle 1994 kriz yılı ve izleyen yıllarda, alınabilecek tutarı aşan limitler
nedeniyle gerçek anlamda halka satış gerçekleşememiş, bunun yerine cazip fiyatlı bu devlet iç
borçlanma senetleri belirli ellerde toplanmıştır.
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Halka arz yöntemi, masrafsız bir şekilde devlet iç borçlanma senetlerinin geniş halk kitlelerine
yayılmasını sağlayan bir yöntem olmakla beraber piyasa şartları yeterince incelenmemişse ve
devlete olan güven zayıfsa, satışın başarı şansı azalmaktadır (Yaşa, 1965: 124). Ayrıca devlet
iç borçlanma senetlerinin kaydi olarak tutulmayışı hem kamuya daha fazla işlem maliyeti
yüklemekte hem de ikinci elde işlem görmesini engellemektedir. Bankalar kamu ile aynı fonlara
talip olduklarından, satışta kamu ile bankalar arasında çıkar çatışmaları bulunmaktadır (Bağcı,
2001: 61).

10.2.2. Nakit Dışı İç Borç Stoku (Bütçe Finansmanı Dışında İhraç Edilen
Özel Tertip Tahviller)
Hazine, bütçe açıklarının finansmanında nakit karşılığı ihraç ettiği tahvillerin yanısıra, nakit
dışı tahviller de ihraç etmektedir. Bütçe finansmanı dışındaki bu özel tertip tahviller, Hazine’ye
herhangi bir nakit girişi sağlanmakta, kuruluşlar ile Hazine arasındaki borç-alacak ilişkileri
sonucu ihraç edilerek, iç borç stok yapısı değişmektedir. Nakit dışı borçlanmanın yasal
dayanağı, Tahkim Kanunları, Merkez Bankası Kanunları ve yıllık Bütçe Kanunlarıdır (DPT,
2001: 101).
Nakit dışı tahvillerin iç borçlanmadaki payının artışı, iç borç servisinin ve faiz oranlarının
yükselmesine ve borçlanma vadelerinin de kısalmasına yol açmaktadır. Ülkemizde KKBG
tabloları, Hazine’nin sadece nakit borçlanma işlemlerini gösterecek şekilde hazırlanmaktadır.
Dolayısıyla herhangi bir nakit akımı doğurmamakla beraber, gerçek finansman sağlayan
Hazine’nin nakit dışı borçlanma işlemleri söz konusu tablolarda yer almamaktadır. Bu şekilde
eksik verilerle sağlanan tablolar, hem borçlanma gereğini hem de finansman işlemlerini eksik
olarak yansıtmaktadır. Oysa ki KKBG tablolarının borç stokundaki artışı açıklayabilmesi için,
nakit-nakit dışı ayrımı yapmadan bütün borçlanma işlemlerini kapsaması gerekmektedir.

10.2.2.1. İkraz Tahvilleri
1992 ve 1996 yıllarında Hazine, KİT’lerin mali yükünü hafifletmek için bu kurumların SSK ve
bankalara olan yükümlülükleri karşılığında, 1 ve 2 yıl vadeli tahvil ihracını kendisi üstlenmiş,
KİT sistemi üzerindeki faiz yükünden önemli ölçüde kurtulmasına karşılık, kendi iç borç
stokunda artışa yol açmıştır (Çakır ve Pehlivan, 1993: 32). Hazine, sözkonusu kuruluşlar ile
düzenlenen ikraz anlaşması sonucunda borcu devralarak, karşılığında Özel Tertip Tahviller
ihraç etmiş olur. Bu anlaşmaya göre kuruluşlar, borcunu Hazine’ye öder ve borç, kuruluşun
ödenmemiş sermayesine mahsup edilir.

10.2.2.2. Tahkim Tahvilleri
Tahkim veya diğer adıyla konsolidasyon, kısa vadeli borçların ve ödeme zamanı yaklaşmış
uzun vadeli borç taksitlerinin vadelerinin ertelenmesidir. Genellikle gönüllü olan tahkim
uygulamasında alacaklılar, daha yüksek faiz ödemesi karşılığında borcun vadesinin
ertelenmesine izin verir. Bu durumda Hazine, borç yükünde bir artışa katlanmak koşuluyla,
borçları ile ilgili uzun dönemli bir ödeme planı yapabilir.
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Hazine, 1984 tarih ve 2974 sayılı Tahkim Kanunu ve 1992 tarih ve 3836 sayılı Tahkim
Kanunları çerçevesinde belediye ve KİT gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ait borçları
üstlenmiş, bunun sonucunda doğan borçların bir kısmı karşılığında, T.C. Ziraat Bankası,
Merkez Bankası ve diğer bazı özel bankalara uzun vadeli tahvil ihraç etmiştir (DPT, 2001: 101).
Böylelikle kamu kuruluşlarının birbirlerine olan borçları silinerek, bakiye borç Hazine
tarafından üstlenilmiştir. 1993 yılında ve özellikle 1994 yılında yaşanan krizlerle beraber bu
senetler, kamu bankalarının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılmıştır. Ayrıca bu
senetlerin kupon ödemeleri nakden ödenmeyerek, faizi yerine yeni senet ihraç yoluna
gidilmesiyle, söz konusu yıllarda nakit dışı iç borç stoku, dolayısıyla da iç borç stoku giderek
büyümüştür (Pehlivan, 2003: 402).
Merkez Bankası söz konusu tahkim tahvillerini açık piyasa işlemlerinde kullanmaktadır. Piyasa
faiz oranından düşük faizli tahvillerin faiz oranı ile piyasa faiz oranı arasındaki fark, Merkez
Bankası’nın Hazine’ye vereceği kârdan düşülmekte veya aynı şekilde yeni tahvil ihraç
edilmektedir. Ancak alacaklı kuruluşun talebi söz konusu ise, tahkim tahvillerinin faiz oranları
değiştirilip, anapara tutarları erken itfaya tabi tutularak anapara ve işlenmiş faizleri karşılığında
yeni tahvil ihraç edilmektedir (İnce, 2001: 114).
Tahkimler, bütçe dışında gerçekleştirildiklerinden mali disiplinsizliği teşvik etmektedir. Bu
uygulamalar tamamen bütçe dışında gerçekleştirildikleri için, sadece borç stokunda bir artış
olarak istatistiklere geçmektedir.

10.2.2.3. Kur Farkları Karşılığı İhraç Edilen Tahviller
Kur farkları, döviz kurunun değiştirilmesinin bir sonucu olarak, Merkez Bankası’nın aktif ve
pasifindeki altın ve dövizlerin yeniden değerlendirilmesinden doğan yasal kayıptır (Kepenek
ve Yentürk, 2005: 303). Kur ayarlamalarından doğan borçlar, Hazine ile Merkez Bankası
arasında yapılan düzenlemeler ile, oldukça uzun vadede Hazine tarafından Merkez Bankası’na
ödenir.
1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 61. maddesinin uygulanması ile ortaya çıkan ekonomi
politikaları sonucunda, Hazine adına Merkez Bankası’nda tutulan altın ve döviz değerlerindeki
değişimler, Hazine’ye ait olmaktadır. Bir başka deyişle Merkez Bankası, yeniden değerlemeden
oluşan zararını Hazine’ye aktarmakta, fakat Hazine karşılığında senet verene kadar konsolide
borcun bu kısmı için faiz ödememektedir (DPT, 2001: 102). Yeniden değerleme farklarından
alacak doğması halinde ise, alacak tutarı daha önce bankaya ihraç edilmiş senetlerden mahsup
edilmektedir.

10.2.2.4.

Kısa Vadeli Avans Borcu Karşılığı İhraç Edilen Tahviller

2001 tarih ve 4651 sayılı Merkez Bankası Kanunu’ndan önce Hazine’yi besleyen önemli
kaynak olan kısa vadeli avanslar, ülkemizde yüksek enflasyonun başlıca sebebi olmuştur. 2001
yılı öncesinde, mali yıl içerisinde bütçe gelir-gider dengesini sağlamak ve bütçe açığını finanse
etmek için, 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 50. maddesi uyarınca Merkez Bankası,
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miktarı cari yıl genel bütçe ödenekleri toplamının %15’ini geçmemek üzere Hazine’ye kısa
vadeli avans açma yetkisine sahipti.
1994 yılında yaşanan krizin ardından kamu açıklarının disiplin altına alınmasını sağlamaya
yönelik olarak 5 Nisan 1994 kararları yürürlüğe konmuştur. Bu çerçevede, mali disiplinin
sağlanması açısından önemli bir düzenleme bütçe ödeneklerinin %15’ine kadar olan kısa vadeli
avans imkanın 1995 yılından başlayarak her yıl kademeli olarak azaltılması ve 1998 yılında
%3’e indirilmesi olmuştur. 1997 yılından itibaren ise Hazine ve Merkez Bankası arasında
imzalanan bir protokolle, avans kullanımı sadece nakit yönetimi amacıyla kullanılmaya
başlanmıştır. 26.04.2001 tarih ve 4651 sayılı kanunla bu tarihten sonra kısa vadeli avans
kullanımına son verilmiştir (Pehlivan, 2003: 395). Böylelikle 1998 yılında Hazine ve Merkez
Bankası arasında yapılan protokol çerçevesinde, ay içerisinde Hazine’ce kullanılacak Kısa
Vadeli Avans imkanının ay sonları itibariyle kapatılması uygulamasına geçilmiştir. Böylece,
Hazine’nin Merkez Bankası’ndan kullandığı Kısa Vadeli Avans stokunun toplam iç borç stoku
içerisindeki payı 1980 yılında %27.0 seviyesindeyken 1998 yıl sonu itibariyle sıfıra düşmüştür.

10.2.2.5. Görev Zararları Karşılığı İhraç Edilen Tahviller
İlgili yıl bütçe yasaları uyarınca kuruluşlar bir kısım görev zararlarından doğan alacakları
karşılığında ihraç edilen özel tertip tahvillerdir. Bu görev zararları doğrudan Hazine’ce
karşılanır (DPT, 2001: 102).

10.2.2.6. Faiz Ödemeleri Karşılığı İhraç Edilen Tahviller
İlgili yıl bütçe kanunları uyarınca önceki yıllarda ihraç edilmiş, faiz ödemeleri yapılmamış
senetlerin karşılığında, 5 yıl vadeli TEFE’ye endeksli ihraç edilen tahvillerdir. Bunların
tamamı, kur farkları, 2974 ve 3836 sayılı Tahkim Kanunları ile kısa vadeli avans borcu
karşılığında Merkez Bankası’na ihraç edilmiş olan senetlerin faizlerinden oluşur (DPT, 2001:
102).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, iç borçlanma kaynağı olarak para piyasasından, kurumsal tasarruflardan, kamu
kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve firmalardan borçlanma stratejilerini, bütçe finansmanında
kullanılan ve kullanılmayan devlet iç borçlanma senetleri türlerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Bir ülkenin iç borçlanmaya başvurmasında kredibilite, en önemli etkenlerdendir. D. Y.
2- Türkiye iç borçlarında ihale sistemine geçilmeden önce sıklıkla başvurulan iç borçlanma
yolu, .......................................... idi.
3- Kurumsal tasarruflardan iç borçlanmanın çeşitlerini yazınız.
4) Türkiye’de hazineye kısa vadeli avansı aşağıdakilerden hangisi açar?
a) Cumhurbaşkanlığı
b) Hazine ve Maliye Bakanlığı
c) TBMM
d) TC Merkez Bankası
e) Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı
5) Devletin iç borçlanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ülke içindeki kişi veya kurumlara borçlanılır
b) Ekonominin kullanabileceği ek bir kaynak sağlar
c) Satın alma gücünün özel kesim ve kamu kesimi arasında el değiştirmesine yol açar
d) Ülkenin milli parası cinsinden borçlanmaya gidilir
e) Kısa, orta veya uzun vadeli olarak borçlanılabilir
6) Ticari bankaların ellerinde atıl tuttukları fonları devlete borç olarak vermelerinin enflasyonist
etki yaratmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bankaların menkul kıymet gelirlerinin artması
b) Bankaların kaydi para yaratması
c) Bankacılık sektörünün oligopolist yapısı
d) Sermaye piyasasında bankaların etkin olması
e) Yabancı sermayeli banka sayısında artış olması
7) DİBS’lerin en masrafsız satış yöntemi, aşağıdakilerden hangisidir?
a) İhale
b) TAP
c) Doğrudan satış
d) Halka arz
e) Çoklu satış
8) Aşağıdakilerden hangisi iç borçlanmaya kaynaklık eden kurumsal tasarruflardan değildir?
a) Özel finans kurumları
245

b) Sigorta şirketleri
c) Sosyal güvenlik kuruluşları
d) Bankaların emeklilik vakıfları
e) Hiçbiri
9) Aşağıdakilerden hangisi bütçe finansmanı dışında ihraç edilen özel tertip tahvillerdendir?
a) Hazine Bonosu
b) İskontolu Senet
c) Devlet Tahvili
d) Görev Zararları Karşılığı İhraç Edilen Tahviller
e) Emanet Paralar
10) Türkiye’de Hazine’ce ihale yöntemiyle senet ihracına hangi yıl başlanmıştır?
a) 1935
b) 1983
c) 1985
d) 1990
e) 1997
11) Türkiye’de iç borçlanma sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İhale sistemi DİBS ihracını yavaşlatmıştır
b) İç borçlanmanın yasal dayanağı yoktur
c) İç borçlanma ile ülke içinde kaynak transferi gerçekleşir
d) İç borçlanmayı dış borçlardan ayıran kriter, alacaklının milliyetidir
e) İç borçlanma bütçe açıklarını finanse etmede başarılı değildir
12) Aşağıdakilerden hangisi bankacılık kesiminin iç borçlanmaya kaynaklık etmesi halinde
ortaya çıkar?
a) Mevduatlar azalır
b) Kredi hacmi artar
c) Faizler yükselir
d) Bankanın kârlılığı artar
e) Atıl fonlar artar

Cevaplar:
1. Yanlış
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2. Doğrudan satış yöntemi
3. Tanım sorusu.
4. D
5. B
6. B
7. D
8. C
9. D
10. C
11. C
12. D
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11. İÇ BORÇ ÇIKMAZI (1980 – 2014)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Bu bölümde, 1980’den günümüze Türkiye’de uygulanmakta olan iç borçlanma
politikaları çerçevesinde ortaya çıkan gelişmeleri ele alacağız. Öncelikle iç borçlanmanın milli
gelir içindeki payı, çeşitli özellikleri incelendikten sonra, iç borçlanmanın kırılganlık
göstergelerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

250

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Türkiye’de
günümüze
politikaları

iç

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

1980’den İç borçlanmanın 1980’den
borçlanma günümüze mevzuat yapısını
değerlendirebilmek

İç borçlanmanın 1980’den
Türkiye’de
1980’den
günümüze değişen yükünü
günümüze iç borçlanmanın
ve
yapısal
özelliklerini
yapısı ve yükü
öğrenebilmek
Türkiye’de
1980’den İç borçlanmanın 1980’den
günümüze iç borçlanmanın günümüze servis yükü v.b.
yükü
ve
kırılganlık kırılganlık
göstergelerini
göstergeleri
analiz edebilmek
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Günümüze gelinceye dek yıllar itibariyle bütçe dengesizlikleri, seçim ekonomisi ve
enflasyonist baskıların etkisiyle özellikle 1983, 1994, 1996, 1999, 2001 ve 2009 yıllarında iç
borç stokunda ani artışlar yaşanmıştır. İç borç stokunun iç borçlanmaya oranı da yükselmiş,
Hazine bir yıllık bir süre içerisinde mevcut borç stokunun 1983’de 1.1, 1994’de 1.5, 2001’de
ise 1.7 katı borçlanma yapmak durumunda kalmıştır. Borç ortalama vadesinin kısalması, kamu
açıklarının büyüyerek sürmesinden kaynaklanan kamu kesiminde oluşan iç borç yükü ve faiz
ödemelerinin hızlı artışı ile ek borçlanma gereksinimi, söz konusu yıllarda önemli boyutlara
ulaşmış, 2001 krizi sonrası alınan önlemlerle ancak son iki yılda iç borçlanma/iç borç stoku
oranı, en düşük olduğu 1985 yılı seviyesine gelebilmiştir.
Türkiye’nin borçlanabilmek adına katlandığı maliyetin önemli göstergelerinden biri olan iç
borç stokunun GSMH’ye oranlanması ile bulunan iç borç yükü, 1980’den sonra borçlanmada
yaşanan değişiklik ve ihale yöntemine geçilmesi ile önemli ölçüde artmıştır. Özellikle
1990’lardan sonra dışarıdan borçlanma yerine iç borçlanmanın ikame edilmesi, kriz yıllarında
GSMH artış hızında yaşanan düşüşlerin yanı sıra iç borç stokunun artışı, 2001 yılında stokun
GSMH içindeki payını %69.2’ye dek tırmandırmıştır. 2007 yılında borç stokunun GSMH’ye
oranı %39.5’e kadar düşürülebilmiştir. Küresel krizin yaşanmasının ardından %35’e çıkan oran,
2014 yılı başlarında %25 civarındadır.
İç borç stokunun nakit ve nakit dışı dağılımında ise özellikle ülkemizin likidite krizleri
yıllarında nakit dışı stok lehine önemli gelişmeler ortaya çıkmıştır. 1990 yılında nakit iç borç
stoku toplam iç borç stokunun içinde %86.7’lik paya sahipken nakit dışı iç borç stoku
%13.3’lük paya sahip olmuş, 1994 ve 2001 kriz yıllarında nakit ve nakit dışı iç borç stoku,
toplam içinde hemen hemen aynı paylara sahip olmuşlardır. Bu dönemde borçlanılmasına
rağmen nakit girişi elde edilmemesinin nedeni, kriz yıllarında görev zararlarının artışıdır.
2000’li yıllar boyunca iç borç stokunun alacaklıları arasında kamunun payı azalırken, piyasa
alıcılarının payı giderek artmaktadır. 2001 yılında ihraç edilen bono ve tahvillerin %34’lük
kısmı piyasa tarafından alınırken, bu pay kriz sonrası alınan önlemlerle hızla yükselerek toplam
içinde %73.8’e dek ulaşmıştır. 2001 yılında, TMSF’ye devredilen bankaların zararları
nedeniyle iç borç stoku içinde %66’lık paya sahip olan kamu, 2007’de %26.2’lik paya
gerilemiştir. Küresel krizin ardından banlacılık dışı kesimde, özellikle menkut kıymet yatırım
fonlarının payında önemli artışlar yaşanmıştır.
Türkiye’de iç borç stokunun ortalama üçte ikilik kısmı ticari koşullara ve piyasa eğilimlerine
uygun bir şekilde, üçte birlik kısmı ise daha kontrollü koşullar sonucu oluşmuş, piyasaya verilen
borçların en büyük alıcısı ise bankalar olmuştur. Her ne kadar 1985 yılından sonra ihale
yöntemine geçilmiş ve 1992 yılı sonrasında halka doğrudan satış uygulaması başlamışsa da,
bankacılık kesimi birincil piyasada devlet iç borçlanma senetlerinin en önemli alıcısı olmaya
devam etmiştir. Türk bankacılık sisteminin önde gelen bankalarından oluşan piyasa yapıcı
bankaların payı ise bu dağılımda önemli bir yer tutmuştur. Ancak piyasa yapıcı bankalar
yaşanan son kriz ile beraber devlet iç borçlanma senetleri stoklarını azaltma eğilimine girmişler
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ve bu durumun bedelini, kârlılıklarının önemli bir bölümünü oluşturan menkul değer faiz
gelirlerinden feragat ederek ödemişlerdir.
Türkiye’de iç borç stokunun vade yapısı 1990’larla beraber kısalmaya başlamış ve en kısa vade,
1994 ve 2001 kriz yıllarında ortaya çıkmıştır. 2001 Şubat krizi sonrasında ortalama faiz oranı
%120’yi aşmış, vade ise 30-60 gün aralığına inmiştir. Yaşanan son krizler sonrası uygulanan
istikrar programı ile vadeler 2002 yılı sonrasında uzamaya başlamış, hızla kısaldığı 2000
yılından bu yanan hemen hemen iki katına çıkmıştır.
Bütçe açıklarının iç borçlanma ile karşılanması, mali piyasalara artan kaynak talebi olarak
yansıdığından faiz oranları yükselmiştir. Faiz oranlarının yüksekliği, kamu kesimi açıkları
azalmadıkça, kendi kendini besleyen bir sürece neden olmuştur. Faizleri yükselten bir faktör de
özellikle iç borçlanmada en önemli alıcı olan ülkemiz bankacılık kesiminin oligopolcü yapısı
ve borçlanmayı sürekli ve düzenli olarak gerçekleştirmeleridir. Kamunun dış kaynak sıkıntısı
çekmesi ile Türkiye’de sığ finansal sistemin en önemli unsurları olan bankalar aracılığıyla dış
sermayeye ulaşılmış, ancak kamuya borç olarak aktarılan bu fonlar sayesinde bankalar
kârlılıklarını artırırken, kamuyu yüksek faizlerle baş başa bırakmıştır. 2001 krizi ile giderek
yükselen faiz oranları, 2003 yılında iç ve dış piyasalarda ortaya çıkan olumlu beklentilerle
beraber gerileme sürecine girmiş, günümüze dek 2006 yılı ortasındaki dengesizlik dışında
gerileme devam etmiştir. 2004 yılı sonunda %25’lerde olan Hazine ihaleleri ağırlıklı ortalama
bileşik faiz oranı 2005 yılında %17’lere gerilemiştir. 2006 yılı ortalama iç borçlanma faiz oranı
%18 olarak gerçekleşmiş, 2007 yılında ise yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle düşüş
trendinden kopulmuştur.
Hazine’nin “Stratejik Ölçütler” uygulaması ile döviz riskinin minimize edilebilmesi için,
borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması, dolayısıyla dövize endeksli iç borçlanma
yapılmaması ve döviz cinsinden iç borçlanmanın sınırlandırılması hedeflenmektedir. İç borç
stokunda döviz cinsinden senetlerin artışı, kur hareketlerinden ciddi şekilde etkilenmeyi
kaçınılmaz kılar. Bu şekilde stokun TL cinsinden oluşması, hedeflenen kamu borcu kur
artışının, kamu borcu üzerindeki bozucu etkisinden arındırılması sağlanmaya çalışılmaktadır.
2009 yılından sonra döviz cinsinden senetlerin toplam stok içindeki payının, 2008 yılı
sonrasında da dövize endeksli senetlerin payının yüzde 1’in altına indirilmesi ve iç borç
stokunun döviz yapısı itibariyle, hemen sadece TL cinsi senetlerden oluşması sağlanmıştır.
1980 sonrası artan iç borç stoku ile beraber ülke içinde yaratılan milli gelir, iç borçların
döndürülmesi amacıyla kullanılmış, bu durum üretim kapasitesi ve büyüme üzerinde çok
olumsuz etkiler yaratmıştır. Kamunun mali piyasalardaki ağırlığını gösteren mali baskınlık
oranı da yükselmiş, bir başka deyişle Türkiye ekonomisinin her yıl yarattığı paranın oldukça
yüksek bir kısmını, Hazine borçlanmıştır.
İç borç anapara ve faiz ödemelerini kapsayan iç borç servisinin GSMH üzerindeki yükü de
olumsuz bir tablo çizmiş, 1980 yılında %2 ile başlayan iç borç servisi/GSMH oranı izleyen
yıllarda sürekli artarak 1994’de %30’lara, iç borç anapara ödemesinin GSMH içindeki payı da
%20’lere kadar çıkmıştır. Bu tarihten sonra 1998 ve 2000 yıllarında söz konusu pay azalış
gösterirken 2001 yılında iç borç servisi/GSMH %90’lara, iç borç anapara ödemeleri/GSMH
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oranı %70’lere ulaşmıştır. İç borç faiz ödemesinin GSMH içindeki payı ise en üst noktaya
vardığı yıl olan 2001’de %20’nin üzerinde çıkmış, mali disiplinin sağlanmasına yönelik
önlemler ile iç borç servisinin GSMH içindeki payının da düşüş trendine girmesi sağlanmıştır.
1980 sonrası iç borç faiz ödemeleri bütçe üzerinde gerek gelirler gerekse giderler kalemi
açısından önemli ölçüde yük yaratmıştır. İç borç faiz ödemeleri 1980’li yıllar boyunca bütçe
gelirlerinin %2’lerini kaplamakta iken, 1980’li yılların sonlarına doğru %20’lik kısmını almaya
başlamıştır. Hızlı iç borçlanma ve karşılığında yükselen faiz ödemeleri bu noktada
tutunmayarak, iç borç faiz ödemelerinin bütçe gelirlerine oranı 1996’da %50’lere kadar
çıkmıştır. 2001 yılında ise söz konusu oran %72’yi bulmuş, izleyen yıllarda sağlanmaya
çalışılan mali disiplin kapsamında faiz dışı fazla hedefine odaklanılması ile iç borç faiz
ödemelerinin bütçe gelirleri içindeki payı 2007’de %23’e gerilemiştir. 2008-2009 yıllarında
hafif yükselme eğilimine giren bu oran, 2014 başlarında %12 civarındadır.
1980 dönüşümü ile arz yanlı politikaların uygulanması, düşen vergi hasılatının yanında iç
borçlanmanın sürekliliği ve bütçe üzerinde bıraktığı faiz yükü, iç borç faiz ödemeleri/vergi
gelirleri oranını giderek yükseltmiştir. Bütçe gelirlerinin en önemli ve temel gelir kaleminin
vergi gelirleri iken iç borç faiz ödemelerinin yarattığı tahribat, 1980 sonrasında mükelleflerin
vergi ödeme isteklerini azaltıcı etki yapacak görünüme ulaşmıştır, vergi gelirleri, uzun yıllar
neredeyse sadece borç faiz ödemelerine hizmet etmiştir. 1980 yılında vergi gelirlerinin
%2.4’lük kısmı iç borç faiz ödemelerine ayrılırken 1988 yılına dek %20’nin üzerine, 1996
yılında da %60’lara kadar çıkmıştır. 2001 yılında ise iç borç faiz ödemeleri neredeyse vergi
gelirlerinin tamamını kaplamıştır. Kriz sonrası gerek sağlanmaya çalışılan mali disiplin
kapsamında faiz dışı fazla hedefine odaklanılması gerekse borçlanma gereksiniminin düşmesi
sonucu iç borç faiz ödemelerinin vergi gelirleri içindeki payı %27 düzeyine düşmüş, bir
anlamda iç borç faiz ödemelerinin vergi gelirleri üzerindeki hegemonyası giderek azalmıştır.
2008 küresel krizinin etkisiyle iç borç faiz ödemelerinin vergi gelirlerine oranı, durgunluğun
etkisiyle düşen vergi gelirleri nedeniyle %27’den aşağı indirilememiştir. 2013 yılı bittiğinde
söz konusu oranda önemli ölçüde azalış elde edilmiştir.
Gelirlerin giderleri aşması ile oluşan bütçe açığı göz önüne alındığında, iç borç faiz
ödemelerinin bütçe harcamaları içindeki payı, bütçe gelirlerindeki paydan daha düşüktür.
Dolayısıyla bütçe açığını yaratan en önemli faktörün faiz ödemeleri olduğu ortaya çıkmaktadır.
1980 sonrasında %2 olan iç borç faiz ödemeleri/bütçe harcamaları oranı, 1998 yılına kadar
%33’lere kadar tırmanmış, bir yıllığına geçici bir düşüş sonrası, 2001 yılına dek artarak kriz
yılında bütçe harcamalarının neredeyse yarısını kaplamıştır. Küresel kriz öncesine dek yarı
yarıya düşerken iç borç faiz ödemelerinin bütçe harcamalarına oranı, 2014 başlarında %15’e
gerilemiştir.
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11.1. 1980 – 2007 DÖNEMİ İÇ BORÇ STOKUNUN DEĞİŞİMİ VE
GELİŞİMİ
1980’li yıllarla birlikte Türkiye’de bir kamu geliri olarak olağan hale gelen borçlanma gelirleri,
devletin tasarruf ettiğinden daha fazlasını harcaması, ortaya çıkan açıkları da özel kesim fonları
ile karşılaması gibi bir kolaycılık yaratmıştır.
Türkiye’de iç borç stokunda 1980’li yıllarla birlikte yaşanan hızlı yükseliş, ekonomik ve mali
krizlere neden olmuştur. Artan iç borç stokunun yanı sıra sağlam mali kaynaklarla
beslenemeyen ekonomimiz, bir borç-faiz kısır döngüsüne girmiştir. O nedenle ülkemiz için iç
borçlanma olgusunun sorgulanması gereği kendini göstermektedir.

11.1.1. İç Borç Stoku Ve İç Borçlanma
Merkezi yönetim iç borç stoku; önceki borçlanmaların yarattığı anapara ödemelerini
gerçekleştirmek, yürütülecek projeler için finansman sağlamak ve merkezi yönetim bütçesi
açığını kapatmak amacıyla Hazine’nin iç piyasalara ihraç ettiği iç borçlanma senetleri ile
herhangi bir senede bağlı olmadan yaptığı borçlanmalar ve garantili borçların ilgili kurumlarca
ödenmemesi gibi nedenlerle üstlenilmiş bulunan çeşitli yükümlülüklerin, belirli bir tarihteki
anapara tutarını ifade etmektedir. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere bu tutar içinde henüz
gerçekleşmemiş olan faiz tutarları yer almamaktadır (Eğilmez, 2007a).
Günümüze gelinceye dek yıllar itibariyle bütçe dengesizlikleri, seçim ekonomisi ve
enflasyonist baskıların etkisiyle özellikle 1983, 1994, 1996, 1999 ve 2001 yıllarında iç borç
stokunda ani artışlar görülmüştür. İç borç stoku, bir önceki yıla oranla nominal olarak 1983’de
%136.6, 1994’de %123.7, 1996’da %131.4 1997’de %99.5 ve 2001 yılında da %235.4 artış
göstermiştir. 1983 yılındaki ani artışın nedeni, seçim ekonomisi ve borçlanma stratejisindeki
değişikliktir. 1996 yılı sonlarından itibaren de Merkez Bankası kaynaklarına başvuruya
sınırlama getirilmiş, borçlanmada vade yapısı uzatılmış, 1997 yılının iç borç anapara ve faiz
ödemeleri önemli ölçüde 1998 yılının ilk üç ayına sarkıtılmıştır. 1998 yılında ise bir önceki yıla
oranla borçlanma maliyeti arttığından, Hazine daha fazla faiz yükü ile karşılaşmamak için, bu
dönemde borçlanma vadelerini kısaltmıştır. Öte yandan 1997 Temmuz’unda başlayan Uzak
Doğu Asya Krizi, 1998 yılında borçlanmayı daha maliyetli hale getirmiş, bu durum iç borca
yansımıştır. Dolayısıyla borç stokundaki bu artış, 1990’lı yılların ilk yarısında yüksek olan faiz
dışı açık, ikinci yarısında da borçlanmanın maliyetinde yüksek reel faizlerin etkisiyledir. Stokta
ani artışa yol açan diğer yıllar da, ülkenin krizde olduğu yıllardır. 2001 krizi sonrası gerek devlet
iç borçlanma senetlerinin reel faizlerindeki gerileme gerekse sağlanmaya çalışılan mali
disiplinin etkisiyle bir önceki yıla göre iç borç stokundaki artış %10’un altına inmeye
başlamıştır (Tablo 1).
İç borç stokunun dağılımına baktığımızda, konsolide borçlar kaleminin toplam stok içindeki
payı 1994’de bir önceki yıla göre %16.5 gibi ciddi bir artış oranına sahipken, 1995 yılından
sonra iç borç stoku içindeki payı sıfırlanmıştır. Öte yandan Merkez Bankası kısa vadeli avansı
kullanımına da 1997 yılından itibaren getirilen borçlanma limitleri nedeniyle bu kalemin iç borç
stoku içindeki payı ortadan kalkmıştır (Tablo 1). Yıllar itibariyle iç borç stokundaki artışa iç
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borçlanma eşlik etmiş, kamu tarafından gerçekleştirilen iç borçlanmanın mevcut iç borç stoku
içindeki payı da 1983, 1994, 1997 ve 2001 yıllarında önemli sıçramalar göstermiştir. Başka bir
deyişle, Hazine’nin bir yıllık bir süre içerisinde mevcut borç stokunun 1983’de 1.1, 1994’de
1.5, 2001’de ise 1.7 katı borçlanma yapmak durumunda kaldığı anlaşılmaktadır (Grafik 1).
Borç ortalama vadesinin kısalması, kamu açıklarının büyüyerek sürmesinden kaynaklanan
kamu kesiminde oluşan iç borç yükü ve faiz ödemelerinin hızlı artışı ile ek borçlanma
gereksinimi, söz konusu yıllarda önemli boyutlara ulaşmış, 2001 krizi sonrası alınan önlemlerle
ancak son iki yılda iç borçlanma/iç borç stoku oranı, en düşük olduğu 1985 yılı seviyesine
gelebilmiştir (Grafik 1).
Tablo 1. İç Borç Stoku (bin YTL)
İç Borç

Konsolide
Tahvil

Bono

Avans
Borçlar

Stoku (**)
1980

721

141

49

195

336

1981

991

160

88

234

509

1982

1 341

186

153

266

736

1983

3 173

360

56

339

2 418

1984

4 634

531

340

528

3 235

1985

6 972

1 032

489

795

4 656

1986

10 514

1 511

822

1 052

7 129

1987

17 218

2 407

1 923

1 407

11 481

1988

28 458

4 880

2 542

2 082

18 954

1989

41 934

10 863

3 537

2 539

24 995

1990

57 180

18 801

5 469

2 870

30 040

1991

97 647

24 678

18 258

13 589

41 122

1992

194 236

86 387

42 247

31 000

34 602

1993

357 347

190 505

64 488

70 421

31 933

1994

799 309

239 385

304 230

122 278

133 417
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1995

1 361 007

511 769

631 298

192 000

25 940

1996

3 148 985

1 250 154

1 527 838

370 953

40

1997

6 283 425

3 570 812

2 374 990

337 623

0

1998

11 612 885

5 771 980

5 840 905

0

0

1999

22 920 145

19 683 392

3 236 753

0

0

2000

36 420 620

34 362 937

2 057 683

0

0

2001

122 157 260

102 127 926

20 029 334

0

0

2002

149 869 691

112 849 835

37 019 856

0

0

2003

194 386 700

168 973 626

25 413 074

0

0

2004

224 482 922

194 210 700

30 272 222

0

0

2005

244 781 857

226 964 261

17 817 596

0

0

2006

251.470.054

241.876.473

9.593.581

0

0

2007

255.309.982

249.175.982

6.134.000

0

0

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, İç Borç İstatistikleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
(*) 1992 yılından itibaren nakit dışı satılan tahviller stokta yer almaktadır.
(**) Döviz cinsinden borçlanmaların itfa tarihinde oluşan kur artışları stoktan düşülmüştür.
Grafik 1. İç Borçlanma/İç Borç Stoku
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Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, İç Borç İstatistikleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

11.1.2. İç Borç Stokunun Nakit Ve Nakit Dışı Yapısı
İç borç stoku, nakit ve nakit dışı iç borç stoku olarak başlıca iki ana kalemde izlenmektedir.
Nakit borç stoku, karşılığında Hazine’ye nakit olanağı tanıyan devlet iç borçlanma
senetlerinden doğan yükümlülüklerin toplamıdır. Nakit dışı borç stoku ise, özel kanunlar
kapsamında ihraç edilen ve karşılığında Hazine’ye nakit olanağı tanımayan devlet iç borçlanma
senetlerine ait stok tutarıdır.
Nakit dışı borç stokuna en önemli örnek olarak, görev zararları nedeniyle oluşan borçlara
karşılık verilmiş bulunan senetler verilebilir. Bu şekilde Hazine yeni bir nakit girişi
sağlamamakta ve geçmişte doğmuş bir borcunu senede bağlamış olmaktadır.
Grafik 2. İç Borç Stokunun Yapısı (%)

Nakit

Nakit dışı

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, İç Borç İstatistikleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
Grafik 2, iç borç stokunun nakit ve nakit dışı itibariyle yapısının yıllar itibariyle gelişimini
göstermektedir. 1990 yılında nakit borç stoku toplam iç borç stokunun içinde %86.7’lik paya
sahipken nakit dışı borç stoku ise %13.3’lük paya sahip olmuş, 1994 ve 2001 kriz yıllarında
nakit ve nakit dışı iç borç stoku, toplam içinde hemen hemen aynı paylara sahip olmuşlardır.
Bu dönemde borçlanılmasına rağmen nakit girişi elde edilmemesinin nedeni, kriz yıllarında
görev zararlarının artışıdır. Nakit ve nakit dışı iç borç stokunun toplam içinde 1990 yılındaki
dağılımına ise 2007 yılında geri dönülebilmiştir.
1999 yılına kadar görev zararları devlet tarafından karşılanmamış olan kamu bankalarının
yüksek faiz oranlarıyla yeniden kapitalize edilmiş görev zararı stokları, 2001 yılında yaklaşık
23 milyon YTL tutarındaki nakit dışı ihraçla tasfiye edilmiştir. 2001 yılında da yeni tahvil
ihraçları yapılmaya devam edilmiş, bankacılık sisteminde sermaye yeterlik rasyosunun
uluslararası standartlarla uyumlu seviyeye ulaştırılabilmesi amacıyla, sağlıksız bankaların
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sistemden çıkarılarak olumsuz etkilerinin giderilmesi hedefi doğrultusunda nakit dışı ihraçlar
sürdürülmüştür.
Grafik 3. Nakit İç Borç Stoku - Tahvil ve Bononun Dağılımı (Kısa ve Uzun Vadeli İç
Borç Stokunun Toplam İçindeki Payı)

Tahvil

Bono

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, İç Borç İstatistikleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
Devletin ödeyeceği faiz tutarı, borcun finansman yöntemi, faiz profili ve vade ile yakından
ilgilidir. Enflasyonist ortamda gelecekteki getirilerin belirsizliği ve fiyatlar genel seviyesinin
yüksekliği ile dalgalanan reel faiz hadlerinden yararlanma isteği, uzun vadeli borçlanmada risk
primini artırır. Uzun vadeli borçlanmada daha yüksek faiz ödeyen devlet, kriz dönemlerinde
vadeyi 1-2 ay uzatma karşılığında çok yüksek faizler ödemek zorunda kalmaktadır. Nakit iç
borç stokunun vade yapısı incelendiğinde, vadesi bir yıldan fazla olan uzun vadeli devlet
tahvillerinin payı 1990, 1999 ve 2000 ile son üç yılda toplam içinde %70 ve üstü paya sahip
olurken, vadesi bir yıldan kısa olan kısa vadeli hazine bonosu çerçevesinde nakit iç borç stoku,
özellikle 1999 sonrasında önemini kaybetmeye başlamıştır. Ancak uzun vadeli borç stoku ve
faiz yükünün yüksekliği sonucu kümülatif olarak borç yükü de artmış, ülkeyi yaşadığımız son
krize getirmiştir. 2001 yılında ise kriz ortamında, acil finansman ihtiyacı için başvurulan kısa
vadeli borçlarla vadelerde bir değişiklik olmuş, 2002 yılında toplam içinde kısa vadeli nakit iç
borç stokunun payı %24’e kadar çıkmıştır (Grafik 3).

11.1.3. İç Borç Stokunun Alacaklılara Göre Dağılımı
1980 – 2007 yıllarında iç borç stokunun alacaklıları arasında kamunun payı azalırken, piyasa
alıcılarının payı giderek artmaktadır. İç piyasaya olan borçların, kamu kesimine olan borçlardan
daha hassas olduğu bilinmektedir. Bir başka ifadeyle; iç piyasadaki alacaklıların kamu
kesiminden borçlarını tahsil etme imkan ve arzuları, kamu kuruluşlarından daha yüksektir.
Özellikle nakit sıkışıklığı durumunda iç piyasa borcunun ihmali, kamu kuruluşlarına olan
borçların ihmalinden daha büyük sıkıntı doğuracaktır (İnan, 2003: 26). Dolayısıyla iç ve dış
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piyasaya olan borçların tamamen hassas olduğunu ve bu borçların ‘aksatılmaması’ gerektiğini
bilmek önemlidir (Yılmaz v.d. 2008: 110).
2001 yılında ihraç edilen bono ve tahvillerin %34’lük kısmı piyasa tarafından alınırken, bu pay
kriz sonrası alınan önlemlerle hızla yükselerek toplam içinde %73.8’e dek ulaşmıştır. Piyasaya
verilen borçların en büyük alıcısı ise bankalar olmuştur. 2001 yılında, TMSF’ye devredilen
bankaların zararları nedeniyle iç borç stoku içinde %66’lık paya sahip olan kamu, 2007’de
%26.2 oranına gerilemiştir (Tablo 2).
Tablo 2. İç Borç Stokunun Alıcılara Göre Dağılımı (Toplam İç Borç Stoku İçinde %
Pay)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

66.0

52.8

47.7

37.1

30.8

28.4

26.2

Merkez Bankası

26.6

18.8

13.8

9.9

7.5

7.1

6.3

Kamu Bankaları

18.6

16.2

14.0

12.2

10.2

7.9

6.2

TMSF

12.3

7.4

7.7

3.7

1.8

1.8

1.5

Diğer Kamu (*)

8.4

10.5

12.1

11.3

11.2

11.6

12.3

34.0

47.2

52.3

62.9

69.2

71.6

73.8

Kamu

Piyasa

Kaynak : Hazine Müsteşarlığı, İç Borç İstatistikleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
Grafik 4 ise, biraz daha ayrıntılı olarak iç borçlanmanın birincil piyasada alıcılar arasındaki
dağılımını göstermektedir. Grafik 4 incelendiğinde, devletin borçlandığı kesimler içinde en
önemli payın bankalar sistemine ait olduğu görülmektedir. Her ne kadar 1985 yılından sonra
ihale yöntemine geçilmiş ve 1992 yılı sonrasında halka doğrudan satış uygulaması başlamışsa
da, bankacılık kesimi birincil piyasada devlet iç borçlanma senetlerinin en önemli alıcısı olmaya
devam etmiştir. Halka doğrudan satışın yaygınlaştığı 1993 ve 1994 yıllarında hane halkının
payında artış görülmüş, bu dönemin dışında 1998 yılında ihraç edilen tahvil ve bonoların
%86.8’i bankalara, %8’i resmi kurumlara, %3.9’u özel sektöre ve %1.3’ü hane halkına
satılmıştır. 1994 yılı ve 2000-2003 yılları arası resmi kurumların payındaki artışa koşut olarak
bankaların payı %80’nin altına inmiş, ancak son yıllarda söz konusu oran 2006’da %88.5 ve
2007’de %82.1 olarak gerçekleşmiştir.
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Grafik 4. İç Borçlanmanın Birincil Piyasada Alıcılara Göre Dağılımı (%)

Resmi Kurumlar

Özel Sektör

Hanehalkı

Bankalar

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, İç Borç İstatistikleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
Bu değişikliğe yol açan en önemli faktör, krizle beraber TMSF’ye devredilen bankaların resmi
kurumların payında yarattığı artıştır. Bir diğer neden de, 1999 yılı niyet mektubunda belirtildiği
üzere piyasa yapıcılığı sisteminin hayata geçmesiyle devlet iç borçlanma senetlerinin satışında
aracılık edecek olan piyasa yapıcıların, sektörün önde gelen bankalarından seçilmesidir. Ancak
uygulama Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizi ile birlikte aksamış, 2001 Ağustos ayından itibaren
sürekli hale gelmiştir.
28.03.2002 tarih ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun’da piyasa yapıcılığı; “devlet iç borçlanma senetleri ihalelerinde ve söz konusu
senetlerin ikincil piyasa işlemlerinde etkinliğin artırılması amacıyla önceden belirlenen
kriterlere göre seçilmiş bankalara, Hazine Müsteşarlığı tarafından bazı hak ve görevler
verilmesini içeren sistem”, olarak tanımlanmaktadır. Aynı kanun piyasa yapıcısını, “devlet iç
borçlanma senetleri ihalelerinde ve söz konusu senetlerin ikincil piyasa işlemlerinde etkinliğin
artırılması amacıyla, önceden belirlenen kriterlere göre seçilmiş banka”, olarak
tanımlamaktadır.
2000 yılı sonrasında, aynı zamanda Türk bankacılık sisteminde yer alan güçlü bankalar da olan
piyasa yapıcı bankalar, menkul değerler cüzdanlarını daraltmışlar, giderek daha düşük miktarda
devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan menkul değeri aktiflerinde tutmaya başlamışlardır.
Dolayısıyla piyasa yapıcı bankalar yaşanan son kriz ile beraber devlet iç borçlanma senetleri
stoklarını azaltma eğilimine girmişler ve bu durumun bedelini, kârlılıklarının önemli bir
bölümünü oluşturan menkul değer faiz gelirlerinden feragat ederek, oldukça ağır ödemişlerdir
(Yılmaz, 2005: 79). Öte yandan son yıllarda piyasa yapıcılığı sistemi ile düzenli bir şekilde
borçlanılmasına ve bankaların ihale alım performansları iyi gitmesine rağmen bu kez devlet iç
borçlanma senetlerinin faizlerinin düşmeye başlaması da kârlılıklarını etkilemiştir.
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11.1.4. İç Borç Stokunun Vade-Faiz Yapısı
Kamu borçlarının vadeleri yıllar itibariyle önemli miktarlarda değişmektedir ve borcun
vadesine etki eden pek çok faktörden bahsedilebilir. Bir güven bunalımının varlığı, uzun vadeli
fon arzeden kurum olmayışı, gelir düzeyi düşüklüğü, borcun mili gelire oranındaki artış, etkin
ikincil piyasaların yokluğu ve enflasyon, vadelerin kısalmasında rol oynar (Yılmaz v.d. 2008:
107). Bu şekilde sık sık kısa vadeli borçlanmaya başvurma, mali piyasaları tedirgin ederek bir
kriz havasının yayılmasına yol açar ve bu dönemlerde vadeleri piyasa güçleri belirler.
Türkiye’de iç borç stokunun vade yapısı 1990’larla beraber kısalmaya başlamış ve hatta en kısa
vadeye 1994 ve 2001 kriz yıllarında gelinmiştir. 2001 Şubat krizi sonrasında ortalama faiz oranı
%120’yi aşmış, vade ise 30-60 gün aralığına inmiştir. Giderek kısalan iç borç vadesi ve
yükselen reel faizler sonucunda devlete borç verecek ekonomik birimler, devletin borçlarını
geri ödeyebileceği konusunda endişe duymaya başlamışlardır. Yaşanan son krizler sonrası
uygulanan istikrar programı ile vadeler 2002 yılı sonrasında uzamaya başlamış, hızla kısaldığı
2000 yılından bu yanan hemen hemen iki katına çıkmıştır (Yılmaz v.d. 2008: 107 ve Grafik 5).
Grafik 5. İç Borç Stokunun Vade Yapısı (Gün)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, İç Borç İstatistikleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
Borçlanmada vade ve faiz ilişkisi çok güçlüdür. Örneğin geleceğe ilişkin belirsizlik vadeleri
kısalttığı gibi faizleri de yukarı doğru hareketlendirir. Dolayısıyla geleceğe ilişkin belirsizlik,
nominal faizleri yükseltici etki yapar. Enflasyonun yükseleceği yönündeki beklentiyi de bir çok
faktör belirlemekle beraber bu yönde bir beklenti de ekonomik ajanların faiz taleplerini
yükseltir.
Faiz oranlarının yüksekliği, kamu kesimi finansman gereğini kalıcı bir biçimde azaltıcı
önlemler alınmadığında, kendi kendini besleyen bir sürece neden olmakta, bu durumda faiz
oranları aşağıya doğru esnek olmamaktadır.
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Bütçe açıklarının iç borçlanma ile karşılanması, mali piyasalara artan kaynak talebi olarak
yansır. Bu durumda kamu kesimindeki dengesizlik, mali piyasalarda da dengesizliğe neden
olacak ve faiz oranlarını yükseltecektir. Sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesinin getirdiği
belirsizlik ortamının risk primini yükselterek faizleri yukarı ittiği hipotezi, faizin
belirleyicilerinden biridir (Berksoy, 1998: 77).
Faizleri yükselten bir faktör de özellikle iç borçlanmada en önemli alıcı olan ülkemiz bankacılık
kesiminin oligopolcü yapısı ve borçlanmayı sürekli ve düzenli olarak gerçekleştirmeleridir.
Kamunun dış kaynak sıkıntısı çekmesi ile Türkiye’de sığ finansal sistemin en önemli unsurları
olan bankalar aracılığıyla dış sermayeye ulaşılmış, ancak kamuya borç olarak aktarılan bu
fonlar sayesinde bankalar kârlılıklarını artırırken, kamuyu yüksek faizlerle baş başa bırakmıştır.

Grafik 6. İç Borçlanma Bileşik Faiz Oranları (İskontolu YTL Cinsi İhaleler)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, İç Borç İstatistikleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
2001 krizi ile giderek yükselen faiz oranları, 2003 yılında iç ve dış piyasalarda ortaya çıkan
olumlu beklentilerle beraber gerileme sürecine girmiş, günümüze dek 2006 yılı ortasındaki
dengesizlik dışında gerileme devam etmiştir. 2004 yılı sonunda %25’lerde olan Hazine ihaleleri
ağırlıklı ortalama bileşik faiz oranı 2005 yılında %17’lere gerilemiştir. 2006 yılı ortalama iç
borçlanma faiz oranı %18 olarak gerçekleşmiş, 2007 yılında ise yaşanan ekonomik sıkıntılar
nedeniyle düşüş trendinden kopulmuştur (Grafik 6).
Görüldüğü üzere Hazine daha düşük faizlerle borçlanmakta, bu da borcun maliyetini
düşürmektedir. Ancak yine de faiz oranının yeterli düzeyde düşük olmadığı kabul edilmektedir.
Borçlanmada Hazine’nin katlandığı yüksek faizler, borç üzerinden daha fazla faiz ödeme
yükümlülüğünü ortaya çıkarmaktadır. Faiz oranındaki %1 puanlık artış, sonuçta borç faiz
ödemelerini borçların GSYİH’ya oranı çarpı %1’e eşit miktarda artırmaktadır (Dornbucsh ve
Fischer, 583). Bu veriler, kamu açıklarının yüksek faize değil, aksine yüksek faizlerin kamu
açıklarına neden olduğu yolundaki iddiayı doğrulamaktadır.
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1995-2002 dönemi devlet iç borçlanma senetlerinin reel faiz oranları ile enflasyon oranı
karşılaştırıldığında, devlet iç borçlanma senedi reel faizlerinin 1995-1999 döneminde sürekli
artış gösterdiği, 2000 yılında %1’e kadar gerilediği ve kriz ile beraber enflasyon oranının da
üzerine çıktığı görülmektedir (Grafik 7).
Grafik 7. İç Borç Reel Faiz Oranları ve Enflasyon Oranı Karşılaştırılması (%)

Reel DİBS Faiz Oranı

TEFE

Kaynak: Akbulak v.d. 2004: 52’deki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
İç borçlara ödenen gerek reel gerekse nominal faiz, yıllar itibariyle hem yüksek seyretmekte,
hem de önemli ölçüde dalgalanmaktadır. Borçların GSMH’ye olan oranındaki yükseklik, faiz
dışı fazla elde edilememesi, enflasyonist ortam, düşük büyüme hızı, iç piyasadan
borçlanamama durumu gibi faktörler, faiz oranlarını yükseltici etki yapmaktadır.
Reel faizlerin yüksekliği, faiz dışı bütçe fazlasının sağlanması olanağını sınırlamakta, mali
disiplinden uzaklaşılmasına neden olmaktadır. Bu durumda iç borç stokunun düzeyinden çok,
borçlanmanın gerçekleştirildiği reel faiz düzeyinin ulaştığı boyut endişe verici olmaktadır.

11.1.5. İç Borç Stokunun Döviz-Faiz Yapısı
2004 yılından bu yana borçlanma stratejilerinde, finansal piyasaların gelişmesi ve borç
yönetimi ihtiyaçlarının artması çerçevesinde önemli değişikliklere gidilmiştir. Kamu borç
yönetiminde şeffaflığın artırılmasını ve performansa dayalı borçlanmanın asgari maliyet ve
makul bir risk seviyesinde gerçekleştirilmesini sağlamak için “Stratejik Ölçüt” uygulamasına
başlanmıştır. Borç yönetiminde söz konusu stratejik ölçütler; orta ve uzun vadede objektif bir
işlev elde etmek için borç stoku ve yeni borçlanma üzerindeki etkilerin hesaplanması ve
izlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Mali piyasaların derinliği ve genişliği ile borçlanma
enstrümanlarının vadesine göre stratejik ölçüt oluşturulabilir veya çeşitlendirilebilir (Babacan,
2006).
2007 yılına ait “Stratejik Ölçütler” nakit iç borçlanmanın daha çok sabit faizli ve YTL cinsinden
gerçekleştirilmesi, dövize endeksli iç borçlanma yapılmaması ve döviz cinsinden iç
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borçlanmanın sınırlandırılmasını, vadenin piyasa koşulları da dikkate alınarak bir yılın üzerine
uzatılmasını, nakit ve borç yönetiminde oluşacak likidite riskinin azaltılması amacıyla yıl
boyunca yeterli düzeyde rezerv tutulmasını içermektedir.
Stratejik ölçütler kapsamında Grafik 8 incelendiğinde, 2001 yılı sonrası döviz cinsinden
senetlerin toplam stok içindeki payının %15’ten %10’a gerilediği, dövize endeksli senetlerin
payının da %20’den %1’in altına kadar düşürüldüğü görülmektedir. İç borç stokunda döviz
cinsinden senetlerin artışı, kur hareketlerinden ciddi şekilde etkilenmeyi kaçınılmaz kılar.
Dolayısıyla iç borç stokunda gerek stratejik ölçütlerin gerekse son durumun
değerlendirilmesinde, bu handikapın göz önüne alınması gerekmektedir.
Borçlanılan para cinsinden stratejik ölçütler değerlendirildiğinde, borçlanma stratejisine uygun
olarak YTL cinsi senetlere ağırlık verildiği görülmektedir. YTL cinsi senetlerin (sabit getirili
ve değişken faizli) stok içindeki payı, 2001 ve 2002 yıllarında %65’lere kadar geriledikten
sonra, 1998 yılı seviyesi olan %90’lık paya, döviz cinsi ve dövize endeksli senetlerin payındaki
düşüşe koşut olarak 2007 yılında geri dönüldüğü görülmektedir (Grafik 8).
YTL cinsi senetler içinde stratejik ölçüte uyum çerçevesinde sabit getirili olanların payının
artırılması gerekmektedir. 1998 yılında toplam stok içindeki payı %62 olan YTL cinsi sabit
getirili senetlerin payı kriz yılında değişken faizlilerin payındaki artış nedeniyle %15’e dek
gerilemiş ve Hazine’nin yüklendiği faiz maliyetinde çok önemli artışlar yaşanmıştır. YTL cinsi
sabit getirili senetlerin payı ile değişken faizlilerin payı son yıllarda ortalama olarak %45
civarında birbirine eşittir (Grafik 8).
Görüldüğü üzere iç borç bileşimindeki eğilim son yıllarda borçlanmanın kur riskine olan
duyarlılığının önceki yıllara göre azaldığını, ancak faiz riskine olan duyarlılığının biraz arttığını
göstermektedir (Yılmaz v.d. 2008: 110).
Grafik 8. İç Borç Stoku Döviz / Faiz Yapısı

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, İç Borç İstatistikleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
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11.1.6. İç Borç Servisi
İç borç servisi (iç borç mürettebatı), iç borç anapara taksiti ve iç borç faiz ödemesini
kapsamaktadır.
Tablo 3’de iç borç servisi olarak gerek anapara gerekse faiz ödemesi olarak iki yükümlülüğün
yıllar itibariyle nominal rakamları yer almaktadır. Bu ödemeler ile kesimler arası kaynak
transferi gerçekleşirken, ekonomik ve sosyal etkiler ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde anapara
ve faiz ödemelerinin yıllar itibariyle dengeli dağılımı ya da bazı yıllarda ani artışlar sergilemesi,
Hazine ve özelikle faiz ödemeleri nedeniyle bütçede yük yaratmakta, anapara ödemesi
ekonomide servet etkisi ortaya çıkarmakta ve toplam talebi genişletici etki yapmaktadır. Bu
yıllarda iç borç çevirme oranı düşerek, yeni borçlanmalar kaçınılmaz olmaktadır.
Tablo 3. İç Borç Servisi (bin YTL)
Anapara

Faiz
Ödemeleri

Toplam
İç
Borç Servisi

1980 195,0

22,3

217,3

1981 614,0

41,2

655,2

1982 727,0

34,3

761,3

1983 1.703,0

80,0

1.783,0

1984 976,0

176,8

1.152,8

1985 2.321,0

247,4

2.568,4

1986 5.038,0

648,8

5.686,8

1987 8.604,0

1.260,0

9.864,0

1988 12.146,0

3.159,2

15.305,2

1989 21.270,0

5.115,4

26.385,4

1990 32.418,0

9.613,2

42.031,2

1991 74.907,5

16.940,9

91.848,4

1992 187.336,1

30.545,0

217.881,1

1993 438.459,8

92.518,0

530.977,8

Ödemeleri
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1994 861.585,3

233.168,0

1.094.753,3

1995 1.271.403,9

475.518,7

1.746.922,6

1996 3.585.986,4

1.329.087,0

4.915.073,4

1997 3.287.422,4

1.977.967,0

5.265.389,4

1998 8.844.833,3

5.629.524,0

14.474.357,3

1999 15.579.144,9

9.824.622,0

25.403.766,9

2000 18.968.070,2

18.791.862,0 37.759.932,2

2001 123.876.595,6 37.494.301,0 161.370.896,6
2002 97.590.693,5

43.468.540,0 141.059.233,5

2003 113.721.373,2 52.635.979,0 166.357.352,2
2004 133.500.273,6 50.052.872,2 183.553.145,8
2005 135.222.285,2 39.269.561,6 174.491.846,8
2006 118.893.000,0 38.658.717,5 157.551.717,5
2007 114.193.000,0 41.539.680,4 155.732.680,4

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, İç Borç İstatistikleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
İç borç faiz ödemeleri içinde en önemli pay, devlet tahviline aittir. Vadesi uzun olan tahvillere
ödenen faiz tutarı da vadeyle orantılı olarak yükselmektedir. 1980 yılında tahviller faiz
ödemeleri içinde %85.7’lik paya sahipken, iki yıl içinde faiz ödemelerinin %42’sine kadar
gerilemiş, bu dönemde hazine bonosunun faiz ödemeleri toplamda daha fazla pay almaya
başlamıştır. Tahvil faiz ödemelerinin toplam içindeki payında diğer önemli bir düşüş, 1996’da
%23’lük seviye ile ortaya çıkmıştır. Aynı yıllarda bono faizlerinin geri ödemesinde artış
olmuştur. Tahvil faiz ödemeleri 2001 kriz yılında iç borç faiz ödemelerinin %91’ine kadar
ulaşmış, izleyen üç yıl yerini azalışa bırakmıştır. Tahvil faizlerinin iç borç faiz ödemeleri
içindeki payı, 2004 sonrası artarak 2007’de %95’ine ulaşmıştır (Grafik 9).
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Grafik 9. İç Borçlanma Araçlarının İç Borç Faiz Ödemeleri İçindeki Payı (%)

Hazine Bonosu

Devlet Tahvili

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, İç Borç İstatistikleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

11.2. 1980 – 2007 DÖNEMİ İÇ BORÇLARIN DEĞİŞEN YÜKÜ VE
RİSKLERİNİN ANALİZİ (KIRILGANLIK GÖSTERGELERİ)
11.2.1. İç Borç Stoku / GSMH
İç borç stokunun GSMH’ye oranlanması ile bulunan iç borç yükü, Türkiye’nin borçlanabilmek
adına katlandığı maliyetin önemli göstergelerinden biridir. 1980’den sonra borçlanmada
yaşanan değişiklik ve ihale yöntemine geçilmesi, iç borç stokunu önemli ölçüde artırıcı etki
yapmıştır. Özellikle 1990’lardan sonra dışarıdan borçlanma yerine iç borçlanmanın ikame
edilmesi, kriz yıllarında GSMH artış hızında yaşanan düşüşlerin yanı sıra iç borç stokunun
artışı, 2001 yılında stokun GSMH içindeki payını %69.2’ye dek tırmandırmıştır. 2007 yılında
borç stokunun GSMH’ye oranı %39.5’e kadar düşürülebilmiştir (Grafik 10).
İç borç stoku 1984, 1985, 1988, 1989, 1990 yılları ile 1994 ve 2001 krizleri sonrasında azalış
gösterirken, en önemli artış 1983 yılında bir önceki yıla oranla nominal olarak %80, 2001
yılında da bir önceki yıla oranla %138 oranında artış gerçekleşmiştir. Ancak stokun yükü,
stokun vade ve faiz yapısı ile birlikte değerlendirildiğinde çok daha anlamlı olmaktadır.
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Grafik 10. İç Borç Stoku / GSMH (%)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, İç Borç İstatistikleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

11.2.2. İç Borç Stoku-Para Arzı İlişkisi : Mali Baskınlık
Mali baskınlık, Hazine’nin borçlanmasının ekonomi üzerinde yarattığı baskıdır. Yıllar itibariyle
iç borç stokunun artış trendine girmesi, iç borç stokunun mali sisteme oranını etkilemiştir.
Nitekim İç Borç Stoku/M2Y oranı, özellikle 1990’lı yıllarda çok hızlı büyümüş, mali sistem iç
borcun finansmanında giderek daha fazla zorlanmaya başlamıştır. Dolayısıyla kamunun mali
piyasalardaki ağırlığını gösteren mali baskınlık oranı, bu yıllarda oldukça yüksek seyretmiştir.
Hazine’nin 2007 yılında ekonomi üzerindeki borçlanma baskısını gösteren mali baskınlık oranı
%77.8 ile 2001 krizi öncesi düzeyin üzerinde kalmayı sürdürmüştür. Buna göre Türkiye
ekonomisinin geçen yıl yarattığı paranın oldukça yüksek bir kısmını, hala Hazine’nin
borçlanmış olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu arada yıllar itibariyle para arzının örneğin
2005’de 48 milyar YTL genişlerken, iç borç stokundaki artışın 20,4 milyar YTL olması, stok
artarken mali baskınlık oranının fazla yüksek çıkmamasına yol açmıştır (Grafik 11).
Grafik 11. Mali Baskınlık (İç Borç Stoku/M2Y)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, İç Borç İstatistikleri, 1980-2002 yılları arası M2Y verileri için
Hazine Müsteşarlığı, Hazine İstatistik Yıllığı, 2003-2007 yılları arası M2Y verileri için Merkez
Bankası, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi kullanılarak hazırlanmıştır.
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11.2.3. İç Borç Servisinin Yükü
11.2.3.1. İç Borç Servisi / GSMH
İç borç anapara ve faiz ödemelerini kapsayan iç borç servisinin GSMH üzerindeki yükü,
olumsuz bir tablo çizerek, özellikle 2000’li yılların başında borç-faiz kısır döngüsüne girildiğini
göstermektedir. 1980 yılında %2 ile başlayan iç borç servisi/GSMH oranı, izleyen yıllarda
sürekli artarak, 1994’de %30’lara, iç borç anapara ödemesinin GSMH içindeki payı da,
%20’lere kadar çıkmıştır. Bu tarihten sonra 1998 ve 2000 yıllarında iç borç servisi/ GSMH
oranı azalış gösterirken, 2001 yılında %90’lara, iç borç anapara ödemeleri/GSMH oranı ise
%70’lere ulaşmıştır. İç borç faiz ödemesinin GSMH içindeki payının en üst noktaya vardığı yıl
olan 2001 yılında, servisin yükü %20’nin üzerine çıkmış, mali disiplinin sağlanmasına yönelik
önlemler ile iç borç servisi bu tarihten sonra düşürülerek, GSMH içindeki payının da düşüş
trendine girmesi sağlanmıştır (Grafik 12). Görülmektedir ki 1980 sonrası artan iç borç stoku ile
beraber ülke içinde yaratılan milli gelir, iç borçların döndürülmesi amacıyla kullanılmakta, bu
durum da üretim kapasitesi ve büyüme üzerinde çok olumsuz etkiler yaratmaktadır.
Grafik 12. İç Borç Faiz, Anapara Ödemeleri ve İç Borç Servisinin GSMH’ye Oranı (%)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, İç Borç İstatistikleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

11.2.3.2. İç Borç Faiz Ödemelerinin Bütçe Üzerindeki Yükü
1980 sonrası iç borç faiz ödemeleri, bütçe üzerinde, gerek gelirler gerekse giderler kalemi
açısından önemli ölçüde yük yaratmıştır. İç borç faiz ödemeleri 1980’li yıllar boyunca bütçe
gelirlerinin %2’lerini kaplamakta iken, 1980’li yılların sonlarına doğru %20’ye çıkmıştır. Hızlı
iç borçlanma ve karşılığında yükselen faiz ödemeleri bu noktada tutunmayarak, iç borç faiz
ödemelerinin bütçe gelirlerine oranı, 1996’da %50’lere kadar çıkmıştır. 2001 yılında ise söz
konusu oran %72’yi bulmuş, izleyen yıllarda sağlanmaya çalışılan mali disiplin kapsamında
faiz dışı fazla hedefine odaklanılması ile, 2005 sonrası iç borç faiz ödemelerinin bütçe gelirleri
içindeki payı %23’e gerilemiştir (Grafik 13).
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Grafik 13. İç Borç Faiz Ödemelerinin Vergi Gelirleri ve Bütçe Gelirleri Üzerindeki
Baskısı (%)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, İç Borç İstatistikleri, http://ekutup.dpt.gov.tr/ ekonomi/
gosterge/tr/1950-06/esg.htm ile BÜMKO, Temel Ekonomik Büyüklükler’deki veriler
kullanılarak hazırlanmıştır.
Bütçe gelirlerinin en önemli ve temel gelir kaleminin vergi gelirleri olduğu düşünüldüğünde, iç
borç faiz ödemelerinin yükü daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Toplam bütçe gelirlerinin her yıl ortalama %80’ini oluşturan vergi gelirleri üzerinde iç borç faiz ödemelerinin
yarattığı tahribat, 1980 sonrasında mükelleflerin vergi ödeme isteklerini azaltıcı etki yapacak
görünüme ulaşmıştır. Öyleki milli gelirin belli bir kısmının özel kesimden kamu kesimine
aktarılmasına ve karşılığında kamunun verimli hizmetlerine harcanması gerekliliğine işaret
eden vergi gelirleri, uzun yıllar neredeyse sadece borç faiz ödemelerine hizmet etmiştir.
1980 dönüşümü ile arz yanlı politikaların uygulanması ile düşen vergi hasılatının yanında, iç
borçlanmanın sürekliliği ve bütçe üzerinde bıraktığı faiz yükü, iç borç faiz ödemeleri/vergi
gelirleri oranını giderek yükseltmiştir.
1980 yılında vergi gelirlerinin %2.4’lük kısmı iç borç faiz ödemelerine ayrılırken, 1988 yılına
dek %20’nin üzerinde, 1996 yılında da %60’lık pay ayrılmaya başlanmıştır. 2001 yılında ise iç
borç faiz ödemeleri neredeyse vergi gelirlerinin tamamını kaplamıştır. Kriz sonrası gerek
sağlanmaya çalışılan mali disiplin kapsamında faiz dışı fazla hedefine odaklanılması gerekse
borçlanma gereksiniminin düşmesi sonucu, iç borç faiz ödemelerinin vergi gelirleri içindeki
payı %27 düzeyine düşmüş, bir anlamda iç borç faiz ödemelerinin vergi gelirleri üzerindeki
hegemonyası da giderek azalmıştır (Grafik 13).
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Grafik 14. İç Borç Faiz Ödemelerinin Bütçe Harcamaları ve Toplam Faiz Ödemeleri
İçindeki Payı (%)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, İç Borç İstatistikleri, http://ekutup.dpt.gov.tr/ ekonomi/
gosterge/tr/1950-06/esg.htm ile BÜMKO, Temel Ekonomik Büyüklükler’deki veriler
kullanılarak hazırlanmıştır.
Gelirlerin giderleri aşması ile oluşan bütçe açığı gözönüne alındığında, iç borç faiz
ödemelerinin bütçe harcamaları içindeki payı, bütçe gelirlerindeki paydan daha düşüktür.
Dolayısıyla bütçe açığını yaratan en önemli faktörün, faiz ödemeleri olduğu ortaya çıkmaktadır.
1980 sonrasında %2 olan iç borç faiz ödemeleri/bütçe harcamaları oranı, 1998 yılına kadar
%33’lere kadar tırmanmış, bir yıllığına, o yılki ödemelerin ertesi yıla sarkıtılması politikası
gereği yaşanan geçici bir düşüş sonrası, 2001 yılına dek artarak, kriz yılında bütçe
harcamalarının neredeyse yarısını kaplamıştır (Grafik 14).
Ancak bütçe harcamaları ile amaçlanan sadece iç borç faiz ödemeleri olmamakta, bir yıl
boyunca devletin çeşitli hedeflerine ulaşmasında bir araç olarak, hem kaynak kullanan hem de
gelir aktaran harcamaların yapılması amaçlanmaktadır. Özellikle ülkenin sermaye birikimine
katkı yapacak yatırım, altyapı harcamalarının bütçeden aldıkları pay son yıllarda %5’ler
seviyesinde kalırken, iç borç faiz ödemelerinin aldığı payın hacmi, devletin reel harcamalara
kaynak ayıramadığını göstermekte ve bütçemiz bu haliyle bir “transfer bütçesi” şeklini
almaktadır.
Borç faiz ödemeleri, iç ve dış faize ilişkin yapılan ödemelerden oluşmaktadır. Özellikle iç
borcun faiz ödemelerinin toplam borç faizleri içindeki payı, 1980’li yıllara kadar önemi korurken, 1986 yılına kadar toplam faiz ödemeleri içinde iç borç faiz ödemelerinin payı düşmüş,
ancak iç borçlanmada ihale sistemine geçilmesi ve dış borçlanmada yaşanılan sıkıntılar
sonrasında, iç borçlanmaya sıklıkla başvurulması ile orantılı olarak, iç borç faiz ödemelerinin
toplam faiz ödemeleri içindeki payı giderek yükselmiştir. Öyleki 2002 yılına gelindiğinde
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toplam faiz ödemelerinin neredeyse hepsi (%94) iç borç faiz ödemelerinden oluşmuştur (Grafik
14).

11.3. 2008 – 2014 DÖNEMİ KÜRESEL KRİZDEN GÜNÜMÜZE İÇ BORÇ
STOKUNUN GELİŞİMİ
11.3.1. İç Borç Stoku ve İç Borçlanma
İç borç stoku, nakit ve nakit dışı devlet iç borçlanma senetleri ile garantili borçlar nedeniyle
üstlenilen yükümlülüklerin, belirli bir tarihteki anapara tutarıdır.
Türkiye’de iç borç stoku, günümüze gelinceye dek, borçlanmanın en önemli kaynağı olmuş,
dış borçlanma olanakları kısıtlandığı dönemlerde, iç borçlanmanın önem ve hacmi artış
göstermiştir. İç borç stoku özellikle 1983, 1994, 1996, 1999 ve 2001 yıllarında ani artışlar
göstermiştir. 2013 biterken ise iç borç stoku, 407 milyar TL’ye ulaşmış durumdadır. Küresel
krizin başlangıcında stok 274.8 milyon TL iken günümüze kadar %48 oranında artış göstermiş,
stok adeta krizin etkisiyle kendini yenilemiştir (Tablo 4).
İç borç stoku içinde yıllar itibariyle devlet tahvillerinin payı, hazine bonosunun payını aşarak,
Tablo 4’deki dağılıma ulaşmıştır. Özellikle 2011 yılında Hazine sadece uzun vadeli borçlanmış,
kısa vadeli Hazine Bonosu payı sıfırlanmıştır. Ancak 2012 ve 2013 yıllarında, Hazine yeniden
kısa vadeli borçlanmaya gitmiştir.
Tablo 4. İç Borç Stoku (Milyon TL)
İç Borç Stoku

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

2008

274.827

260.849

13.978

2009

330.005

315.969

14.036

2010

352.841

343.317

9.525

2011

368.778

368.778

0

2012

386.542

382.858

3.684

2013*

407.946

406.500

500

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtın Sistemi
* 2013 yılı üç çeyreklik veriler.
Küresel krizin patlak vermesiyle iç borç stokunda yaşanan artışa, iç borçlanma eşlik etmiş,
kamu tarafından gerçekleştirilen iç borçlanmanın mevcut iç borç stoku içindeki payı, 2010
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yılına dek artmıştır. Kamunun borçlanma gereğindeki yükselmenin etkisiyle oluşan borçlanma
gereksinimi, 2011 yılından itibaren düşmeye başlamıştır (Grafik 15).
Grafik 15. İç Borçlanma / İç Borç Stoku

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi
* 2013 verileri Nisan ayına kadar

11.3.2. İç Borç Stokunun Nakit Ve Nakit Dışı Yapısı
İç borç stokunun nakit ve nakit dışı yapısı, merkezi yönetim borç stokunun finansman yapısına
göre dağılımıdır. Nakit tahviller, karşılığında Hazine’ye nakit girişi sağlarken, Nakit Dışı
olanlar, Hazine’ce ilgili yıl bütçe kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ihraç edilmiş olan ve
karşılığında herhangi bir nakit girişi sağlamayan özel tertip devlet iç borçlanma senetleridir.
2001 kriz yılında, kamu bankalarının yüksek faiz oranları ile yeniden kapitalize edilmiş görev
zararı stokları nedeniyle iç borç stokunun yarısına ulaşan Nakit Dışı tahviller, küresel krize
kadar geçen süreçte, önemli düşüşler kaydetmiştir. 2008 yılında iç borç stokunun görünümü,
sadece %10’luk kısmının nakit dışı tahviller şeklinde olup, 2013 yılına dek, nakit dışı tahvillerin
payı, giderek düşmüştür (Grafik 16). Küresel kriz, stokun yapısında önemli bir değişiklik
yaratmamıştır.
Grafik 16. İç Borç Stokunun Yapısı

Nakit Dışı

Nakit
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Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi
* Üçüncü çeyrek dahil.
Not: Devlet iç borçlanma senetlerinin TCMB tarafından Resmi Gazete’de ilan edilen
değerlerinin belirli bir tarih itibarıyla Bankacılık Kesimi, Banka Dışı Kesim ve TCMB olmak
üzere 3 temel sektörde elinde bulunduranlara göre dağılımını yansıtmaktadır.

11.3.3. İç Borç Stokunun Alacaklılara Göre Dağılımı
Grafik 17, belirli bir tarih itibarıyla devlet iç borçlanma senetlerine ait stokun, ikincil piyasa
değeri üzerinden ve elinde bulunduranlara göre dağılımını göstermektedir. Yurtiçi yerleşiklerin
toplamdaki payı, kriz öncesinde %90'a yaklaşırken, kriz sonrasında, 2013'e dek, yüzde %78'lik
paya gerilemiş ve son dönemde, yurt dışı yerleşikler önem kazanmaya başlamıştır. Bu
gelişmeye etki eden temel faktör, 2009 yılından 2013 yılına kadarki dönemde, bankacılık
kesiminin payında, %63'den %50'ye varan gerilemedir (Grafik 17).
Grafik 17. İç Borç Stokunun İkincil Piyasada Dağılımı
(Yurtiçi Yerleşikler İçindeki Pay - %)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi
* Üçüncü çeyrek.
Ancak yine de, Türkiye’de iç borç stokunun ikincil piyasada alacaklıları arasında, küresel kriz
öncesinde olduğu gibi, yine en yüksek pay, bankacılık kesimine aittir. Bankacılık kesimi içinde
de yabancı bankalar ile kalkınma bankalarının zaten düşük olan hacimleri aynı kalırken,
gerileme kamu bankaları ve özel bankalarda ortaya çıkmıştır. Bankacılık dışı kesimde yer alan
tüzel kişilerin toplamdaki payı değişmezken, menkul kıymet yatırım fonlarında senet sahipliği
son iki yılda artmıştır (Grafik 18).
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Grafik 18. İç Borç Stokunun Alacaklılara Göre Dağılımı
(Bankacılık Kesimi İçindeki Pay - %)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi
* Üçüncü çeyrek.

11.3.4. İç Borç Stokunun Vade Yapısı
Borçlanmada vadelerin kısalması, mali piyasaları tedirgin eder ve bir belirsizliğe işaret eder.
Bu durum borcun risk primini arttırıcı etki yapar. Borcun vadesi de, uzun vadeli fon arzeden
kurum olmayışı, gelir düzeyi düşüklüğü ya da belirsizlik ortamlarında kısalma eğilimi taşır.
Kısalan vadeler, borcun çevrilebilirliğini tehlikeye sokar.
İç borçlanma araçlarından devlet tahvili, vadesi 1 yıldan uzun, hazine bonoları da vadesi 1 yıla
kadar olan devlet iç borçlanma senetleridir. Türkiye’de iç borç stokunun vade yapısında
yaşanan en uç örnek, 2001 kriz yılında, stokun içinde kısa vadeli hazine bonolarının, %70’in
üzerinde paya sahip olmasıdır. Küresel kriz yaşanana dek, kamu, borcun vadesini uzatmayı
başarmıştır. 2008 yılında bu kez devlet tahvilinin stok içindeki payı %80’nin üzerine çıkmıştır.
Küresel kriz, iç borç stokunun vadesini kısaltıcı rol oynamamıştır.
Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, 2008 yılında piyasalardan yapılan iç borçlanmanın ağırlıklı
ortalama vadesi 31,7 aya inmiş, 2009 Kasım ayı itibariyle ortalama vadenin 35,5 aya
yükselmiştir. 2011 yılında ise 3 ve 5 yıl vadeli TL cinsinden sabit faizli kuponlu tahviller
düzenli olarak ihraç edilmiştir. Ayrıca, borçlanma vadesinin uzatılmasına yönelik olarak, ilk
olarak 2010 yılında 10 yıl vadeli enflasyona endeksli ve sabit faizli devlet tahvilleri ihraç
edilmiş, 2011 yılında da Hazine’ce ihracına devam edilmiştir.
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Grafik 19. İç Borç Stokunun Vade Yapısı

Bono

Tahvil

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi
* Üçüncü çeyrek.

11.3.5. İç Borç Stokunun Döviz-Faiz Yapısı
İç borçların milli gelir içindeki payının artması ve/veya milli gelirin düşmesi, faiz dışı fazla elde
edilememesi, enflasyonist ortam ve belirsizlik, borçlanmanın faiz oranını yükseltir. Reel
faizlerin yüksekliği, faiz dışı bütçe fazlasının sağlanması olanağını sınırlarken, bütçe açığını da
besleyen bir süreç başlar. Bu durumda iç borç stokunun düzeyinden çok, borçlanmanın
gerçekleştirildiği reel faiz düzeyinin ulaştığı boyut endişe verici hale gelir.
Hazine’nin 2004 yılından bu yana uyguladığı “Stratejik Ölçüt”lere göre, borç stoku içerisinde,
piyasa faizlerindeki değişime duyarlı olan, değişken faizli senetlerin payının azaltılması, TL
cinsi borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit faizli enstrümanlarla yapılarak, faizi gelecek 12 ay
içerisinde yenilenecek senetlerin payının azaltılması hedeflenmektedir. Bu ölçüt ile kamu borç
ve risk yönetiminde karşılaşılan faiz riski, minimize edilmeye çalışılmaktadır.
Grafik 20. İç Borç Stokunun Faiz Yapısı

Faizsiz

Değişken Faizli

Sabit Faizli
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Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi
* Birinci çeyrek dahil.
Grafik 20, iç borç stokunun faiz yapısına göre dağılımını göstermektedir. Hazine’nin yüklendiği
faiz maliyetinde artış yaratmaması amacıyla, sabit faizli senetlerin payının arttırılması
gerekmekte iken, 2009 yılında toplamdaki payı, %46’ya gerilemiştir. Aynı yıl, değişken faizli
senetlerin payı, %53’e kadar çıkmıştır. Söz konusu dağılım, 2001 kriz yılındaki dağılımdan
daha olumludur. 2001 kriz yılı, iç borç stokunda sabit faizlilerin payının %15’e kadar gerilediği,
en uç örneklerden biridir.
Hazine’nin “Stratejik Ölçütler” uygulaması ile döviz riskinin minimize edilebilmesi için,
borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması, dolayısıyla dövize endeksli iç borçlanma
yapılmaması ve döviz cinsinden iç borçlanmanın sınırlandırılması hedeflenmektedir. İç borç
stokunda döviz cinsinden senetlerin artışı, kur hareketlerinden ciddi şekilde etkilenmeyi
kaçınılmaz kılar. Bu şekilde stokun TL cinsinden oluşması, hedeflenen kamu borcu kur
artışının, kamu borcu üzerindeki bozucu etkisinden arındırılması sağlanmaya çalışılmaktadır.
Grafik 21, iç borç stokunun, döviz yapısına göre dağılımını göstermektedir. TL cinsinden iç
borç stoku, stokun Türk Lirası cinsi borçlardan oluşan bölümü olmakla beraber, döviz cinsinden
iç borç stoku da, yabancı para birimleri itibariyle değerlendirilen borçlardan oluşan bölümüdür.
Stratejik ölçütler kapsamında Grafik 21 incelendiğinde, 2009 yılından sonra döviz cinsinden
senetlerin toplam stok içindeki payının, 2008 yılı sonrasında da dövize endeksli senetlerin
paysının yüzde 1’in altına indirildiği ve iç borç stokunun döviz yapısı itibariyle, hemen sadece
TL cinsi senetlerden oluştuğu görülmektedir.
Grafik 21. İç Borç Stokunun Döviz Yapısı

Dövize Endeksli

Döviz Cinsinden

TL Cinsinden

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi
* Üçüncü çeyrek dahil.
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İç borç bileşimindeki eğilim, son yıllarda borçlanmanın kur riskine olan duyarlılığının önceki
yıllara göre azaldığını, ancak faiz riskine olan duyarlılığının, değişken faizli senetlerin payında
beklenen gerileme elde edilmediğinden, devam ettiğini göstermektedir.

11.3.6. İç Borç Servisi
İç borç servisi (iç borç mürettebatı), iç borç anapara taksiti ve iç borç faiz ödemesini
kapsamaktadır. Tablo 5’de, gerek anapara gerekse faiz ödemesi olarak iki yükümlülüğün yıllar
itibariyle nominal rakamları yer almaktadır.
Bu ödemeler ile kesimler arası kaynak transferi gerçekleşirken, ekonomik ve sosyal etkiler
ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde anapara ve faiz ödemelerinin yıllar itibariyle dengeli dağılımı
ya da bazı yıllarda ani artışlar sergilemesi, Hazine ve özelikle faiz ödemeleri nedeniyle bütçede
yük yaratmakta, anapara ödemesi ekonomide servet etkisi ortaya çıkarmakta ve toplam talebi
genişletici etki yapmaktadır. Bu yıllarda iç borç çevirme oranı düşerek, yeni borçlanmalar
kaçınılmaz olmaktadır.
Tablo 5. İç Borç Servisi (Milyon TL)
İç Borç Anapara Faiz
Servisi Ödemeleri Ödemeleri
2008

134.641 90.124

44.517

2009

141.889 95.126

46.762

2010

180.936 138.788

42.148

2011

132.138 97.074

35.064

2012

122.419 84.018

40.702

2013*

167.136 128.062

39.073

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi
* Dördüncü çeyrek dahil.
Küresel kriz, ülkemizde gerek iç borç stoku gerekse iç borç servis miktarı üzerinde artış yarıştır.
İç borç servisi 2009 yılında bir önceki yıla oranla %6’lık artış gösterirken, ertesi yıl artış oranı,
%28’e çıkmıştır. Söz konusu artış hızında faiz ödemeleri değil, anapara ödemeleri etkili
olmuştur. 2011 ve 2012 yıllarında ise iç borç stoku yılda ortalama %5 artış gösterirken, servis
hızı düşme kaydetmiştir. Ancak bir önceki yıla oranla 2013 yılında, anapara ödemelerindeki
artış kaynaklı iç borç servisinde, %37’lik artış gerçekleşmiştir. Faiz ödemeleri ise, 2009
yılındaki artış dışında, 2013 yılına gelindiğinde, 2008 yılı düzeyinin altına inmiştir (Tablo 5).
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Grafik 22. İç Borç Anapara ve Faiz Ödemesi / İç Borç Servisi

İç Borç Anapara Ödemesi / İç Borç Servisi
İç Borç Faiz Ödemesi / İç Borç Servisi

Grafik 22, iç borç servisinin içerisinde, anapara ve faiz ödemelerinin payını göstermektedir.
2009 ve 2010 yıllarında yaşanan, servis içinde anapara ödemelerinin payındaki artışın dışında,
son üç yıldır, anapara ödemeleri servisini yaklaşık %70’ini, faiz ödemeleri de yaklaşık %30’unu
oluşturmaktadır.

11.4. 2008 – 2014 DÖNEMİ KÜRESEL KRİZDEN GÜNÜMÜZE İÇ
BORÇLARIN DEĞİŞEN YÜKÜ VE RİSKLERİNİN ANALİZİ
(KIRILGANLIK GÖSTERGELERİ)
11.4.1. İç Borç Stoku / GSYH
İç borç stokundaki artış ve / veya milli gelirdeki daralma, iç borç stokunun yükünü arttırıcı etki
yapar. İç borç yükünün %70’lere vardığı 2001 krizinin ardından küresel krize kadar stokun
yükü, %25 düzeylerine çekilmiştir. 2009 yılında ise söz konusu oran, %35’e çıkmıştır. Krizin
başlangıcından günümüze iç borç stoku, adeta kendini yenilemiştir. Gerek 2009 yılındaki %4.8
oranındaki küçülme gerekse iç borç stokundaki %21’lik artış, Grafik 23’de görülen 2009’daki
yükselişi ortaya çıkarmıştır. 2010 yılında %9.2, 2011 yılında %8.8’lik büyüme oranları, o
yıllarda iç borç stokundaki %5-6 civarındaki artış oranından yüksek olduğundan, stokun yükü
yeniden küresel kriz öncesi düzeye inmiştir (Grafik 23).
Grafik. 23. İç Borç Stoku / GSYH
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Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
* Üç çeyreklik veriler.

11.4.2. İç Borç Servisinin Yükü
11.4.2.1. İç Borç Servisi / GSYH
Borç geri ödemelerinde, sözleşmeden doğan yükümlülükler bağlamında, anapara ödemesinin
yanında, bugünkü tüketimden vazgeçmenin bedeli olan faiz ödemeleri de alacaklılara aktarılır.
İç borç servisinde 2008’den günümüze dek %25 oranında artış yaşanmış, milli gelirin daraldığı
yıllarda, iç borç servisinin milli gelire oranı yükselmiştir.
Dolayısıyla, milli gelirdeki daralmanın yaşandığı 2009 yılında servisin yükü artmıştır. 2010
yılında 181 milyar $ düzeyinde gerçekleşen iç borç servisi, o yılki pozitif büyüme oranı sayesinde, servisin yükünün olduğundan düşük görünmesine neden olmuştur. 2011 yılında ise milli
gelirdeki %8.8’lik büyüme, servisin yükünü krizin başlangıç düzeylerine geri getirmiştir.
Ancak 2013 yılı, iç borç servisi açısından zor bir yıldır. 2013 yılında hem iç borç servisi bir
önceki yıla oranla %37 artmış hem de büyüme oranı beklenenin altında %4 olarak gerçekleşmiş,
böylelikle servisin yükü milli gelirin %10’unu aşmıştır (Grafik 24).
Grafik 24. İç Borç Servisi / GSYH

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
İç borç servisinin unsurları olan anapara ödemesi ile faiz ödemesinin GSYH içindeki payını
gösteren Grafik 25’e göre 2008-2013 döneminde anapara ödemesi, servisin yönünü belirleyici
rol oynamıştır. İç borç servisinin içinde anapara ödemesinin payı, servis artarken artmış, servis
düşerken de azalış göstermiştir. Ancak 2013 yılında, iç borç servisi bir önceki yıla göre %37
oranında artarken, anapara ödemesi %52 artış göstermiştir. O nedenle iki gösterge de yukarı
doğru eğime sahip olup, anapara ödemesinin yükü, 2013’de daha yüksek gerçekleşmiştir.
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Küresel krizin ardından iç borç stoku artarken, ülke içinde yaratılan milli gelirin ortalama
%15’i, iç borçların döndürülmesi amacıyla kullanılmıştır.
Grafik 25. İç Borç Faiz ve Anapara Ödemesi / GSYH

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.

11.4.2.2. İç Borç Servisinin Bütçeye Yükü
1998-2002 yılları arasında, bütçe açıklarının temel belirleyicisi, borç faiz ödemeleri olmuştur.
Ülke borçluluk seviyesini arttırdıkça, borcun faiz ödemeleri bütçeyi tahrip etmeye başlamıştır.
İç borç faiz ödemeleri/bütçe harcamaları oranı, 1998 yılında %30’u aşmış, 2001 yılına
gelindiğinde bütçe harcamalarının neredeyse yarısını kaplamıştır. Ancak bütçe harcamaları ile
amaçlanan sadece iç borç faiz ödemeleri olmamakta, bir yıl boyunca devletin çeşitli hedeflerine
ulaşmasında bir araç olarak, hem kaynak kullanan hem de gelir aktaran harcamaların yapılması
amaçlanmaktadır. 2001 krizinin ardından faiz dışı fazla hedefine odaklanılması, iç borç faiz
ödemelerinin bütçe harcamalarına oranını, %20’lere çekmiştir. Küresel krizin hemen ardından,
bütçe harcamalarında ek artışları öngören mali genişleme politikaları nedeniyle artan bütçe
harcamaları, söz konusu oranı arttırıcı etki yapmamıştır. Hem izleyen yıllarda mali genişleme
politikalarının uygulamasına son verilmiş hem de 2010-2011 yıllarında iç borç faiz ödemeleri
bir önceki yıla oranla %20 azalış göstermiş, böylece iç borç faiz ödemelerinin bütçe
harcamalarına oranı, düşüşe geçmiştir (Grafik 26).

283

Grafik 26. İç Borç Faiz Ödemelerinin Bütçe Harcamaları ve Toplam Faiz Ödemeleri
Üzerindeki Yükü

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
Toplam borç faiz ödemeleri, iç ve dış faize ilişkin yapılan ödemelerden oluşmaktadır. Özellikle
iç borcun faiz ödemelerinin toplam borç faizleri içindeki payı, %80’nin üzerindedir. Bir başka
deyişle, toplam faiz ödemelerinin içinde en önemli pay, iç borç faizlerine aittir. 2001 krizinin
hemen ertesinde, iç borç faiz ödemelerinin toplam faiz ödemeleri içindeki payı giderek yükselmiş, toplam faiz ödemelerinin neredeyse hepsi (%94) iç borç faiz ödemelerinden oluşmuştur.
Küresel krizin başlangıcında da söz konusu pay, %90’ın altına gerilemiştir. 2013 yılına dek, iç
borç faiz ödemelerinin toplam faiz ödemeleri içindeki payı %72’ye gerilerken, dış borç faiz
ödemelerinin önemi artmıştır (Grafik 26).
İç borç faiz ödemeleri 1980’li yıllar boyunca bütçe gelirlerinin %2’lerini kaplamakta iken, hızlı
iç borçlanma karşılığında yükselen faiz ödemeleri, iç borç faiz ödemelerinin bütçe gelirlerine
oranını, 2001 yılında %70’i aşmıştır. 2001 krizini izleyen yıllarda sağlanmaya çalışılan mali
disiplin kapsamında, faiz dışı fazla hedefine odaklanılması ile 2005 sonrası iç borç faiz
ödemelerinin bütçe gelirleri içindeki payı %23’e gerilemiştir. Küresel krizin ardından, borç
stoku ve servisin faiz yükü artarken, vergilerde durgunluğu aşma amacıyla yapılan indirimler
sonucu, iç borç faiz ödemelerinin bütçe gelirlerine oranı %25’e yaklaşmıştır.
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Grafik 27. İç Borç Faiz Ödemelerinin Bütçe Gelirleri ve Vergi Gelirleri Üzerindeki
Yükü

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
Bütçe gelirlerinin en önemli ve temel gelir kalemi vergi gelirleridir. Borcun servisinde faiz
ödemeleri, bütçe harcamaları arasında yer aldığından, bütçe harcamalarının temel finansman
kaynağı olan vergi gelirleri tehdit atında kalmaktadır. Öyleki 2001 krizinin ardından iç borç
faiz ödemeleri, vergi gelirlerinin hemen hepsini kaplamıştır. Kriz sonrası mali disipline yönelik
uygulamalar sonucunda, iç borç faiz ödemelerinin vergi gelirleri üzerindeki hegemonyası
giderek azalmıştır. Ancak küresel krizin etkilerinin ülkemizde görülmeye başlandığı 2009
yılında, gerek iç borç stokunda bir önceki yıla oranla %21’lik artış gerekse mali canlandırma
paketlerinin ardından düşen vergi gelirleri, iç borç faiz ödemelerinin vergi gelirleri içindeki
payını, %25’in üzerine çıkarmıştır. Bir başka deyişle, özel kesimden kamuya aktarılan vergi
gelirlerinin dörtte biri, devletin borçlanma ihtiyacına cevap veren orta ve üst gelir gruplarına,
faiz geliri olarak aktarılmış, bütçe aracılığıyla belli bir kesime kaynak aktarma mekanizması
çalıştırılmıştır. 2009 yılından sonra, iç borç stoku içinde anapara ödemelerinin payı yükseldiğinden, servisin içinde iç borç faiz ödemelerinin nisbi önemi azalmış, günümüzde iç borç
faiz ödemelerinin vergi gelirlerine oranı, %13’ler seviyesine gerilemiştir (Grafik 27).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türkiye’de iç borçlanma politikalarının neden ve etkilerini, iç borç stoku/GSYH,
iç borçlanmanın nakit ve nakit dışı yapısı, alacaklılara göre dağılımı, vade-faiz yapısı, servisi
ve servisinin yükünün yıllar itibariyle gelişimini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Ülkemizin 1980 – 2007 dönemi iç borç sorununu vade ve faiz yapısı açısından tartışınız.
2- Ülkemizin 1980 – 2007 dönemi iç borç sorununu bütçe üzerinde yarattığı faiz yüküne göre
değerlendiriniz.
3- Ülkemizin 1980’den günümüze iç borç sorununu alacaklılar açısından tartışınız.
4- Ülkemizin iç borç sorununa ilişkin 2008 sonrası risklerden borç yükünü anlatınız.
5- Ülkemizin iç borç sorununa ilişkin 2008 sonrası risklerden faiz ödemeleri ve borç servisini
anlatınız.
6) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de iç borç stokunun alacaklıları hakkında söylenemez?
a) Her dönemde en önemli alacaklı bankacılık sistemidir
b) 2008 sonrası kamu bankalarının payı azalmıştır
c) 2000 sonrası Piyasa yapıcılığı sistemi iç borçlanmada önemli bir kurum olmuştur
d) Bireyler ve kurumların alacaklılar içindeki payı çok düşüktür
e) Kriz yıllarında resmi kurumların payı azalmıştır
7) Aşağıdakilerden hangisi iç borçların bütçe üzerindeki yükünü ifade eden bir rasyo değildir?
a) İç borç faiz ödemeleri / vergi gelirleri
b) İç borç faiz ödemeleri / bütçe gelirleri
c) İç borç faiz ödemeleri / bütçe harcamaları
d) İç borç faiz ödemeleri / toplam faiz ödemeleri
e) İç borç faiz ödemeleri / GSYH
8) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1980 sonrası gerçekleşen iç borçlanmaların vade-faiz
yapısına ilişkin doğru bilgi değildir?
a) Kriz yıllarında iç borç faizleri yükselmiştir
b) Güven bunalımı ve istikrarsızlık vadeleri kısaltır
c) Dış borçlanma olanaklarının azalması, iç borçlanmada faizleri yükseltir
d) İç borç faiz oranlarındaki artış, mali disiplini bozar
e) Kriz yıllarında iç borçlanmada sabit faizli senetlerin payı artar
9) Aşağıdakilerden hangisi kamu borç yönetiminde “Hazine’nin Stratejik Ölçütleri”nden biri
değildir?
a) İç borçlanmanın TL cinsinden yapılması
b) İç borçlanmada döviz cinsinden senetlerin payın azaltılması
c) Birincil piyasaların güçlendirilmesi
d) Yeterli rezerv tutulması
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e) İç borçlanmada vadelerin uzatılması
10) Aşağıdakilerden hangisi iç borç stoku yükünün en üst seviyeye çıktığı yıldır?
a) 1994
b) 2001
c) 2007
d) 2018
e) 1987

Cevaplar:
1. Tanım sorusu.
2. Tanım sorusu.
3. Tanım sorusu.
4. Tanım sorusu.
5. Tanım sorusu.
6. E
7. E
8. E
9. C
10. B
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12. DIŞ BORÇLANMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Bu bölümde, dış borçlanma kavramını, dış borçların alınış ve veriliş nedenlerini,
kısa vadeli sermaye hareketleri ile finansal serbestleşme çerçevesinde dış borçlanmanın yerini,
dış borçlanmanın sınıflandırılmasını, kaynaklarını ve uluslararası finansal kuruluşlarını
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Dış borç kavram ve tanımları

Dış borç ve yardımların
tanımlarını yapabilmek

Dış borçları alan ve veren
Dış borçların alınış ve veriliş
ülkeler
açısından
nedenleri
değerlendirebilmek
Dış
sınıflandırılması
kaynakları

borçların
Dış
ve
sınıflandırabilmek

borçları

Dış borçlanmada uluslararası Çeşitli
uluslararası
kuruluşlar
kuruluşları tanıyabilmek

294

Anahtar Kavramlar
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Giriş
Gelişmekte olan ülkelerde kalkınmayı sınırlayan temel faktörün tasarruf yetersizliği olduğu
kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra özellikle yüksek enflasyonun yaşandığı bu ülkelerde, baskı
altındaki faiz oranları ile mevduat ve kredi faiz oranları arasındaki oranın açılması, tasarrufların
azalmasına yol açmakta ve bunun sonucunda tasarrufların bankacılık kesimi dışında kalan altın,
gayrimenkul gibi spekülatif alanlara kaymasına neden olmaktadır. Ayrıca düşük faiz oranları
nedeniyle bu ülkelerden sermaye kaçışı da hızlanmaktadır. 1970’lerde bir yandan tasarruf
yetersizliği nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları sınırlanmaya, bir yandan da
gelişmiş ülkelerde kâr düzeyi düşmeye ve yatırımlar daralmaya başlamıştır. Bu eğilim
uluslararası mali sermayeyi yeni değerleme alanlarına itmiştir. İç ve dış borç kıskacında kalmış
birçok gelişmekte olan ülke, uluslararası mali piyasalarda oluşan büyük miktardaki fonları
kendilerine çekmek için güçlü bir talep yaratmışlardır. Bu durumdaki sermayenin rahatça girip
çıkabileceği ortamların yaratılması için de uluslararası mali kuruluşlar sıcak parayı koruyacak
yeni döviz kuru politikasını ve finansal serbestleşmeyi sağlayacak mevzuat düzenlemelerini
gelişmekte olan ülkelere uygulatmaya başlamışlardır.
Küreselleşme süreciyle piyasalarda başlayan serbestleşme olgusunun mali piyasalara
yansımasının bir sonucu olarak, kısa vadeli fonların etkin bir şekilde yatırımlarda
kullanılmaması, bir başka sıkıntıyı daha beraberinde getirmektedir. Fonlar özellikle spekülatif
nitelikteyse ekonomide yaptığı ısınma, bazı ülkelerde krizlerin başlamasına yol açabilmektedir.
Bu spekülatif hareketler kısa dönem kârlılığı değerlendirmeye yönelik olduğu için, menkul
varlıkların değerleri üzerinde yapay dalgalanmalar ve yapay fiyat artışları yaratabilmektedir.
Bir ekonomide kaynakların harcamaları karşılamaması halinde başvurulan önemli bir kaynak
olan dış tasarrufların kullanılması ile dış borçlanma oluşmaktadır. Harcamaların kaynaklardan
daha fazla olması ile oluşan tasarruf açığı ve bu açığın finansmanında başvurulan dış borçların
azalması, iç tasarrufların artmasına bağlıdır.
Çok çeşitli nedenlerle alınan ve verilen dış borçlar, farklı açılardan da sınıflandırılmaktadır.
Kaynağına göre dış borçlar ülkelerarası borçlanma, uluslararası kuruluşlardan borçlanma ve
özel kaynaklardan borçlanma olarak karşımıza çıkmaktadır. Dış borçlar finansman türüne göre
kalkınma kredileri, teknik yardımlar ve askeri yardımlar olarak üçlü ayrıma tabi tutulur. Borç
alan kurumun statüsüne göre dış borçlar, kamu sektörü borçları ve özel sektör borçları olarak
ayrılırken, borçlanan ülkenin para birimine göre ise kendi para birimi ve yabancı para birimi
ayrımı karşımıza çıkmaktadır.
Dünya üzerinde halihazırda iki farklı yapı bulunmaktadır. Bir tarafta kâr elde eden, dış ticaret
fazlası veren ve elinde büyük fonlar bulunduran bir yapı, diğer tarafta ise kalkınma çabalarına
destek için finansmana ihtiyaç duyan, bu finansmanı kendi olanakları ile karşılayamayan bir
yapı. Dolayısıyla birbirini tamamlama durumunda olan, hatta bu konuda gönüllü olan iki ayrı
oluşumdan sözedilebilir. Ancak bu oluşumlar birbirinin uzağında oldukları ve birbirlerine
güvenme durumunda olmadıkları için, güvenilir kurumların aracılığına ve garantörlüğüne
ihtiyaç duymaktadır. Bu süreçte gelişmiş ülkeler, dünya ekonomisinde istikrarı temin ederek
gelişmiş ülkelerin talebini kendi büyümelerini destekleyecek şekilde yeniden yapılandırmaya
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yönelik bir ekonomik düzen oluşturmaya çalışmışlardır. Dünyadaki sermaye birikiminin yeni
ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen bu düzen, küreselleşme temeli ve bu bağlamda öncelikle
dış ticaret sonra da finansal serbestliğin gerçekleştirilmesi esasına dayandırılmıştır. Böylece
küreselleşmenin gerçekleştirilmesine yönelik uluslararası kuruluşlar olan IMF ve Dünya
Bankası’nın önerdiği istikrar ve yapısal uyum programları, gelişmekte olan ülkeleri,
küreselleşen dünya ekonomisi ile gelişmiş ülkelerin istediği şekilde entegre edecek iktisadi ve
mali önlemleri içermiştir.
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12.1. FİNANSAL
BORÇLANMA

PİYASALARIN

KÜRESELLEŞMESİ

VE

DIŞ

Dış borçlanma olgusu, finansal serbestleşme ve küreselleşme ile birlikte önem kazanmıştır.
Finansal serbestleşmeye geçen ülkeler, küreselleşmenin dışında kalmamış ve aynı zamanda dış
akımların da hedefi haline gelmiştir.

12.1.1. Finansal Serbestleşme Sürecinde Sermaye Akışı
Uluslararası sermayenin yaşadığı küreselleşme evreleri, 1870-1914 yılları arası ve 1970 sonrası
olarak iki dönemde ele alındığında, her iki dönemin ortak özelliği olarak uluslararası sermaye
hareketliliğinde meydana gelen artış dikkat çekmektedir. Buna karşılık bu dönemler arasındaki
en önemli fark, 1970 sonrası ikinci küreselleşme döneminde finansal araçların çeşitliliğinde
görülen artış ve ortaya çıkardığı etkilerdir (Yeldan, 2005: 19-20).
Gelişmekte olan ülkelerde kalkınmayı sınırlayan temel faktörün tasarruf yetersizliği olduğu
kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra özellikle yüksek enflasyonun yaşandığı bu ülkelerde, baskı
altındaki faiz oranları ile mevduat ve kredi faiz oranları arasındaki oranın açılması, tasarrufların
azalmasına yol açmakta ve bunun sonucunda tasarrufların bankacılık kesimi dışında kalan altın,
gayrimenkul gibi spekülatif alanlara kaymasına neden olmaktadır. Ayrıca düşük faiz oranları
nedeniyle bu ülkelerden sermaye kaçışı da hızlanmaktadır. Sonuçta düşük ve negatif reel faiz
oranlarının tasarrufları azaltarak yatırımları yavaşlattığı ve ekonomik büyümeyi olumsuz
etkilediği kabul edilmektedir (Akyüz, 1993: 9).
1970’lerde bir yandan tasarruf yetersizliği nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları
sınırlanmaya, bir yandan da gelişmiş ülkelerde kâr düzeyi düşmeye ve yatırımlar daralmaya
başlamıştır. Bu eğilim uluslararası mali sermayeyi yeni değerleme alanlarına itmiştir. İç ve dış
borç kıskacında kalmış birçok gelişmekte olan ülke, uluslararası mali piyasalarda oluşan büyük
miktardaki fonları kendilerine çekmek için güçlü bir talep yaratmışlardır. Bu durumdaki
sermayenin rahatça girip çıkabileceği ortamların yaratılması için de uluslararası mali kuruluşlar
sıcak parayı koruyacak yeni döviz kuru politikasını ve finansal serbestleşmeyi sağlayacak
mevzuat düzenlemelerini gelişmekte olan ülkelere uygulatmaya başlamışlardır (Balkan, 1994:
133-134)
Finansal serbestleşmenin teorik temelini, finansal serbestleşme ve bu alanda dışa açılmanın,
tasarrufları artırma ve kaynak dağılımını iyileştirme yoluyla, hem makro ekonomik istikrar hem
de kalkınma üzerinde olumlu etkiler yaratacağını ileri süren ve Neo-Klasik yaklaşımı esas alan
Mc Kinnon - Shaw hipotezi oluşturmaktadır. Yaklaşıma göre, gelişmekte olan ülkelerde
finansal serbestleşme sürecinde faiz oranlarının serbestleşmesiyle reel pozitif faiz
uygulamasının, tasarrufa ve faize bağlı aktiflere olan talebin artmasına neden olacağını, bu
durumun yatırımlar için gereken fonların bulunmasını kolaylaştırıp ekonomik büyümeye
katkıda bulunacağı ileri sürülmektedir. Öte yandan serbest bırakılan faiz oranlarının
yükselmesiyle artan tüketim talebi kısılarak enflasyonist baskı ortadan kaldırılacaktır. Böylece
faiz oranlarının yükselmesiyle daha önce üretken olmayan yatırımlara giden fonların kârlı
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olmaktan çıkması nedeniyle tasarruflar üretken alanlara yönelecek ve kaynak dağılımında da
etkinlik sağlanacaktır (Shaw, 1973 : 72-73).
Finansal serbestleşmeye ilişkin bir başka yaklaşım, Keynesci yapısalcı yaklaşımdır. Yüksek
faiz politikasının, oligopolistik yapıların yaygın olduğu az gelişmiş ülkelerde üretimi ve
istihdamı daraltıcı etkisi olduğunu ve enflasyonu besleyeceğini ileri süren bu yaklaşıma göre,
ayrıca finansal serbestleşme sürecinde faiz oranlarının serbest bırakılması sonucunda oluşan
yüksek faiz oranları kredilere yansımakta, bu da kredi maliyetlerini artırarak yatırımları
olumsuz yönde etkilemektedir.
Bir başka deyişle yüksek faizler, reel kesimden rantiye kesimine gelir transferi yaratarak,
ortalama tasarruflarda bir azalışa neden olmaktadır. Ayrıca faiz oranlarının yükselmesiyle
birlikte, finansman açığını borçlanma yoluyla piyasalardan karşılamaya çalışan devlette rantiye
kesimine gelir aktarımı hızlanmaktadır. Hızlanan gelir aktarımı tasarrufların bileşiminde de
değişiklik yaratmakta, devletin borçlanma eğiliminin yüksek olduğu az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerde özel kesimin tasarrufları yükselirken, devletin tasarruf eğilimi giderek
düşmektedir. Böylece reel kesimde ortaya çıkan sermaye fazlası, göreli getirisi daha yüksek
olan yurtiçi spekülatif alanlara yöneltilerek sermaye birikiminin koşulları yaratılmaktadır
(Önder v.d., 1993: 92-94).
1970’ler ve 1980’lerde, gerek gelişmiş gerekse az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde finans
sektörü hızla büyümüş, sermaye hareketleri serbestleştirilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde
finansal serbestleşme, 1970’ler boyunca mali politikaların 1980’lerde yaşanan krize yol açması
nedeniyle gündeme gelmiştir. Birçok az gelişmiş ülkenin finansal sistemini serbestleştirme ve
dışa açma deneyimi, hızlı sermaye girişine ve ardından hızlı sermaye çıkışına yol açarak borç
bunalımı yaratmış ve dışarıya sürekli net kaynak aktarmak zorunda kalmıştır.
Küreselleşme süreciyle piyasalarda başlayan serbestleşme olgusunun mali piyasalara
yansımasının bir sonucu olarak, kısa vadeli fonların etkin bir şekilde yatırımlarda
kullanılmaması, bir başka sıkıntıyı daha beraberinde getirmektedir. Fonlar özellikle spekülatif
nitelikteyse ekonomide yaptığı ısınma, bazı ülkelerde krizlerin başlamasına yol açabilmektedir.
Bu spekülatif hareketler kısa dönem kârlılığı değerlendirmeye yönelik olduğu için, menkul
varlıkların değerleri üzerinde yapay dalgalanmalar ve yapay fiyat artışları yaratabilmektedir
(Fischer and Reisen, 1992). Görüldüğü üzere kısa vadeli sermayenin tüm mali piyasalara kısa
bir süreliğine girip-çıkması sonucu, ülkelerin temel makroekonomik göstergelerinde ve
dengelerinde istikrarsızlık ortaya çıkabilmektedir.

12.1.2. Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ve Etkileri
Kısa vadeli sermaye hareketleri, sermayenin bol olduğu ülkelerden kıt olduğu ülkelere akan ve
faiz farklarından yararlanmak, arbitraj geliri elde etmek üzere gerektiğinde hızla ülkeyi terk
etme kabiliyetine sahip akımlardır.
Kısa vadeli sermaye hareketleri döviz kuru, ödemeler dengesi, faiz oranları üzerinde etkiler
yaratmakla beraber, konumuz açısından önemi nedeniyle kamu dengesi üzerindeki etkisi şu
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şekilde gerçekleşmektedir. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde kamu sektörüne ait dış
borçlarda spekülatif nitelikteki finansal şişkinliğin yarattığı artış, faiz ödemelerinin yükünü
artırdığından kamu harcamalarında yükselişe neden olmaktadır. Sağlam kaynaklarla
beslenemeyen kamu harcamaları nedeniyle bütçeler açık vermekte, bu durum sürekli olarak
kamu açıklarını artıran bir döngü ortaya çıkarabilmektedir. Sonuçta kamu tasarruflarındaki
düşüş ve dış borçlardaki artış, faiz oranlarının tırmanmasına yol açmakta ve ülke kaynaklarının
giderek daha fazla kısmının yurtdışına transfer edilmesine yol açmaktadır.
Bu nedenle 1980’lerde birçok gelişmekte olan ülkede uygulanan finansal serbestleşme
politikalarının olumsuz sonuçlar yaratması ve uluslararası sermaye akımlarının
serbestleştirilmesi nedeniyle yaşanan mali krizler, sermaye akımlarını kontrol etmeyi gündeme
getirmiştir. Nitekim, Mc Kinnon, yaşanan mali krizlerin serbestleşmenin zamanlaması ve
sıralamasından kaynaklandığını ve finansal serbestleşme için en uygun zaman ve sıralamanın
nasıl olması gerektiği üzerine yoğunlaşılarak, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye
akımlarının denetimini önermektedir (Önder v.d., 1993: 98). Özellikle 1997 yılında yaşanan
Asya krizinden sonra, serbestçe işleyen finans piyasalarının etkin kaynak dağılımını
sağlayacağı tezinin geçerliliği oldukça tartışmalı hale gelmiştir. Bu şekilde kamu finansman
açığı veren bir çok az gelişmiş ülke, bu açıkların finansmanı amacıyla kısa vadeli sermaye
akımlarını özendirici politikalar izlemiş ve bu durum finansal piyasalarda spekülatif
hareketlerin oluşumuna yol açıp, belirsizlik yaratarak krizlere yol açmıştır. Bu nedenle finansal
küreselleşmenin ön plana çıktığı uluslararası koşullarda artık dış finansman ve/veya
borçlanmanın, kalkınmanın finansmanında önemli bir işleve sahip olduğuna dair söylem, gerek
uluslararası platformda gerekse Türkiye’de çökmüştür (Sönmez, 2003: 307).

12.2. FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE DIŞ BORÇLANMA :
KAVRAM VE BORÇLANMA NEDENLERİ
Gelişmekte olan ülkelerde istikrarlı ekonomik büyümeyi sağlayacak ve yatırımları besleyecek
yurtiçi tasarruflar yetersizdir. Çağdaş büyüme teorileri içinde etkili bir yeri olan Harrod -Domar
modeli, büyümenin temel unsuru olarak yatırımları kabul etmektedir. Harrod -Domar modeline
göre, tasarruf hacmini, yani yatırım miktarını çoğaltmak, büyüme hızını artırmak demektir. O
halde, tasarruf katsayısının düşük olması, büyümeyi engelleyen bir faktördür.
Uluslararası sermaye akımları, özellikle ekonominin genel dengesi üzerinde etkide bulunurlar.
Kapalı ekonomilerde ekonominin genel dengesi içinde dış denge tanımlanmamakta iken açık
ekonomilerde iç ve dış denge beraber genel dengeyi sağlamakta ve ekonomide oluşacak
herhangi bir dengesizlik durumu, diğer denge koşullarını da etkilemektedir. Makroekonomik
denge denklemine göre;
Y=C+I+G+X–M
Yatırımlar tasarruflarla beslendiğinden ve tasarruflar da gelirin tüketilmeyen kısmı olduğundan;
S = Y – C ve C = Y – S
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(X – M) = (S – I) + (G-T)
Görüldüğü üzere özel kesim (S, I) dengesi ile kamu kesimi (T, G) dengesi (toplamı iç ekonomik
denge) ve toplam cari denge (X, M) (dış ekonomik denge) eşittir. Denklemin kuruluş mantığına
göre bir ülkenin iç ekonomik dengesi ile dış ekonomik dengesi birbirine eşittir. Öte yandan bir
ülkenin iç ekonomik dengesi ne kadar açık veriyorsa, dış ekonomik dengesi de o kadar açık
verir ve iç ekonomik denge açığı, dış ekonomik açık yoluyla finanse edilir.
İşte her ülke kalkınma ve büyümesi için gerekli sermaye birikimini iç tasarruflarla sağlamayı
başaramaz. Özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke ekonomilerinin sağlıklı bir büyüme
yoluna girmesine engel olan başlıca iki faktör vardır. Bunlardan biri sözkonusu ülkelerin
yapısal bir sorunu olan milli gelir düzeylerinin düşüklüğü nedeniyle yaşadıkları iç tasarruf
yetersizliğidir. Diğeri de petrol vb. bazı hammaddeler için ve belirli ithal gerekleri nedeniyle
karşılaştıkları ödemeler dengesi açığıdır.
Buna göre bir yandan yurtiçi tasarruflar ile gerçekleştirilmek istenen yatırımlar arasındaki
farktan doğan tasarruf-yatırım açığı, öte yandan da kalkınma için zorunlu sermaye mallarının
ithali yönünden gereken ödemeler ile o ülkenin yıllık döviz gelirleri arasındaki fark sonucu
doğan dış ticaret açığı ortaya çıkmaktadır (Minibaş, 1989: 72). Ekonomik büyüme ile ilgili
literatürde geliştirilen “açık teorisi”nde, az gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümelerini
sağlayabilmeleri için dış kaynaklara olan ihtiyaçları vurgulanmaktadır.
Dış borç ile bazı ülkeler, dışa açık büyüme stratejisi izleyerek uluslararası finans kuruluşlarının
yönlendirmesiyle, kalkınabilmişlerdir. Bu büyüme stratejisi, karşılıklı bağımlılığı ve dünya
ekonomilerinden etkileşimi beraberinde getirmiş, dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar,
söz konusu ülke ekonomilerini de etkisi altına almıştır. Dış borçlarla büyümeye çalışan ülkeler,
dış borç ödeme güçlükleri ile karşılaşmıştır.
Bir ekonomide kaynakların harcamaları karşılamaması halinde başvurulan önemli bir kaynak
olan dış tasarrufların kullanılması ile dış borçlanma oluşmaktadır. Harcamaların kaynaklardan
daha fazla olması ile oluşan tasarruf açığı ve bu açığın finansmanında başvurulan dış borçların
azalması, iç tasarrufların artmasına bağlıdır.

12.2.1. Dış Borç – Dış Yardım: Kavram ve Tanımlar
Görüldüğü üzere gelişmekte olan ülkeler, ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirebilmek ve
zaman zaman ekonomilerinde meydana gelen daralmaları aşabilmek için dış kaynak
kullanımıma başvurmakta ve dış kaynaklar ile kalkınmayı hızlandırmak ve ekonomiyi
canlandırmak olanaklarını elde etmektedir. Uygulamada borç ya da yardım şeklinde sağlanan
bu kaynakların tanım ve ayrımında çeşitli sorunlarla karşılaşılmakta, çoğu kez borç olarak
sağlanan fonlar, yardım olarak tanımlanmaktadır. Özellikle borç veren ülkelere özgü olmakla
beraber, uluslararası ilişkilerde ülkeden ülkeye verilen dış borçların dış yardım olarak kabul
edildiği görülmektedir. Esasen birbirinden kesin çizgilerle ayrılamayan bu iki kavrama göre dış
yardımın, dış borç kavramını da kapsayan daha geniş bir anlamı bulunmaktadır.
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Genel olarak dış yardım, ülkelerarası kaynakların veya satın alma gücünün serbest biçimde
transferi olarak tanımlanır (Sönmez, 1966: 11). Geniş anlamda dış yardım ise genellikle
gelişmiş bir ülkenin ya da uluslararası kuruluşların, gelişmekte olan ülkelere savunmalarını ya
da ekonomik ve sosyal kalkınmalarını desteklemek amacıyla sağladıkları başta her çeşit
sermaye kolaylıkları (parasal, ayni sermaye ve hizmetler şeklinde) olmak üzere tüm
kolaylıklardır (İnce, 2001: 136).

12.2.2. Dış Borçların Alınış Nedenleri
Gelişmekte olan ülkelere uluslararası mali transfere konu olacak şekilde, genellikle mal, hizmet
veya nakit olarak geri ödenmemek üzere verilen iktisadi yardımlar ya da bağışlar, çok düşük
faizli krediler, dış yardım kapsamı içinde yer almaktadır. Az gelişmiş ekonomiler ilk kalkınma
hızına kavuşmamışlarsa yardımın bağış, ilk kalkınma hızına kavuşmuşlarsa yardımın kredi
şeklinde yapılmasına daha çok rastlanır (Türk, 2003: 286).
Dış borçlanma, ülkenin kaynaklarına ek bir kaynak sağlamak ve/veya döviz olarak yeni ödeme
gücü elde etmek gibi amaçlarla ülke dışındaki yabancı hükümet ya da finans kuruluşlarından
karşılıklı olarak ve geri ödemeli kaynak bulunmasıdır. Bu şekilde, devlet gerek tüketim
harcamaları gerekse sermaye oluşumunda diğer kaynakların kullanımında herhangi bir azalma
olmaksızın ilave kaynaklar elde etme imkanı sağlar (Derdiyok, 1993: 6).
Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler açısından dış borçların alınma nedenleri bu şekilde
sıralanabilir. Ayrıca gelişmiş ülkelerin dış borç verme ya da yardım yapma nedenlerini bir-kaç
başlık altında toplamak mümkündür.

12.2.3. Dış Borçların Veriliş Nedenleri
Gelişmiş ülkeler açısından ülkenin mevcut gelişmişlik seviyesinin daha ileriye götürülmesi,
ekonomik dengenin sağlanması ve korunması büyük önem taşımaktadır. Bu ülkelerin
ekonomilerinde üretilen sanayi ürünlerinin satılabileceği yeni pazarlara ihtiyaçları
bulunmaktadır. Bu açıdan dış yardım ve borçlar büyük önem taşımaktadır. Gelişmiş ülkeler
gelişmekte olan ülkelere dış borç vererek bir yandan ihracat olanaklarını artırmış diğer yandan
borçların geri alınması aşamasında ülke ekonomisine ilave kaynakların girmesini sağlamış
olmaktadır. Çoğu zaman yardımın kesilebilme olasılığı, gelişmekte olan ülkeler üzerinde baskı
amacıyla da kullanılabilmektedir.
Dış borçlar, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrası yıllarda uluslararası ilişkilerde yaşanan
gelişmeler çerçevesinde gerek uluslararası kuruluşların birbiri ardına kurulması gerekse
uluslararası ticari ve ekonomik ilişkilerin artmasında rol oynayan büyük sanayi ve finans
kuruluşlarının öneminin artması ile gelişme göstermiştir. Savaşı izleyen yıllarda ideolojik
görüşlerin yayılmasında rol oynayan iki süper gücün bulunduğu dünya düzeninde ABD
Avrupa’nın savaş sonrası restorasyonu ve kalkınmasını desteklemeyi, aksi durumda bu
ülkelerin Sovyet Rusya’nın etkisi altına gireceklerini öngörmüştür (Sönmez, 1966: 65). O
dönemde örneğin Doğu Avrupa ülkeleri Amerikan ekonomisi açısından önem taşıyan Marshall
yardımını kabul etmezken, Türkiye ve pek çok ülke bu yardımları almıştır.
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Dış borçların verilmesinin temelinde, politik ve askeri nedenler ağırlıklı olarak yer almaktadır.
Özellikle ekonomik ve mali açıdan zayıf olan bir ülkenin ittifakını, ittifak içinde uzun süre
kalmasını, karşı ittifaklara katılması söz konusu ise hiç olmazsa tarafsız kalmasını sağlamak,
birlikte savaşılıyorsa savaşa devamını garantilemek veya savaşın daha etkili bir şekilde
yürütülmesini kolaylaştırmak, ülkeyi nüfuz sahası içine almak, bu alandaki nedenler arasında
en önemlileridir.
Uluslararası siyasi ve ekonomik ilişkilerde önemli rol oynayan ülkeler arasındaki tarihi ve
kültür bağları ve bu kapsamda eğitim, dil, hatta din beraberliği, dış borçların veriliş nedenleri
arasında yer almaktadır. Sömürgeci ülkelerin sömürge sonrasında da yine eski sömürgelerine
kültürel ve tarihi ilişkiler nedeniyle borç verdikleri gözlenmektedir.
Dünya üzerinde düşük yaşam standardı ya da yoksulluk içinde bulunanların giderek artışı, hem
dünya barışı için tehlike yaratmakta hem de vicdanlarda acıma hissi uyandırmaktadır. Ülkeler
bu ve benzer nedenlerle birbirlerine yardım etmekte ve borç vermektedir. Yine doğal afetler
meydana geldiğinde uluslararası yardım ve kredi olanakları, afete uğramış bölge ve ülkeye
sağlanmaktadır.

12.3. DIŞ BORÇLARIN SINIFLANDIRILMASI
12.3.1. Kaynağına Göre
12.3.1.1. Ülkelerarası Borçlanma
İki ülke arasında yapılan borç anlaşmasıyla gerçekleştirilen ülkelerarası borçlanma, genellikle
gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere ya da az gelişmiş ülkelere kamu kesimi
kaynaklarının aktarılmasını sağlayan, düşük faizli, uzun vadeli ve ödemesiz süresi bulunan
proje ve program kredileri şeklindeki kalkınmanın finansmanına yönelik kredilerdir.
Bu tür borçlanmaların sermaye hareketlerinin ve uluslararası aktörlerin sayı ve etkinliğinin
artmasıyla beraber önemi azalmış, ülkelerarası yardımlar bağış niteliğini kaybederek krediye
dönüşmüş ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla verilmeye başlanmıştır.

12.3.1.2. Uluslararası Kuruluşlardan Borçlanma
Uluslararası (finans-mali) kuruluşlar, kuruluşu ve sermayesine birden fazla ülkenin katıldığı,
finansal faaliyetlerinden de birden fazla ülkenin yararlandığı kuruluşlardır. İkinci Dünya Savaşı
sonrasında Bretton-Woods anlaşmasının imzalanması, IMF ve Dünya Bankası’nın başını
çektiği Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), Avrupa
Yatırım Bankası (EIB), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), İslam Kalkınma
Bankası (IBD) gibi uluslararası finansal aktörlerin kuruluşu, dış borçlanmaların bu kuruluşlar
aracılığıyla yürütülmesine neden olmuştur.
Öte yandan uluslararası sermaye hareketlerindeki artış, yaşanan küresel krizler, çeşitli ülke
ekonomilerinde görülen yapısal sorunlar ya da dış ödeme güçlükleri gibi nedenlerle başvurulan
dış borçlar, ülkelerin milli gelirleri üzerinde giderek daha fazla yük oluşturmaya başlayınca, bu
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yükün azaltılması amacıyla IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kuruluşları, istikrar
programları ya da yapısal reformları önkoşul olarak öne sürerek borç vermeye başlamışlardır.

12.3.1.3. Özel Kaynaklardan Borçlanma
Uluslararası para ve sermaye piyasaları, kendi ülkelerinden sağlayabilecekleri getiriden daha
yüksek getiri sağlamak amacıyla fonlarını finansman gereksinimi olan ülke piyasalarında
değerlendirmesi ile uluslararası sermaye ihracı oluşur. Sermaye ihracı, birikimin yapıldığı
ülkenin ekonomik dengesi üzerinde olumsuz etkiler yaratırken, sermayeyi ithal eden ülke
açısından olumlu gelişmeler ortaya çıkabilir.
Yakın zamanlara kadar kredi gereksinimlerini ülkelerarası borçlanma ya da uluslararası
kuruluşlardan sağlayan devletler, son yıllarda fon gereksinimlerini bu piyasalardan sağlamaya
yönelmişlerdir. Gerek devlet, gerekse özel sektör tarafından bu şekilde sağlanan dış finansman
kullanımındaki artış da dış borçların artışının kaynağı olmaktadır.
Bu piyasalardan borçlanma, genelde kısa vadeli ve yüksek faizle olmaktadır. Portföy yatırımları
olarak da adlandırılan özel kaynaklı borçlanmalar, yabancı sermaye tarafından devletin kamu
ve/veya özel kurumlarına açılan krediler yoluyla gerçekleşmektedir.

12.3.2. Finansman Türüne Göre
12.3.2.1.
Kalkınma Kredileri (Ekonomik Yardımlar veya Sermaye
Yardımları)
12.3.2.1.1. Proje ve Program Kredileri
Gerek kamu gerekse özel sektöre verilmek üzere orta vadeli kalkınma planlarında yer alan
yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi ve belli bir üretim ünitesinin yaratılması için verilen
kredilerdir. Proje kredisini veren ülkenin, bu projenin verimli alanlarda kullanılıpkullanılmadığını kontrol etme yetkisi vardır. Proje kredisinde muhatap, krediyi alan ülke
hükümetidir. Kredi isteyen ülke hükümeti, kredinin tüm geri ödeme sorumluluğunu üstlenir,
daha sonra sağlanan kredi, proje sahibi kamu veya özel sektör kuruluşuna daha yüksek bir faiz
oranıyla devredilir ve ödeme süresi projenin durumuna göre belirlenir. Bu şekilde kredinin
kamu gelirlerine olumlu katkısı sağlanırken, ödeme yerli para ile yapılacağından ödemeler
dengesi üzerindeki olumsuz etki de önlenir. Program kredileri ise belirli bir projeye bağlı
olmayan genel finansman kredileri olup proje kredilerinden daha esnek bir yapıya sahiptir.
Özellikle krediyi alan ülke ekonomisinin gerek ithalatın finansmanının sağlanması gerekse
ekonominin günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılır.

12.3.2.1.2. Bağlı ve Serbest Krediler
Bağlı kredi, krediyi veren ülkenin öne süreceği şartlara bağlı olan, özellikle mala bağlı kredi
şeklindeki kredilerdir. Bağlılık koşulu ile krediyi alan ülke, söz konusu malı kredi ilişkisine
girdiği ülkeden almak zorunda olduğunda “ülkeye ve mala bağlı krediler”den bahsedilir. Bu
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kredilerin bazı durumlarda krediyi alan ülkenin borç yükünde artış yaşanmasına, borcun
etkinliğinin ve veriminin düşmesine ya da uzun dönemde ülke ticaretini avantajlı merkezlerle
geliştirebilmesini engelleyici etkileri vardır.
Serbest krediler ise bağlı kredilerin aksine, bu kredileri kullanan ülkelerin kalkınmanın
finansmanına yönelik mal ve hizmetleri uluslararası piyasalardan en uygun koşullarda ve en
ucuz şekilde sağlayabilme olanağına sahip oldukları kredilerdir. Nakit olarak temin edilen ve
belirli bir projeye de bağlanmayan bu krediler, kredi veren ülkeden herhangi bir mal ve hizmet
alımını öngörmeyen ve kredi alan ülkeyi bu alanda sınırlandırmayan kredi türüdür.

12.3.2.1.3. Satıcı (ihracat) Kredileri
Özel sektör firmalarınca kullanılan ve dış satıcı firmaların verdikleri bu krediler, bazı sanayi
yatırımlarının gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere, 3-5 yıl vadeli ve yüksek faizli
kredilerdir. Bu kredileri satıcı firmalar, kredinin hemen tüm riskini üstlenen ve krediyi alana
teminat veren özel ya da yarı kamu kuruluşu niteliğindeki büyük mali kuruluşlardan (örneğin
ABD’de American Export-Import Bank, Fransa’da COFACE, İngiltere’de Export-Import
Guaranty Departmant) sağlarlar.

12.3.2.1.4. Borç Ertelemesi ve Röfinansman Kredileri
Borç ertelemesi, borcun vadesi dolan taksitlerinin ödenmeyerek, daha düşük faizle sonraki
yıllara aktarılması, Röfinansman da vadesi dolan borcun, borcu veren ülke tarafından yapılan
yeni bir finansman ile ödenmesi ve bu yeni finansmanın da borç olarak kabul edilmesi söz
konusudur.
Bu kredilerin borçlu ülkelerin borcun ödenmemesi durumunda moratoryumun ortaya çıkmasını
önlemesi, yarım kalmış yatırımların devamının sağlanması, borçlu ülkenin içinde bulunduğu
ekonomik, sosyal ve siyasi şartlarının bozulmaması, alacaklı ülkelerle ekonomik ve siyasi
ilişkilerin bozulmaması açısından faydaları olmakla beraber, borçluluğu devamlı kıldığı da
unutulmamalıdır.

12.3.2.2. Teknik Yardımlar
Gelişmiş ülkelerce kullanılan çeşitli yöntem, teknik ve bilgilerin kalkınma çabası içindeki
azgelişmiş ülkelere teknik seviyeleri ve bilgi kapasitelerini yükseltmeleri amacıyla, kalifiye
personel, yabancı uzman, eğitim malzemesi şeklinde verilen ve genelde karşılıksız olan
yardımlardır. Ayrıca azgelişmiş ülke elemanlarına gelişmiş ülkelerde eğitim ve staj olanakları
da teknik yardım kapsamındadır. Bu yardımlar, yardımı alan ülkelerin yardım yapan ülkeye ait
kendi tekniğinin uzun vadede yerleşmesine ve yardım yapan ülkenin siyasi itibar elde etmesine
yol açabilir.

12.3.2.3. Askeri Yardımlar
Askeri yardımlar, borç alan gelişmekte olan ülkenin savunma ihtiyacını karşılamak için askeri
malzeme ve teçhizat şeklinde ve gizli anlaşmalarla verilen kredilerdir. Bazen bağış şeklinde
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görülmekle beraber, çoğunlukla uzun vadeli dış borçlar şeklinde olur. Bu yardımlar aynı
zamanda politika açıdan da değerlendirilebilir.

12.3.3. Borç Alan Kurumun Statüsüne Göre
12.3.3.1. Kamu Sektörü Borçları
Merkezi ve yerel yönetimlerce yapılan, merkezi yönetim bütçesi ile bütçe dışı kamu sektörünün
borçlarından (KİT, Fonlar) oluşur. Borçlanmalar özel sektör borçlarına oranla daha uzun vadeli
ve daha düşük faizli borçlardır.

12.3.3.2. Özel Sektör Borçları
Özel sektör borçları firmaların kendi mali olanakları çerçevesinde geri ödemek zorunda olduğu,
genellikle devletin garantisi altında olmayan borçlardır. Özel kesim borçları, dış ticari bankalar
ve bazı finans kuruluşu ya da firmalardan alınan kredilerden oluşur.

12.3.4. Borçlanan Ülkenin Para Birimine Göre
12.3.4.1. Kendi Parası Cinsinden Dış Borçlanma
Kendi parası cinsinden dış borçlanma yapan ülkeler (örneğin ABD, İngiltere, Fransa, Almanya,
Japonya gibi gelişmiş ülkeler) için bu borçlanmalar, dış borçlanma olarak tanımlanmamaktadır.
Borcun vade geldiğinde ödemesi ülkenin yerli para ile yapılacağından, bu ülkelerin borç
stokunun ne kadarının iç ya da ne kadarının dış borç olduğu bilinememektedir. Bu ülkelerde
ekonomik sıkıntılar ortaya çıkıp da geri ödeme sorunları doğduğunda sorunun çözümü, yeni
vergilerle finansman kaynağı yaratmak, para basarak finansman kaynağı bulmak ya da yeni
borçlanma yaparak eski borcu ödemek şeklinde gerçekleşebilmektedir (Eğilmez, 2001).

12.3.4.2. Yabancı Paralar Cinsinden Dış Borçlanma
Yabancı paralar cinsinden dış borçlanma yapan ülkeler (Türkiye, Arjantin, Brezilya,
Macaristan, Rusya gibi ülkeler) herhangi bir dönemde dış borç servisinde sıkıntıya düştüğünde
yukarıda sayılan yöntemlerle finansman yaratabilmektedir. Ancak servis için, bir yandan ek
vergilerle finansman sağlanırken bir yandan da ihracatı, turizm gelirlerini v.b. artırarak döviz
bulmak da gerekmektedir. Konu para basma olduğunda da farklı bir görünüm çıkmamaktadır.
Burada da en kolayı dışarıdan yeni borç bulup ödemede kullanmaktır. Buna karşılık gelişme
yolundaki bir ülkenin dış borç servisinde sıkıntıyla karşılaşması halinde yeni dış borçlanma
yapması gelişmiş ülkelerden çok daha zordur (Eğilmez, 2001).
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12.4. DIŞ BORÇLANMADA KURUMLAR VE EKONOMİK-SİYASİ
ETKİLERİ
Kapitalist sistemin karşılaştığı en büyük bunalım olan 1929 Büyük Buhran’ı sonrasında işsizlik
o yıla dek görülmemiş düzeylere çıkmış, ekonomiler küçülmüş, uluslararası ticaret daralmış,
yaşam standartları düşmeye başlamıştır. Pek çok ülke altın ve döviz rezervlerini koruyabilmek
için ithalat kısıtlamalarına ve paralarını devalüe etmeye yönelmiştir.
Dünya ekonomisinin Büyük Buhran’dan çıkışı J. M. Keynes’in önerdiği devlet müdahaleleri
yoluyla olmuş, kapitalist ülkeler maliye politikası önlemleri ile ekonomilerini canlandırmıştır.
Bunalımdan kısa bir süre sonra İkinci Dünya Savaşı’nın çıkışı, bu kez yeniden imar ve büyüme
sorunlarının çözüme kavuşturulması ve uluslararası ticaretin yeniden düzene girmesi
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu tür bunalımların atlatılabilmesinde uluslararası işbirliği ve
bunun kurumsallaştırılmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır.
Dünya üzerinde halihazırda iki farklı yapı bulunmaktadır. Bir tarafta kâr elde eden, dış ticaret
fazlası veren ve elinde büyük fonlar bulunduran bir yapı, diğer tarafta ise kalkınma çabalarına
destek için finansmana ihtiyaç duyan, bu finansmanı kendi olanakları ile karşılayamayan bir
yapı. Dolayısıyla birbirini tamamlama durumunda olan, hatta bu konuda gönüllü olan iki ayrı
oluşumdan sözedilebilir. Ancak bu oluşumlar birbirinin uzağında oldukları ve birbirlerine
güvenme durumunda olmadıkları için, güvenilir kurumların aracılığına ve garantörlüğüne
ihtiyaç duymaktadır. Bu da IMF, OECD, BIS gibi uluslararası kuruluşların iş birliğine, kredi
derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerine bağlı bulunmaktadır (Akdiş, 2003: 11).
Buna paralel olarak dünya para ve ticaret sistemini yeniden düzenleme ve daha rasyonel,
işlerliği olan kural ve mekanizmalar getirme yolundaki çabaların da giderek yoğunluk
kazanmasıyla (Erdem, 2006: 69) dış kaynak arayışındaki ülkeler için IMF ve Dünya
Bankası’nın önerdiği önlemler ve kurallar geçerliliğini korumaya başlamıştır.
Bu süreçte gelişmiş ülkeler, dünya ekonomisinde istikrarı temin ederek gelişmiş ülkelerin
talebini kendi büyümelerini destekleyecek şekilde yeniden yapılandırmaya yönelik bir
ekonomik düzen oluşturmaya çalışmışlardır. Dünyadaki sermaye birikiminin yeni ihtiyaçları
doğrultusunda şekillenen bu düzen, küreselleşme temeli ve bu bağlamda öncelikle dış ticaret
sonra da finansal serbestliğin gerçekleştirilmesi esasına dayandırılmıştır. Böylece
küreselleşmenin gerçekleştirilmesine yönelik uluslararası kuruluşlar olan IMF ve Dünya
Bankası’nın önerdiği istikrar ve yapısal uyum programları, gelişmekte olan ülkeleri,
küreselleşen dünya ekonomisi ile gelişmiş ülkelerin istediği şekilde entegre edecek iktisadi ve
mali önlemleri içermiştir (Yılmaz ve Yılmaz, 2007: 1).

12.4.1. Dünya Bankası
Bretton Woods Konferansı’nda kabul edilen esaslar üzerine IMF ile birlikte ve 1945 yılında
kurulan Dünya Bankası’nın amacı, gelişmiş ülkelerin mali olanaklarını gelişme yolundaki
ülkelere kanalize ederek dünya genelinde yaşam kalitesini artırmak, yoksulluğu azaltmak ve bu
kapsamda gelişme yolundaki ülkelere proje ve program kredileri vermektir.
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Dünya Bankası ile özdeşleşen kuruluş Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma
Bankası (IBRD) olmakla birlikte gerçekte bu deyim, Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA),
Uluslararası Finansman Kurumu (IFC), Çoktaraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) ve
Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID)’nden oluşan 5 ayrı kurumu
ifade etmektedir. Bu kurumların ortak özellikleri, aynı banka grubunda toplanmış olmaları, her
birinin başkanlığını Dünya Bankası başkanının üstlenmiş olması, yönetim, amaç ve
fonksiyonları bakımından Dünya Bankası ile doğrudan ilişkili bulunmasıdır. Ayrıca diğer
kurumlara üye olabilmek için öncelikle Dünya Bankası’na üye olma zorunluluğu
bulunmaktadır. Bir başka deyişle, bütün bu kuruluşlar kaynak ve hesapları bakımından
birbirinden bağımsız olmakla birlikte üyelik, amaçlar ve yönetim ilişkileri açısından Dünya
Bankası şemsiyesi altında toplanmaktadır. Bu nedenle Dünya Bankası ile ilgili olarak yapılan
ayrıntılı yorum ve değerlendirmelerin genel anlamda diğer kurumlar için de geçerli olduğunu
kabul etmek gerekmektedir (Kaya, 2002).
Dünya Bankası kredileri belirli bir kamusal projeyi finanse etmeye yönelik yatırım kredileri,
belirli bir sektörü iyileştirmeye ya da yapısal değişimi gerçekleştirmeye yönelik uyum kredileri
ve bu ikisinin karışımından oluşan karma krediler olarak üçe ayrılır (Eğilmez ve Kumcu, 2002:
72).
Dünya Bankası’nın verdiği kredilerden sadece üye olan ülkeler yararlanabilmektedir. Krediler
genellikle uzun vadeli olup, talep eden ülkenin ekonomik kalkınmasında önceliği olan ve
gerçekleştirilme şansı yüksek proje ve programlara verilmektedir. Finanse edilecek yatırım
projeleri ekonomik, teknik, idari, mali ve işletmecilik yönlerinden Dünya Bankası tarafından
ayrıntılı olarak incelenmektedir. Kredi verildikten sonra da yürütülen proje takip edilmekte, her
aşamada rapor istenmekte ve gönderilen uzmanlar aracılığıyla proje yerinde denetlenmektedir.
Banka bu şekilde verdiği kredilerin dışında teknik yardımda da bulunmaktadır (Erdem, 2006:
73-4). Dünya Bankası, proje hazırlama imkanı, Dünya Bankası’nca yönetilen fonlardan
sağlanan destek ve hibeler, diğer kuruluşlarla birlikte yapılan ortak finansman açılarından da
yardımcı olmaktadır.
Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi kullanımları içinde en önemli bölüm, Dünya
Bankası grubuna aittir. Türkiye 1988 yılından başlayarak Dünya Bankası grubuna karşı net geri
ödeyici (yıl içinde aldığı krediden daha fazla bir miktarı, geçmişte aldığı borçların anapara ve
faizi olarak geri ödeyen) ülke konumuna girmiş, o nedenle 1988 ve 1989 yıllarında Dünya
Bankası grubuna karşı borç stoku azalmıştır. 1990 ve 1991 mali yıllarında büyük miktarda kredi
kullanan Türkiye, stokunu artırmış olmakla birlikte, aldığı kredileri kısa sürede kullanmadığı
için net geri ödeyici ülke konumundan çıkamamıştır (Eğilmez, 2006: 87). Türkiye ile Dünya
Bankası arasındaki ilişki, Eylül 2007 tarihinden itibaren “yardım-destek” statüsünden
'”ortaklık” statüsüne yükselmiştir.
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Tablo 1. Türkiye’ye Yönelik Dünya Bankası Kredileri 1995-2007 (milyon $)
Yıllar

Taahhüt Edilen

Kullanılan

1995

3.333

288

1996

3.021

611

1997

2.763

329

1998

2.434

259

1999

2.632

264

2000

3.801

957

2001

4.344

820

2002

5.890

1.679

2003

4.820

759

2004-2007*

4.500

Kaynak : Eğilmez, 2006: 134.
*Dünya Bankası tarafından Türkiye’ye yönelik olarak ve 2004-2007 dönemini kapsamak üzere
uygulamaya konulan Ülke Yardım Stratejisi (CAS), 4.5 milyar dolarlık bir proje demetini
kapsamaktadır.
Tablo 1’den Türkiye’nin Dünya Bankası’ndan 1995-2007 döneminde elde ettiği krediler
izlenebilir. Tablo 1’de ilk göze çarpan, 1995 yılından bu yana taahhüt edilen kaynakların yeteri
kadar kullanılmadığıdır. 1996, 2000 ve 2002 yıllarında taahhüt edilen kredi tutarının %20 ve
aşan kısmı kullanılırken, örneğin 1998 ve 1999’da taahhüt edilen kredilerin ortalama %10’u
gibi oldukça düşük bir kısmı kullanılmıştır.

12.4.2. IMF
Bretton Woods Konferansı’nda kabul edilen esaslar üzerine IMF, 27 Aralık 1945’te kurulmuş
ve 1 Mart 1947’de finansal operasyonlarına başlamıştır. Türkiye’nin IMF’ye katılması,
IMF’nin finansal operasyonlarına başladığı 1947 yılında olmuştur (Eğilmez ve Kumcu, 2002:
64).
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IMF, ödemeler dengesi sorunu yaşayan ülkelere destek sağlayarak dünya ticaretinde daralmayı
ve dolayısıyla uluslararası refahın gerilemesini engellemeye yardımcı olmayı amaçlayan bir
kuruluştur. IMF’nin başlıca görevleri, uluslararası parasal işbirliğin geliştirilmesini sağlamak,
uluslararası ticaretin dengeli bir şeklide gelişmesine yardımcı olmak, çok taraflı ödemeler
sisteminin kurulmasına destek olmak, ödemeler dengesi sıkıntısı çeken üye ülkelere gerekli geri
dönüş önlemlerini almak kaydıyla yeteri kadar maddi destekte bulunmak, üye ülkelerin
ödemeler dengesi sorunlarının derecesini ve süresini düşürmek (Seyidoğlu, 1999: 568) olarak
sıralanabilir. Ancak Bretton Woods sisteminin çökmesiyle IMF’nin yukarıda sayılan amaçları
farklılaşmış, dünya ekonomisinde ülkeler ve finans kurumları arasındaki borç alışverişlerinin
düzenlenmesi ihtiyacı belirgin bir şekilde gün yüzüne çıkmıştır. Hatta IMF, 1977’den sonra
sadece gelişmekte olan ülkelere borç verme kararı almış ve 1978’deki anlaşma maddelerinde
ikinci bir değişiklik ile de dünyanın en önde gelen borç verme kurumuna dönüşmüştür (Erçel,
1994: 62).
IMF’ye üye her ülkenin kotası ve oy gücü bulunmaktadır. Kota, IMF açısından bir çeşit
sermayedir. Dolayısıyla her ülkenin IMF’deki kotası o ülkenin IMF’deki ortaklık payını temsil
etmektedir. Bir ülkenin IMF’de ne kadar kotası olacağı o ülkenin geçmiş beş yıldaki ekonomik
(büyüme, dış ticaret hacminde gelişme) performansını ölçen bir formülle hesaplanmaktadır
(Alpar ve Ongun, 1998: 144). Ayrıca kotalar bir ülkenin IMF’deki oy gücünü belirlemekten
öteye o ülkenin ihtiyaç halinde IMF desteklerinden yararlanma limitlerini de belirlemektedir.
Genel olarak IMF’nin üye ülkelere sağladığı imkanlar şunlardır: Stand-by düzenlemeleri; kısa
süreli ödemeler dengesi sorunlarının çözümü için öngörülen bir destektir. 12-18 ay arasında ve
genellikle 3 ayda bir taksitler halinde verilerek kullandırılır, geri ödemesi en çok beş yıl içinde
yapılır. Genişletilmiş fon kolaylığı; makroekonomik ya da yapısal sorunlardan kaynaklanan ve
daha uzun süreli ödemeler dengesi sorunlarının çözümü için üç yıllık bir imkandır. Geri
ödemeler 4,5-7 yıl arasında yapılır. Ek rezerv imkanı, piyasalarda ortaya çıkan ani bir güven
kaybının yarattığı geniş kapsamlı ve kısa dönemli dış finansman sorunlarının neden olabileceği
ödemeler dengesi sorunlarını önlemekte kullanılan bir imkandır. Geri ödeme süresi 2,5 yıldır.
Acil yardım; doğal afetlere maruz kalmış ülkelere yapılan bir destektir. Geri ödemesi 5 yıldır
(Eğilmez, 2006: 131-132). Fon üye ülkelere ayrıca teknik yardımda, bir başka deyişle
danışmanlık hizmetinde de bulunur.
IMF’den imkan kullanılması birtakım koşulların oluşmasına bağlıdır. Bunların en önemlileri,
ülkenin ödemeler dengesinde bozulmanın ortaya çıkmış olması ve böyle bir bozulmaya yol
açacak türden bazı iç ekonomik denge bozukluklarının oluşmuş bulunmasıdır. Ayrıca ilgili
hükümetin bu dengesizlikleri gidermek için IMF ile bir program çerçevesinde anlaşmaya
varmış olması gerekir. İlgili ülke hükümeti, IMF’den finansman desteği alabilmek için IMF’ce
hazırlanan stand-by düzenlemesine konu olur ve niyet mektubunda yer verdiği ekonomik
istikrar programını uygulamaya sokar (Eğilmez, 2006: 86-87).
Türkiye 1960 yılından bu yana IMF ile 18 kez stand-by anlaşması gerçekleştirmiş bunun 6
tanesini başarıyla tamamlamış, 4 tanesi iptal edilmiş, biri de hiç uygulanmamıştır (Eğilmez,
2006: 132). Türkiye’nin IMF’nin mali desteğinden en geniş şekilde yararlandığı dönem 19992003 dönemi olmuştur. 2000 yılına iç ve dış ekonomik dengeleri bozuk olarak giren Türkiye,
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yeni bir istikrar programını IMF’nin de desteği ile yürürlüğe koymuş ve bu çerçevede mali
destek almıştır. Program devam ederken Kasım 2000’de bankacılık krizinin ilk sıkıntıları
yaşanmış, ardından da 2001 yılı Şubat ayında Türkiye ciddi bir ekonomik krizin içine girmiştir.
Kasım 2000 krizinin ardından IMF’den büyük oranda ek rezerv kolaylığı sağlanmış olmasına
karşın, Şubat 2001’de yaşanan kriz sonrasında Türkiye, IMF’den yeni bir stand-by desteği alma
durumunda kalmıştır (Eğilmez, 2006: 87).
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Uygulamalar

312

Uygulama Soruları

313

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, finansal piyasaların serbestleşmesi ve küreselleşmesi bağlamında dış
borçlanmanın yerini, tanımlamaları, kaynaklarını, sınıflandırılmasını ve borçlanmada özel
öneme sahip uluslararası finansal kuruluşların yapılarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Dış borçları, finansman türüne göre sınıflandırınız.
2- Proje kredilerinde krediyi veren ülkenin, kredinin verimli alanlarda kullanımına ilişkin
denetleme yetkisi vardır. D. Y.
3- Dünya üzerinde fakirliğin azaltılmasını kendine hedef edinerek, aynı zamanda gelişmekte
olan ülkelerde özel sektörün rolünü arttıracak krediler veren uluslararası kuruluş,
........................................................ dır.
4- IMF ve Dünya Bankası’nın amaçlarını karşılaştırınız.
5) Aşağıdakilerden hangisi dış borçların ekonomide yarattığı doğrudan etkilerden biri olamaz?
a) Yurt içi tasarruflarda artış olması
b) Zorunlu yatırımların gerçekleşme şansının artması
c) İthal edilen makine ve benzeri üretim malları dolayısıyla üretimin çeşitlenmesi
d) Ek yatırımlar sonucu ortaya çıkan hızlandıran etkisiyle ekonomide genişleme meydana
gelmesi
e) Ödemeler dengesinde rahatlama sağlanması
6) Kamu ya da özel sektöre verilen, kalkınma planlarındaki yatırımları finanse eden ve belli bir
üretim ünitesinin yaratılmasında kullanılan kredilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a) Proje kredileri
b) Program kredileri
c) Sendikasyon kredileri
d) Satıcı kredileri
e) Serbest krediler
7) Aşağıdakilerden hangisi dış borçların olumlu etkilerinden değildir?
a) Ülkenin üretim kapasitesini arttırması
b) Ülkenin tasarruf hacmini arttırması
c) Ülke içinde israfı önlemesi
d) Döviz artışı yaratması
e) Sermaye birikimi yaratması
8) Aşağıdakilerden hangisi dış borçların veriliş nedenlerinden değildir?
a) İnsani ve ahlaki nedenler
b) Ekonomik nedenler
c) Finansal nedenler
d) Politik ve askeri nedenler
e) Siyasi nedenler
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9) Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası şemsiyesi altındaki kuruluşlardan değildir?
a) Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA)
b) Uluslararası Finansman Kurumu (IFC)
c) Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA)
d) Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve İmar Bankası (IBRD)
e) Uluslararası Para Fonu (IMF)
10) Aşağıdakilerden hangisi IMF’nin piyasalarda ortaya çıkan ani güven kaybının yarattığı
ödemeler dengesi sorunlarına yönelik imkanıdır?
a) Ek rezerv imkanı
b) Genişletilmiş fon kolaylığı
c) Kredi hattı
d) Yapısal uyum kredileri
e) Stand-by düzenlemesi

Cevaplar:
1. Tanım sorusu.
2. Doğru
3. Dünya Bankası
4. Tanım sorusu.
5. D
6. A
7. C
8. C
9. E
10. A
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13. DIŞ BORÇ ÇIKMAZI (1980 – 2014)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Bu bölümde, 1980’den günümüze Türkiye’de dış borçlanma politikalarını, dış
borç stokunun yapısını, dış borçların gelişen yükü ve kırılganlık noktalarını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Türkiye’de
1980’den Ülkemizde dış borç stokunun
günümüze dış borç stokunun gelişimini
gelişimi
değerlendirebilmek
Türkiye’de
1980’den Ülkemizde dış borç stokunun
günümüze dış borç yükünün ve
özelliklerini
analiz
gelişimi
edebilmek
Türkiye’de
günümüze
kırılganlık
gelişimi

1980’den
Ülkemizde
dış
borcun
dış
borcun
kırılganlık
göstergelerini
göstergelerinin
analiz edebilmek
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bir gelişmekte olan ülke olarak Türkiye, kalkınmasını sınırlayan tasarruf yetersizliğini aşmak
ve ödemeler dengesi açıklarını kapatmak için, dış kaynak ihtiyacı içinde dış aleme
yönlendirilmiştir. Gelişmiş ülkelerde kâr düzeyinin düşmeye, yatırımların daralmaya başladığı
ve uluslararası mali sermayenin yeni alanlar aramadığı ortamda dış borçlanmaya gidilirken, dış
borçlanmanın ulaştığı boyut ihmal edilemeyecek düzeylere ulaşmıştır.
24 Ocak ekonomik istikrar paketi, Türkiye’nin ihracata dayalı büyüme modelini
benimsemesini, dolayısıyla dışa açılmasını, döviz girişini ve dış borç ödemelerinin
yapılabilmesini sağlayacak bir fırsat paketi olarak değerlendirilmiş, ancak bu dönemde alınan
tüm önlemlere rağmen dış dengesizliklerle mücadelede başarılı olunamamıştır. Özellikle 1983
yılından sonra dış borç yükü yeniden artmaya başlamış ve 1979 yılı seviyesi aşılmıştır
(Tandırcıoğlu, 2000: 3). Finansal serbestleşme ile beraber DÇM uygulaması, özel sektörün
dışarıdan borçlanabilme olanaklarının artması, döviz girişindeki artış ve borç servislerinin
aksatılmaması sonucu Türkiye’nin kredi notu yükselmiş, yeni dış borçların alınmasını
kolaylaştırmıştır. Ancak 1980’lerin sonuna gelindiğinde finansal serbestleşme dış borçlar
konusunda daha rahat davranılmasını, büyümenin devamı için dış kaynaklara başvurulmada
ölçüsüzlüğü de beraberinde getirmiş, dış borç göstergelerinde olumsuzluklar görülmeye
başlanmıştır.
Türkiye’nin toplam dış borç stoku mutlak ve GSMH’ye oran olarak büyümüş, 1990, 1993,
2000, 2002, 2006 ve 2007 yıllarında bir önceki yıla oranla %20 civarında ani artışlar
sergilemiştir. Bu ani artışlarda o yıllarda özel sektör dış borç stokundaki artış belirleyici
olmuştur.
Ülkemizde uzun yıllar toplam dış borç stokunun önemli bir kısmı, kamu veya kamuya ait
kuruluşların borçlarından oluşmuştur. Son yıllarda özellikle yüksek reel faiz ve düşük kur
uygulamasında dış borçlanma özel sektöre kaymıştır. 2003 yılında özel sektörün toplam dış
borç stoku içindeki payı %34 iken günümüzde söz konusu pay %64’e çıkmıştır. Küresel kriz
ise bu eğilimi değiştirmemiştir. 2012 yılına dek özel sektör borç stokunun toplam dış borç stoku
içindeki payı %65, kamu sektörü¬nün payı ise, %35 olarak gerçekleşmiştir. Son iki yılda,
kamunun payı %30’lara kadar gerilemiştir.
Özel sektör tasarruf açığındaki artış, özellikle ekonominin büyüme gösterdiği son yıllarla
beraber artmış, özel sektöre dayalı büyüme sürecinde tasarruf açığı ile cari işlemler açıkları
yükselmiş ve açıklar dış tasarruflar kullanılarak finanse edilmeye başlanmıştır.
Ancak bu sektörün borçluluğu, ekonomimizi dış kaynaklara bağımlı hale getirmektedir.
Özellikle dış borç stokunda kısa vade yükümlülükler özel kesimde yoğunlaşmaktadır. Ayrıca
özel sektör bu dış kaynakları daha düşük faizle elde ettiğinde ve yatırıma yönlendirmediğinde,
spekülatif kazanç elde etme şansına da sahip olabilmektedir.
Türkiye’nin toplam borçluluğu göz önüne alındığında, aslında kamu sektörünün dışarıdan
borçlanmak yerine, daha çok iç borçlanma yoluna gittiği anlaşılmaktadır. Kamu sektörü dış
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borç stoku, iç borç stokuna oranla daha düşük hızla artmaktadır. Öte yandan özel sektör dış
borç stoku toplam dış borç stoku içinde giderek yükselirken, özel sektörün iç borç stoku da
bilinmemekte, bu durum gerek finansal krizlerin öngörülebilmesi gerekse çözüm
üretilebilmesinin önündeki en önemli engeli oluşturmaktadır.
Son yıllarda dış borçlar alacaklılar yönüyle de farklılaşmış, sermaye hareketlerinin ve
uluslararası aktörlerin sayı ve etkinliğinin artmasıyla beraber hükümetlerden borçlanmanın
önemi azalmış, dış borçlar uluslararası kuruluşlar ve ticari bankalar aracılığıyla
gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
Dış borçlar milli ekonomi üzerinde iç borçlara oranla daha önemli etkiler yaratmaktadır.
Alındığında borç miktarı kadar milli gelir düzeyini artıran dış borçlar, servis aşamasında milli
gelirin azalmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla borç anapara ve faiz ödemeleri aşamasında
servis miktarı kadar iç kaynak karşılıksız olarak dışarıya transfer edilmektedir.
Dış borç servisinin milli gelire oranının büyüklüğü borçlu ülkenin borç servislerini
gerçekleştirirken sarfettiği çabayı göstermektedir. Dış borç servisinin milli gelirdeki yükü,
anapara ve faiz ödemeleri ile paralellik göstermiş, 1989 yılında %5 olan dış borç servisinin
yükü 1994 yılına dek %4 civarına geriledikten sonra 1997 yılından sonra artış göstermiştir.
Servis artarken milli gelir düzeyindeki gerilemenin oraya çıkardığı bu durum, 2002 yılına dek
sürmüş ve servisin yükü %12.5 düzeyine çıkmıştır. 2007 yılına dek elde edilen yüksek büyüme
oranları sonucu dış borç servisinin yükü %7’lere yerleşmiştir.
Dış borç servis yükümlülüğü olan her ülke, ihracat gelirlerini dolayısıyla ülkeye döviz girişini
artırmak zorundadır. Dış borcun yarattığı yükün bir başka değerlendirme yöntemi olan dış borç
servisi/ihracat oranına göre 1997-2004 aralığında ihracat gelirleri bu amaç için yetersiz kalmış,
son yıllarda ise bu yönde çabalar ortaya çıkmıştır.
Dış borç servisinin döviz gereksinimi ödemeler dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. O
nedenle dış borçlarla sağlanan kaynakların rekabet gücü yüksek verimli ve ülkeye döviz girişi
sağlayacak alanlara yönlendirilmesi gerekmektedir. Bunun aksi, ülkeden net kaynak çıkışına
sebep olur ve uzun vade ülke ekonomisi küçülür.
Türkiye, dünyada önemli düzeyde borçlu olan gelişmekte olan ülkeler arasında yer almaktadır.
Ülkenin borçluluk durumunu gösteren dış borç stokunun GSYİH’ye oranı yıllar itibariyle artış
göstermiş, son yıllarda düşme eğilimine girmiştir. Milli gelire oran olarak 1994’de %40
civarında olan toplam dış borç yükü, 2001 yılına kadar tırmanış göstermiş ve %60’lara
çıkmıştır. Son yıllarda döviz kurunda gözlenen ucuzlamayla birlikte %35 düzeyine inmeye
başlamış, 2006 yılının ilk yarısında yaşanan ekonomik dengesizliğin etkisiyle %40’lar
seviyesine çıkmıştır. Küresel krizle beraber dış borçlarda olağanüstü bir artış yaşanmıştır.
Bugün Türkiye, 373 milyar $’lık bir borç stokuna sahiptir. Küresel krizin ardından, dış borç
stoku ortalama her yıl %7 civarında artmıştır. 2013 yılı milli gelir büyüklüğü tahmini ise, 823
milyar $’dır. Büyümenin ivmelenmesi, stokun yükünü azaltıcı yegane unsurdur. Toplam dış
borç stokunun milli gelire oranı bugün %60’lar civarındadır.
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13.1. 1980 – 2007 DÖNEMİ DIŞ BORÇ STOKUNUN DEĞİŞİMİ VE
GELİŞİMİ
Kamu kesimi finansman açıklarının ve ödemeler dengesi açıklarının giderek büyümesi, ülkeleri
finansman arayışları çerçevesinde dış aleme yönlendirmektedir. Ancak gerek bu dengeler
gerekse kalkınmanın finansmanının sağlanması amacıyla dış borçlanmaya gidilirken, dış
borçlanmanın ulaşacağı boyut ihmal edilmektedir.
Küreselleşme sürecinin yaşandığı yüzyılımızda hemen hemen tüm gelişmekte olan ülkelerin
ortak sorunlardan biri olan dış borç sorunu, Türkiye açısından da ciddi boyutlarda
yaşanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’ndan 65 milyon $’lık bir dış borç
mirası devralmıştır. Kuruluşun ardından Osmanlı’nın kötü deneyiminin de etkisiyle kendi
olanakları çerçevesinde kalkınmasını sürdüren Türkiye, yaşanan dış konjonktüre dayalı
gelişmeler karşısında dış borçlanma olanağını da kullanmaya başlamış, İkinci Dünya Savaşı
sonrası 1958’de moratoryum ilan etmiştir. Ardından planlı kalkınma döneminin yüksek
büyüme hedefine ulaşabilmek çerçevesinde yatırımların gerçekleştirilmesi dış finansmanı
kaçınılmaz kılmış, ancak kamu borcu bu dönemde hem ekonomi politikalarının sonucu olarak
doğarak bir sonuç niteliği kazanmış, hem de ekonomik göstergeleri bozucu etkiler yaratan bir
sorun halini almaya başlamıştır.
24 Ocak ekonomik istikrar paketi, Türkiye’nin ihracata dayalı büyüme modelini
benimsemesini, dolayısıyla dışa açılmasını, döviz girişini ve dış borç ödemelerinin
yapılabilmesini temin edecek bir fırsat paketi olarak değerlendirilmiş, ancak bu dönemde alınan
tüm önlemlere rağmen, dış dengesizliklerle mücadelede başarılı olunamamıştır. Özellikle 1983
yılından sonra dış borç yükü yeniden artmaya başlamış ve 1979 yılı seviyesi aşılmıştır
(Tandırcıoğlu, 2000: 3). 1983 sonrası özellikle DÇM uygulaması, özel sektörün dışarıdan
borçlanabilme olanaklarının artması, döviz girişindeki artış ve borç servislerinin aksatılmaması
sonucu Türkiye’nin kredi notu yükselmiş, yeni dış borçların alınmasını kolaylaştırmıştır.
Ancak 1980’lerin sonuna gelindiğinde finansal serbestleşme dış borçlar konusunda daha rahat
davranılmasını, büyümenin devamı için dış kaynaklara başvurulmada ölçüsüzlüğü de
beraberinde getirmiş, dış borç göstergelerinde olumsuzluklar görülmeye başlanmıştır.
1980’lerin ikinci yarısından itibaren giderek artan dış borçlar ve borç bileşimindeki kısa vadeli
borçlanmaya doğru yaşanan bozulmalar, değişken faiz uygulaması nedeniyle dışarıya net
kaynak transferine başlamıştır. 1990’dan günümüze de sürekli artış eğiliminde olan dış
borçların GSMH içindeki payı gittikçe artmıştır.

13.1.1. Toplam Dış Borç Stoku – Borçlulara Göre Dağılım
Toplam dış borç stoku, unsurları ile beraber Tablo 1’de görüldüğü üzere, kamu sektörü, özel
sektör ve TCMB’den oluşmaktadır. Bu ayrım aynı zamanda toplam dış borç stokunun
borçlulara göre dağılımını da vermektedir.
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6.637
10.770
11.128
15.390
23.579
17.186
21.774
26.725
33.523
42.026
48.011
54.431
42.112
43.135
49.049
63.682
82.877
118.280
158.039

Artış /
Azalış
(%)

6.8
-13.5
-6.7
8.4
34.1
24.5
1.7
-5.0
10.4
-15.2
28.0
72.8
-9.6
10.8
-12.2
-28.0
1.6
0.8

Özel Sektör
Dış
Borç
Stoku

7.810
8.342
7.215
6.730
7.293
9.777
12.171
12.381
11.765
12.986
11.006
14.090
24.351
22.003
24.373
21.410
15.425
15.678
15.801

62.3
3.3
38.3
53.2
-27.1
26.7
22.7
25.4
25.4
14.2
13.4
-22.6
2.4
13.7
29.8
30.1
42.7
33.6

Artış (%)

13.0
6.1
3.4
8.7
5.3
0.6
-4.3
-2.8
5.8
6.7
13.5
-5.9
36.9
9.8
6.8
-6.9
1.7
2.5

Toplam Dış
Borç
Stoku

29.433
33.265
35.280
36.476
39.640
41.741
42.003
40.192
39.068
41.339
44.107
50.081
47.129
64.534
70.844
75.668
70.414
71.590
73.359

Artış /
Azalış
(%)

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

TCMB

Kamu
Sektörü
Dış
Borç
Stoku
Artış /
Azalış
(%)

Tablo 1. Toplam Dış Borç Stokunun Unsurları (Milyon $) ve Artış/Azalış Oranları (%)

43.879
52.377
53.623
58.595
70.512
68.705
75.948
79.299
84.356
96.351
103.123
118.602
113.592
129.671
144.266
160.760
168.716
205.548
247.200

7.8
19.4
2.4
9.3
20.3
-2.6
10.5
4.4
6.4
14.2
7.0
15.0
-4.2
14.2
11.3
11.4
4.9
21.8
20.3

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Dış Borç İstatistikleri’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.

Türkiye’nin toplam dış borç stoku mutlak ve GSMH’ye oran olarak büyümüş, 1990, 1993,
2000, 2002, 2006 ve 2007 yıllarında bir önceki yıla oranla %20 civarında ani artışlar
göstermiştir. Bu ani artışlara o yıllarda özel sektör dış borç stokundaki artış neden olmuştur
(Tablo 1).
Ülkemizde uzun yıllar toplam dış borç stokunun önemli bir kısmı, son yıllarda payı düşmekle
beraber kamu veya kamuya ait kuruluşların borçlarından oluşmuştur. Türkiye’nin toplam
borçluluğu göz önüne alındığında, aslında kamu sektörünün dışarıdan borçlanmak yerine, daha
çok iç borçlanma yoluna gittiği anlaşılmaktadır (Grafik 1).
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Grafik 1. Toplam Dış Borç Stokunun Borçlulara Göre Dağılımı (% Pay)

Kamu Sektörü

Özel Sektör

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Dış Borç İstatistikleri’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.

Kamu sektörü dış borç stoku iç borç stokuna oranla daha düşük hızla artmaktadır. Son yıllarda
özellikle yüksek reel faiz ve düşük kur uygulamasında dış borçlanma özel sektöre kaymaktadır.
2003-2007 yılları arasında Türkiye’nin toplam dış borç stoku 103 milyar $ artmış, bu artışta
kamu sektöründe 3 milyar $’lık artış TCMB’de 10 milyar $’lık azalış ve özel sektör dış borç
stokunda ise 110 milyar $’lık artış kaydedilmiştir (Tablo 1).
2003 yılında özel sektörün toplam dış borç stoku içindeki payı %34 iken 2007 yılında %64’e
çıkmıştır (Grafik 1). Bu hızlı tırmanış büyük ölçüde uygulanan yüksek reel faiz-düşük kur
politikasına dayanmaktadır.

13.1.1.1. Kamu Sektörü Dış Borç Stoku
Kamu sektörü dış borç stoku üç ayrı parçadan oluşmaktadır: Genel yönetim dış borç stoku
(merkezi yönetim dış borç stoku + sosyal güvenlik kurumlarının dış borç stoku + yerel
yönetimlerin dış borç stoku) + Kamu kesimi finansal kuruluşlarına ait dış borç stoku (kamu
mevduat bankalarının dış borç stoku + kamu yatırım ve kalkınma bankalarının dış borç stoku)
+ Kamu kesiminin finansal olmayan kuruluşlarına ait dış borç stoku (KİT’lerin dış borç stokları
+ BİT’lerin dış borç stoku) (Hazine Müsteşarlığı ve Eğilmez, 2007a).
Bu dağılımda en önemli pay, ortalama %95 ile merkezi yönetime aittir. Merkezi yönetim dış
borç stoku, merkezi yönetim kapsamındaki kurum ve kuruluşların herhangi bir dış finansman
kaynağından sağladığı borçların belirli bir tarih itibarıyla geriye kalan anapara tutarını
göstermektedir (Grafik 2).
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13.1.1.2. Özel Sektör Dış Borç Stoku
Ülkemizde dış kaynak kullanımı artmaya devam etmektedir. Dış kaynak kullanımı daha önce
kamu açıkları ya da kamu kesiminin tasarruf açığının kapatılması için kullanılırken son yıllarda
yoğun bir şekilde özel sektör tasarruf açığının kapatılması için kullanılabilir hale gelmiştir.
Dolayısıyla dış kaynaklar daha önce kamu kesiminin finansman ihtiyacını karşılarken, son
yıllarda özel kesimin tüketim ve yatırım harcamalarını finanse etmektedir.
Ekonominin genel dengesine göre, özel kesimin kullanılabilir gelirinin toplam kaynaklar
içindeki payının hızla azaldığı, tüketim harcamalarının aynı kaldığı ve yatırım harcamalarının
hızla arttığı, sonuçta da tasarruf-yatırım açığı ile karşı karşıya kalındığı görülecektir.
Özel sektör tasarruf açığındaki bu artış, özellikle ekonominin büyüdüğü son yıllarla beraber
artmaktadır. Günümüzde özel kesime dayalı ekonomik büyüme modeli, benimsenmekte, bu
süreçte hızlı büyüme için özel sektör yatırımlarına ihtiyaç duyulduğundan özel kesim tasarruf
açığı ile cari işlemler açıkları artmaktadır. Özel kesim ise bu açıkları dış tasarrufları kullanarak
yani dış borçlanma ile finanse etmektedir.
Dış kaynaklar kamu sektörü finansman ihtiyacını karşılarken artık son yıllarda özel sektör
yatırımlarını finanse etmektedir. Tasarruf açığı vermeyen kamunun dış borç stoku toplam
içinde azalırken mutlak olarak da aynı kalmakta, özel sektör borçları ise hem toplam içindeki
payı hem de mutlak olarak hızla genişlemektedir. Ayrıca dış borçlardaki artış ve ilave kaynak
girişi döviz arzını artırmakta ve YTL’nin değerini yükseltmektedir. Bir başka açıdan ise kamu
sektörü tasarruf açığını harcamalarını azaltarak değil, özel kesimden çektiği kaynaklarla
kapatıyor olabilir. Bu sektörün borçluluğu, ekonomimizi dış kaynaklara bağımlı hale
getirmektedir. Ayrıca özel sektör bu dış kaynakları daha düşük faizle elde ettiğinde ve yatırıma
yönlendirmediğinde, spekülatif kazanç elde etme şansına da sahip olabilmektedir.
Bu durumu bir örnek yardımıyla açıklayabiliriz: Bir yıl önce yurtdışından %7 faizle bir yıl
vadeli 1000 $ kredinin (vade sonunda yurtdışındaki bankaya ödenecek anapara + faiz toplamı
1070 dolar) o anda 1.47 kur ile YTL’ye çevrilmesi ile özel sektörün eline 1470 YTL
geçmektedir. Söz konusu meblağ, %15 net faizle bankaya yatırıldığında da bir yıl sonunda 1690
YTL anapara + faiz elde edilmektedir. Bu meblağ günümüz 1.19’luk kuru ile dolara
çevrildiğinde özel sektör yatırımcısı (spekülatör?) 1070 dolarlık borcunu yurtdışına ödeyip
kapatmakta ve 350 dolar kazanç elde etmektedir. Bir başka deyişle yurtdışından borçlanıp da
bunu içeride kredi olarak verenler dolar bazında yılda %33 kazanç sağlamaktadır (Eğilmez,
2007b). Bu durum, özel sektör borçluluğunun toplam içinde artan payını yansıtabilmekte ve
gerçek payı olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca ülkemizin daha fazla dış borç almasına ve
giderek daha fazla anapara yükümlülüklerinin artmasına etki yapmaktadır. Bilindiği gibi kamu
ve özel sektördeki kuruluşlar para birimi uyumsuzluğu (currency mismatch), bir başka deyişle
varlıklar ile yükümlülüklerin farklı para cinsinden olmasının (örneğin dolarla borçlanıp TL ile
gelir elde etmek gibi) içinde de kalmaktadır. Bu durum alacaklıları da tedirgin edecek bir
gelişme olarak kabul edilmektedir. Çünkü para birimi uyumsuzluğu ödeme gücü yetersizliğinin
temel kaynağıdır ve daha fazla borç alınarak çözülememektedir (Bussière, Fratzscher ve
Koeniger, 2004).
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Toplam dış borç stoku ayrıca kredi ve tahvil stoku şeklinde iki ana kalemde izlenmektedir.
Kredi stoku, bir önceki dönemden devreden miktara, ilgili dönem içinde yurt dışından sağlanan
kredilerin eklenmesi ve dönem içinde gerçekleştirilen anapara ödemelerinin düşülmesi ile
hesaplanmaktadır. Tahvil stoku ise bir önceki dönemden kalan tahvil toplamına ilgili dönem
sonuna kadar gerçekleştirilmiş olan tahvil ihraçlarının eklenmesi ve ilgili tarihe kadar
gerçekleştirilmiş olan anapara ödemelerinin düşülmesi ile hesaplanmaktadır. Dış borç stoku,
her bir kredi veya tahvilin özel anlaşmasında tanımlı olan döviz cinsi üzerinden hesaplanmakta
ve tanımlı olduğu dönem sonu ilgili pariteleri kullanılarak dolara çevrilerek dolar cinsinden
yayımlanmaktadır (Hazine Müsteşarlığı ve Eğilmez, 2007a).
Grafik 2. Toplam Dış Borç Stokunun Kredi ve Tahvil Olarak Dağılımı (% Pay)

Kredi

Tahvil

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Dış Borç İstatistikleri’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
Dış borç stoku içinde yer alan iki kalemden birisi olan krediler kalemi altında merkezi
yönetimin kredi şeklinde aldığı dış borçlar gösterilmektedir. Krediler kalemi 2005 yılında 33.1
milyar $’dan ertesi yıl 30 milyar $’a gerilemiştir. Bu kalem içinde en önemlisi IMF’ye olan
borçlardır. Kredilerin son yıllarda gerileme eğilimi içine girmesinin temel nedeni, IMF
borçlarının geri ödenmesinden kaynaklanmaktadır (Grafik 2).

13.1.2. Toplam Dış Borç Stokunun Vade Yapısı
Toplam dış borç stokunun vade yapısı, kamu ve özel sektör dış borç stoklarının vade yapıları
itibariyle Grafik 3 ve 4 aracılığıyla incelenebilir. Kamu kesimin kısa vade yükümlülüklerinin
olmadığı (TCMB’de 2007’de 2.282 milyon $ civarındayken) ancak kısa vade yükümlülüklerin
özel kesimde yoğunlaştığı görülmektedir.
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Grafik 3. Kamu Dış Borç Stokunun Vade Yapısı

Kısa Vade

Uzun Vade

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Dış Borç İstatistikleri’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
Kamu sektöründe vade yapısında 1998-2000 aralığında kısa vadelilerin payı %5’lere kadar
yükselmiş olsa da 2007’de bu pay %2 civarına inmiş, sektörün borç yapısındaki en önemli
özellik, hemen tamamen uzun vadeli yapıya sahip olması, olmuştur (Grafik 3).
1989 yılında özel sektör dış borç stoku içinde kısa vadeli olanların payı %74.4, 1991’de %80.3
iken 1995 yılındaki yükseliş dışında 2003 yılına kadar vadeler kısalmış ve toplamdaki payı
2003 yılında %42’ye kadar düşmüştür. Bu tarihten sonra hızla uzun vadeli borç olanağı arayan
özel sektörün kısa vadeli borçlarının toplam içindeki payı %23’e gerilemiştir (Grafik 4).
Grafik 4. Özel Sektör Dış Borç Stokunun Vade Yapısı

Kısa Vade

Uzun Vade

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Dış Borç İstatistikleri’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
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13.1.3. Toplam Dış Borç Stokunun Alacaklılara Göre Dağılımı
Türkiye’de dış borcun alacaklılar yönüyle dağılımına baktığımızda, ikili anlaşmalar yoluyla
sağlanan borçların ağırlıkta olduğu yapının yerini ticari bankaların ağırlıkta olduğu bir yapıya
terk ettiği gözlemlenmektedir. Bir başka deyişle son yıllarda özellikle orta-uzun vadeli
yapısının ağırlıkta olduğu toplam dış borç stokunun en önemli alıcıları, özel kreditörler ve bu
çerçevede ticari bankalar olmaktadır (Yılmaz v.d., 2008: 116 ve Grafik 5).
Grafik 5. Kamu Dış Borç Stokunun Alacaklılara Göre Dağılımı - I (% Pay)

RESMİ KREDİTÖRLER

ÖZEL KREDİTÖRLER

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Dış Borç İstatistikleri’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.

Grafik 6. Kamu Dış Borç Stokunun Alacaklılara Göre Dağılımı - II (% Pay)

Uluslararası Kuruluşlar

Hükümet Kuruluşları

Diğer

Kaynak : Hazine Müsteşarlığı, Dış Borç İstatistikleri’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
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Alacaklılar arasında payı son yıllarda azalma eğilimine giren resmi kreditörler, uluslararası
kuruluşlar ve hükümetler olarak ayrıma tabi tutulabilir. Kamu dış borç stoku alacaklıları içinde
yıllar itibariyle düzenli olarak hükümet kuruluşlarının payı azalış göstermekte, 2007’de
toplamdaki payı %7’ye düşmektedir (Grafik 6). Dış borçlanmada, sermaye hareketlerinin ve
uluslararası aktörlerin sayı ve etkinliğinin artmasıyla beraber hükümetlerden borçlanmanın
önemi azalmış, borçlanmalar uluslararası kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmeye
başlanmıştır.

13.1.4. Toplam Dış Borç Stokunun Döviz Kompozisyonu
Dış borç, gereksinim içinde bulunan devlet ile yabancı devletler, uluslararası yardım ve kredi
örgütleri arasında, karşılıklı irade bildirimine dayanılarak bağıtlandırılan ve bu bağıtta
öngörülen orandan bir karşılık ödenmesini gerektiren, genellikle yabancı para cinsinden olan
borçtur. Tanımdan anlaşılacağı üzere, dış kaynaklı borç, ulusal sınırların dışındaki herhangi bir
para türünden bağıtlandırıldığı için borçlu devletin, bu para üzerinde geniş çapta oynama
olanağının bulunmadığı açıktır (Palamut, 2003: 367).
Türkiye de kendi sınırları dışında herhangi bir para cinsinden dış borç almaktadır. Dış borç
stoku içinde en önemi pay sırayla ABD dolarına, Euro’ya ve Japon Yenine aittir. IMF
borçlarının diğer döviz cinslerine oranla ve 2002-2003 yıllarına oranla azalması sayesinde
SDR’nin payı 2003 yılında %24’den 2007’de %10’a gerilemiştir. Euro’nun payı ise son yılların
en yüksek seviyesine, dolar karşısında değer kazanması ile ulaşmıştır (Grafik 7).
Grafik 7. Kamu Dış Borç Stokunun Döviz Kompozisyonunun Gelişimi

USD

DEM

JPY

EUR

SDR

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Dış Borç İstatistikleri’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
* Diğer: Bu grupta İngiliz Pound’u, Hollanda Florin’i ve Fransız Frank’ının toplam içindeki
payları bulunmaktadır.
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13.1.5. Dış Borç Servisi
Dış borçlar alındığında ülke içinde kullanılacak kaynaklarda artışı sağlamakta, ancak servis
aşamasında döviz girişinin artırılmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca servisin döviz gereksinimi
ödemeler dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. O nedenle dış borçlarla sağlanan
kaynakların rekabet gücü yüksek, verimli ve ülkeye döviz girişi sağlayacak alanlara
yönlendirilmesi gerekmektedir. Borç servislerinin sorunsuz olarak yerine getirilmesi ancak
böyle bir durumda mümkün olabilir. Bunun aksi, ülkeden net kaynak çıkışına sebep olur ve
uzun vadede ülke ekonomisi küçülür.
Ülkemiz dış borçlanmasının faiz koşulları uzun dönemde, uluslararası piyasalardaki eğilimlere
bağlı olarak, kredi değerliliğinin düştüğü dönemlerde olumsuz olmuştur. Bu durum kamu
kesimi dış borçlarının artışı ile birleşerek dış borç faiz ödemelerinin 1990 yılından sonra 3, 2000
yılından sonra 6 milyar $’ın ve 2007’de 10 milyar $’ın üzerine çıkmasına neden olmuştur
(Tablo 2).
Tablo 2. Dış Borç Servisi (Milyon $)
Anapara
Dış Borç Servisi *

Faiz Ödemesi
Ödemesi

1989

7.182

4.275

2.907

1990

7.302

4.038

3.264

1991

7.561

4.121

3.440

1992

8.733

5.294

3.439

1993

8.227

4.653

3.574

1994

9.993

6.070

3.923

1995

11.897

7.594

4.303

1996

11.418

7.218

4.200

1997

12.418

7.830

4.588

1998

16.513

11.690

4.823

1999

18.316

12.866

5.450

2000

21.937

15.638

6.299

2001

24.623

17.489

7.134
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2002

28.852

22.450

6.402

2003

27.810

20.823

6.987

2004

30.488

23.340

7.148

2005

36.683

28.650

8.033

2006

39.782

30.418

9.364

2007

47.407

36.663

10.744

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Dış Borç İstatistikleri’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
* Dış borç servisinde anapara ödemeleri sadece uzun vadeli borçları, faiz ödemeleri ise uzun
ve kısa vadeli borçları içermektedir. Dış kredi kullanımları ise “tahvil” ihraçlarını
içermemektedir.
Grafik 8. Dış Borç Anapara ve Faiz Ödemesi / Dış Borç Servisi

Dış Borç Anapara Ödemesi/Dış Borç Servisi
Dış Borç Faiz Ödemesi/Dış Borç Servisi

Kaynak : Hazine Müsteşarlığı, Dış Borç İstatistikleri’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
Borç faiz ödemeleri, iç ve dış faize ilişkin yapılan ödemelerden oluşmaktadır. İç borç faizi kadar
toplam faiz ödemeleri içinde payı yüksek olmayan dış borç faiz ödemeleri, 1989 yılında
%38’lik paya sahipken 2001 yılına dek %10’un altına inmiş, ancak bir yıl içinde söz konusu
pay iki katına çıkmıştır. Son yıllarda dış borç faiz ödemelerinin toplam faiz ödemeleri içindeki
payı, %10 civarındadır (Grafik 9).
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Grafik 9. Dış Borç Faiz Ödemelerinin Bütçe Harcamaları ve Toplam Faiz Ödemeleri
İçindeki Payı (%)

Dış Borç Faiz Ödemeleri/Toplam Faiz
Ödemeleri

Kaynak : Hazine Müsteşarlığı, Dış Borç İstatistikleri’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.

13.2. 1980 – 2007 DÖNEMİ DIŞ BORÇLARIN DEĞİŞEN YÜKÜ VE
RİSKLERİNİN ANALİZİ (KIRILGANLIK GÖSTERGELERİ)
13.2.1. Kişi Başı Dış Borç Yükü
Kişi başı dış borç yükü, ülke toplam dış borcunun nüfusa oranlanmasıyla elde edilmekte ve
çarpıcı bir borç yükü yorumuna izin vermektedir. Grafik 10 incelendiğinde görülmektedir ki,
dolar bazında Türkiye’nin kişi başı dış borç yükü her yıl artmakta, son yıllarda o yılın kişi başı
milli gelir düzeyine oldukça yaklaşmaktadır.
Grafik 10. Kişi Başı Dış Borç Yükü ($)
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Kaynak: 1989-2007 yılları arası nüfus istatistikleri için TÜİK, Nüfus göstergeleri, Dış Borç
rakamları için Hazine Müsteşarlığı, Dış Borç İstatistikleri’ndeki veriler kullanılarak
hazırlanmıştır.

13.2.2. Toplam Dış Borç Stoku / GSYİH
Türkiye’de dış borç sorununun bugünkü düzeyi önemli bazı işaretler vermektedir. Ancak
mutlak borç rakamları tek başına sorunun boyutunu yansıtmamaktadır. Burada önemli olan
borçların milli gelirin ne kadarına ulaştığıdır. Uluslararası standartlara göre bir ülkenin dış
borcu milli gelirinin yarısına yaklaşmış ya da geçmişse, o ülke çok borçlu ve riskli ülke
sayılmaktadır.
Türkiye, dünyada önemli düzeyde borçlu olan gelişmekte olan ülkeler arasında yer almaktadır.
Ancak borçlu gelişmiş ülkeler de bulunmaktadır. Örneğin 2006 yılında İtalya, %106.8’lik borç
stoku/GSYİH oranı ile hemen hemen en borçlu gelişmiş ülke konumunda iken bu ülkeyi %95.3
ile Yunanistan ve % 88.2 ile Belçika izlemektedir. Almanya, İspanya, Fransa hatta ABD gibi
ülkeler ise sınır değer olan %60’lar düzeyinde bir borçluluk oranına sahiptir (Eurostat Yearbook
2006-07).
Grafik 11. Dış Borç Yükü

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Dış Borç İstatistikleri’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır
Ülkenin borçluluk durumunu gösteren dış borç stokunun GSYİH’ye oranı yıllar itibariyle artış
göstermiş, son yıllarda düşme eğilimine girmiştir. Milli gelire oran olarak 1994’de %40
civarında olan toplam dış borç yükü, 2001 yılına kadar tırmanış göstermiş ve %60’lara
çıkmıştır. Son yıllarda döviz kurunda gözlenen ucuzlamayla birlikte %35 düzeyine inmeye
başlamış, 2006 yılı ilk yarısında yaşanan ekonomik dengesizliğin etkisiyle %40’lar seviyesine
çıkmıştır (Grafik 11).

13.2.3. Toplam Dış Borç Stoku / İhracat
Dış borç stokunun ihracat gelirlerine oranı, ülkenin dış borç ödeme kapasitesini gösteren ve
ihracat gelirlerinin toplam borç stoku üzerindeki uzun dönemli etkileri konusunda bilgi veren
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bir ölçüttür. Dış borç stoku/ihracat oranının 165-275 aralığında olması ülkenin orta derecede,
275 üstü olması ülkenin borç borçlu olduğunu göstermektedir (Evgin, 2000: 59). Grafik 12’ye
göre Türkiye 2004 yılına kadar çok borçlu ülke konumunayken, 2007’de orta derecede borçlu
ülke konumundadır.
Grafik 12. Toplam Dış Borç Stoku / İhracat

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Dış Borç İstatistikleri’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.

13.2.4. Dış Borç Servisi / GSYİH
Dış borçlar milli ekonomi üzerinde iç borçlara oranla daha önemli etkiler yaratmaktadır.
Alındığında borç miktarı kadar milli gelir düzeyini artıran dış borçlar, servis aşamasında milli
gelirin azalmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla borç anapara ve faiz ödemeleri aşamasında
servis miktarı kadar iç kaynak karşılıksız olarak dışarıya transfer olmaktadır.
Grafik 13. Dış Borç Servisi / GSYİH

Dış Borç Anapara Ödemesi/GSYİH
Dış Borç Faiz Ödemesi/GSYİH
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Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Dış Borç İstatistikleri’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
Dış borç servisinin milli gelire oranının büyüklüğü borçlu ülkenin borç servislerini
gerçekleştirirken katlandığı çabayı göstermektedir. Grafik 13’den gözlendiği üzere dış borç
servisinin yükü, anapara ve faiz ödemeleri ile paralellik göstermiş, 1989 yılında %5 olan dış
borç servisinin yükü 1994 yılına dek %4 civarına geriledikten sonra 1997 yılından sonra artış
göstermiştir. Servis artarken milli gelir düzeyindeki gerilemenin oraya çıkardığı bu durum,
2002 yılına dek sürmüş ve servisin yükü %12.5 düzeyine çıkmıştır. Bu yıllarda anapara
ödemesinin yükü ayrıca faiz ödemesinin yükünün üzerinde seyretmiştir. Bu tarihe kadar
anapara ödemesi yükü faiz ödemesi yükünün 1.5 katı iken 3 katına çıkmıştır. Son yıllarda elde
edilen yüksek büyüme oranları sonucu dış borç servisinin yükü %7’lere yerleşmiştir.

13.2.5. Dış Borç Servisi / İhracat
Bir ülkede eğer faiz servis artış hızı ihracat artış hızından daha yüksek ise ortaya çıkan bu durum
ülke ekonomisi açısından olumsuz bir gelişmedir ve dış borç kullanımlarının ağırlıklı olarak
ülke yatırım ve ihracatını artırıcı faaliyetlerde kullanılmamış olmasını düşündürmektedir.
Anapara ve faiz ödemekle yükümlü olan ülke, borçlarını ödeyebilmek için ihracat gelirlerini
artırmak zorundadır. Burada kullanılan otomatik ödeme yöntemi, devalüasyondur. Bu
uygulama ihracatı ucuz ithalatı pahalı hale getirir ve ithal girdi kullanan sektörlerde maliyet
artışları ortaya çıkarak enflasyonist sürece girilmesine neden olur. Ancak dış borç servisinin
sağlanmasında ihracat fazlası yaratılması, bu kapsamda net dış borç ödemesi sırasında ihracat
ithalatı aşmalıdır. Bunun için de yerli paranın yabancı paralara göre değeri düşük tutulmalıdır.
Grafik 14. Dış Borç Servisi / İhracat (FOB)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Dış Borç İstatistikleri’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
Ülkenin dış borcunun yarattığı yükün bir başka değerlendirme yöntemi olan dış borç
servisi/ihracat oranı, %18-30 arasında ise ülke orta derecede, %30’un üzerinde ise çok borçlu
ülke olarak kabul edilmektedir (Evgin, 2000: 59). Söz konusu oranın gelişiminin sergilendiği
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Grafik 14’den Türkiye’nin dış borç servisini gerçekleştirmede ihracat gelirlerinin yetersiz
kaldığı 1997-2004 aralığı görülmekte, son yıllarda ise bu gücü kazanabileceği yönünde çabalar
olduğunu göstermektedir.

13.2.6. TCMB Net Rezervleri / Dış Borç Stoku
Ülkeler dış borçlarını döviz gelirleri ile kapatmak zorunda olduklarından net rezerv/dış borç
stoku oranı, dış borç ödeme kapasitesinin en önemli göstergelerinden biridir. Dış borçların
ödenebilmesinde cari işlemler dengesinde yer alan kalemlerde olumlu gelişmeler sergilenmesi
ve döviz rezervlerinin artırılması gerekmektedir. Ayrıca borç ile elde edilen ek kaynağın ülke
içinde sermaye birikim oranını yükseltmesi ve büyümeyi sağlaması gerekmektedir.
Grafik 15. TCMB Net Rezervleri / Dış Borç Stoku

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Dış Borç İstatistikleri’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
Grafik 15, Merkez Bankası rezervlerinin stoku karşılama oranını göstermektedir. 1994 ve 2001
kriz yılları, bu karşılama olanağının en zayıf olduğu yıllar olarak gerçekleşmiştir. Artan dış borç
stokuna rağmen finansal serbestleşme sürecinde ve son yıllarda yabancı sermaye çekebilen bir
ülke olarak Merkez Bankası’nın rezervlerindeki artış, söz konusu oranın yükselmesini
sağlamıştır.

13.3. 2008 – 2014 DÖNEMİ KÜRESEL KRİZDEN GÜNÜMÜZE DIŞ BORÇ
STOKUNUN GELİŞİMİ
13.3.1. Toplam Dış Borç Stoku – Borçlulara Göre Dağılım
Toplam dış borç stokunun unsurları, kamu sektörü, TCMB ve özel sektörden oluşur. Bu üç
unsur, aynı zamanda dış borç stokunun borçlulara göre dağılımını da verir (Tablo 3 ve Grafik
18).
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14.066

188.737

Artış/Azalış
(%)

Toplam
Dış
Borç Stoku

Artış/Azalış
(%)

Özel Sektör Dış
Borç Stoku

Artış/Azalış
(%)

TCMB

Artış/Azalış
(%)

Kamu Sektörü
Dış Borç Stoku

Tablo 3. Toplam Dış Borç Stokunun Unsurları (Milyon $) ve Artış/Azalış Oranları (%)

2008

78.306

281.109

2009

83.482

6,6

13.162

-6,4

172.409

-8,7

269.053

-4,3

2010

89.081

6,7

11.565

-12,1

191.204

10,9

291.850

8,5

2011

94.281

5,8

9.334

-19,3

200.654

4,9

304.269

4,3

2012

104.035

10,3

7.088

-24,1

227.641

13,4

338.764

11,3

2013*

111.723

7,4

5.649

-20,3

255.280

12,1

372.652

10,0

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
* Üç Çeyrek.
2008 yılında, Türkiye’nin toplam dış borç stokunda 2007 yılına oranla yaşanan %4’lük düşüş,
küresel krizin etkilerinin hissedilmesiyle, yerini artış oranlarına bırakmıştır. Hatta 2012 ve 2013
yıllarında toplam dış borç stoku, bir önceki yıla oranla, %10 civarında artış göstermiştir (Tablo
3). TCMB kredileri daralırken, kamu ve özel sektör, bu artışa katkı yapmıştır.
Ülkemizde 2000’li yılların ortalarına kadar toplam dış borç stokunun önemli bir kısmı, özel
sektör borçlarına aitken, küresel kriz bu eğilimi değiştirmemiştir. 2012 yılına dek özel sektör
borç stokunun toplam dış borç stoku içindeki payı %65, kamu sektörünün payı ise, %35 olarak
gerçekleşmiştir. Son iki yılda, kamunun payı %30’lara kadar gerilemiştir (Grafik 16). Bir
yandan, özel sektör eliyle büyüme modelinin bir sonucu olarak, özel sektör yatırımlarının
tasarruf yetersizliğine rağmen artma eğiliminde olması, bu sektörün borçluluğunu arttırmakta,
bir yandan da kamu sektörü dışarıdan borçlanmak yerine, daha çok iç borçlanma yoluna gitmektedir.
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Grafik 16. Toplam Dış Borç Stokunun Borçlulara Göre Dağılımı (% Pay)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
* Üç çeyreklik veriler.
Özel sektör borç stoku, 2009 yılındaki bir önceki yıla göre %8.7’lik azalma dışında, sürekli
artma eğiliminde olmuştur. Ancak daralmanın gerçekleştiği dönemde, küresel piyasalardaki
olumsuz gelişmeler nedeniyle, kredi maliyetlerinin artması ve beklentilerin kötüleşmesi,
gelecek yatırımları olumsuz etkilemiştir. Hem arz hem de talep cephelerindeki daralmalardan
dolayı, özel sektör daha fazla borçlanmak yerine, eski borçlarını kapatmaya başlamıştır.

13.3.2. Toplam Dış Borç Stokunun Vade Yapısı
Toplam dış borç stokunun vade yapısı, Grafik 17’de görülmektedir. Küresel krizle birlikte vade
yapısında bozulma kendini hissettirmiştir. Toplam dış borç stokuna katkısı, kamuya göre daha
fazla olan özel sektörün vade yapısı, dış borçların kırılganlık göstergesi itibariyle daha büyük
önem taşımaktadır.
Grafik 17. Toplam Dış Borç Stokunun Vade Yapısı
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Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
* Üç çeyreklik veriler.
Toplam dış borç stokunda kısa vadelilerin payında 2010 yılında, bir önceki yıla göre ortaya
çıkan artış, özel sektör borç vadesinin kısalmasından kaynaklanmıştır. Bu tarihlerde özel sektörün, uzun vadeli borçlanma olanağı daralmıştır. Son iki yılda özel sektörün kısa vadeli
borçlarının toplamdaki payı, kriz öncesi %25’lerden, %42’ye ulaşmıştır (Grafik 18).
Grafik 18. Özel Sektör Dış Borç Stokunun Vade Yapısı

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
* Üç çeyreklik veriler.
Kamu sektöründe, 2007 yılında kısa vadeli dış borçların payının toplamda %2’lere
gerilemesinin ardından, küresel krizle beraber kısa vadeli yükümlülüklerin payı 2011’de %8’e,
2013’de ise %14’e çıkmıştır (Grafik 19). Yine de görüldüğü üzere kamu sektörünün kısa vade
yükümlülükleri bulunmamakta, kısa vade yükümlülükleri, özel sektörde yoğunlaşmaktadır.
Grafik 19. Kamu Sektörü Dış Borç Stokunun Vade Yapısı
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Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
* Üç çeyreklik veriler.

13.3.3. Toplam Dış Borç Stokunun Alacaklılara Göre Dağılımı
Kamu sektörü dış borçlarının alacaklı dağılımında en önemli pay, küresel kriz öncesinde payı
azalma eğilimine girmesine rağmen, resmi alacaklılara aittir. Resmi alacaklılar hükümetler,
uluslararası kuruluşlar ve resmi parasal kuruluşlardır (Bu kuruluşlar, yurt dışına ihraç edilen,
tamamı uzun vadeli tahvillere göre alacaklı grubunu oluştururlar) (Grafik 20). Hazine
Müsteşarlığı verilerine göre, hükümet kuruluşlarının payı, son on yıldır %10- 15 aralığındadır.
Uluslararası kuruluşların payı, değişkenlik göstermekle beraber, küresel kriz öncesinde %25
civarındadır. Dış borçlanmada, sermaye hareketlerinin ve uluslararası aktörlerin sayı ve
etkinliğinin artmasıyla beraber, hükümetlerden borçlanmanın önemi azalmış, borçlanmalar,
uluslararası kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Küresel kriz patlak
verdikten sonraki ilk yıllarda uluslararası kuruluşların, kamu sektörü dış borçlarının alacaklıları
arasındaki payı %28’e çıkmıştır. Günümüzde söz konusu pay, %21 civarındadır.
Grafik 20. Kamu Sektörü Dış Borç Stokunun Alacaklılara Göre Dağılımı – I

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
* Üç çeyreklik veriler.
Kamu sektöründe 2001 krizi sonrasında özel alacaklıların borç stoku içindeki payı %5’ler
civarındayken, 2007 yılına dek toplamdaki payı, %15’e ulaşmıştır. Küresel kriz patlak
verdikten sonra, özel alacaklıların payı, 2011 yılından sonra sınırlı bir yükseliş ile beraber, 2013
yılında %23’e ulaşmıştır (Grafik 20). Kamu sektörü dış borç stokunun resmi alacaklıları
arasındaki uluslararası kuruluşlar, kendi içerisinde, IMF, Dünya Bankası ve diğer uluslararası
kuruluşlar olarak ayrıma tabi tutulmaktadır. Grafik 23’den gözlendiği üzere, küresel krizin
ardından Dünya Bankası kredileri ile diğer uluslararası kuruluş kredileri artarken, IMF
borçlarında azalma söz konusudur.
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Grafik 21. Kamu Sektörü Dış Borç Stokunun Alacaklılara Göre Dağılımı – II

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
* Üç çeyreklik veriler.
Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, Dünya Bankası kredileri, 2008 yılında 7.2 milyar $ iken,
günümüzde 12 milyar milyar $’a yükselmiştir. Diğer uluslararası kuruluş kredilerinin hacmi,
son 6 yılda daha fazla genişlemiş, 4.8 milyar $’dan, 10.5 milyar $’a çıkmıştır. Son olarak
IMF’ye olan borçlarda, 2007 yılından bu yana stand-by anlaşması yapılmadığı ve geri
ödemesinin en çok beş yılda gerçekleştirilme zorunluluğu olduğu için, 2008 yılında 8.5 milyar
$ olan borç stoku, 2013 yılı üç çeyreklik stok rakamına göre, 1.4 milyar $’a inmiştir.
Grafik 22. Özel Sektör Dış Borç Stokunun Alacaklılara Göre Dağılımı

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
* Üç çeyreklik veriler.
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Türkiye’de toplam dış borç stokunun en önemli unsuru, özel sektördür. 2013 yılı üçüncü çeyrek
verilerine göre, kamu sektörü dış borç stoku 111.7 milyar $, TCMB 5.6 milyar $ düzeyinde
iken, özel sektör dış borç stoku, 255.3 milyar $’dır. Özel sektör dış borç stokunun alacaklı
yapısı, ağırlıklı olarak özel alacaklılardan oluşmaktadır. Özel alacaklılar da özellikle bankacılık
dışı finansman kuruluşları arasında yer alan yerli ve yabancı ticari bankalar itibariyle önemli
bir paya sahiptir (Grafik 22). Özel sektör dış borç stokunda resmi alacaklıların, bir başka
deyişle, uluslararası kuruluşlar ve hükümetlerin payı, son yıllarda artma eğilimine girmiştir.
Söz konusu artışın nedeni, Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluşların kredi stoklarını,
küresel krizle birlikte arttırmalarıdır Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, Dünya Bankası’nın
özel sektöre verdiği krediler, küresel krizin başlangıcından günümüze kadar %17, diğer
uluslararası kuruluşlarınki de %100 oranında artış göstermiştir.

13.3.4. Toplam Dış Borç Stokunun Döviz Kompozisyonu
Dış borçlar, genellikle yabancı para cinsinden olan borçlardır. Bir başka deyişle, dışarıdan
borçlanarak, ülkeye, ulusal sınırların dışındaki herhangi bir para türünden döviz girişi sağlanmaktadır.
Türkiye de, kendi sınırları dışında herhangi bir para cinsinden dış borç almaktadır. Dış borç
stoku içinde en önemi pay, sırayla ABD dolarına, Euro’ya ve Japon Yenine aittir. IMF borçlarının ödenmekte olması, SDR’nin diğer döviz cinsleri arasında payının düşmesine neden
olmaktadır. Küresel kriz öncesi Euro’nun payının dolar karşısında değer kazanması nedeniyle,
Euro’nun döviz cinsinden borçlar arasında hızla yükselen payı, yerini, kriz döneminde değer
kaybederken, küçük dalgalanmalara bırakmıştır (Grafik 23).
Grafik 23. Kamu Sektörü Dış Borç Stokunun Döviz Kompozisyonunun Gelişimi

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
* Üç çeyreklik veriler.
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13.3.5. Dış Borç Servisi
Dış borçlar, ülke içinde kullanılacak kaynaklarda artış yaratır, ancak servis esnasında döviz
girişinin arttırılması gerekir. Ayrıca servisin döviz gereksinimi, ödemeler dengesini olumsuz
yönde etkiler. O nedenle dış borçlarla sağlanan kaynakların, ülkeye döviz girişi sağlayacak
alanlara yönlendirilmesi gerekir.
Küresel krizin başlangıcından günümüze dek dış borç servisinde, nominal olarak düşüş
yaşanmış, 2008 yılında 13 milyar $ tutarındaki servis, günümüzde 8.6 milyar $ düzeyine
inmiştir (Tablo 4). Fakat aynı gelişme iç borç servisinde yaşanmamış, tam tersine küresel kriz,
ülkemizde, gerek iç borç stoku gerekse iç borç servis miktarı üzerinde artış yaşanmıştır. İç borç
servisi 2009 yılında bir önceki yıla oranla %6’lık artış gösterirken, ertesi yıl artış oranı, %28’e
çıkmıştır. Kriz, dış borç maliyeti yerine, iç borç maliyetini etkilemiştir.
Tablo 4. Dış Borç Servisi (Milyon $)
Dış Borç Servisi

Anapara Ödemeleri

Faiz Ödemeleri

2008

13.075

8.529

4.547

2009

9.331

5.318

4.013

2010

10.973

7.005

3.968

2011

10.941

6.915

4.026

2012

10.635

6.624

4.011

2013*

8.668

4.708

3.960

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
* Üç çeyreklik veriler.
Grafik 24, dış borç servisinin içerisinde, anapara ve faiz ödemelerinin payını göstermektedir.
2009 ve 2013 yıllarında, servis içinde anapara ödemeleri ile faiz ödemeleri birbirine çok yaklaşmıştır. Servis içerisinde 2009 yılında anapara ödemeleri %57, faiz ödemeleri %43, 2013
yılında da anapara ödemeleri %55, faiz ödemeleri %45’ilik pay almıştır.
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Grafik 24. Dış Borç Anapara ve Faiz Ödemesi / Dış Borç Servisi

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
* Üç çeyreklik veriler.

13.4. 2008 – 2014 DÖNEMİ KÜRESEL KRİZDEN GÜNÜMÜZE DIŞ
BORÇLARIN DEĞİŞEN YÜKÜ VE RİSKLERİNİN ANALİZİ
(KIRILGANLIK GÖSTERGELERİ)
Dünya ekonomisinde, küresel krizin etkisiyle yaşanan finansal dalgalanmanın ardından,
uluslararası kuruluşlar büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmiştir. IMF, 2014 yılı dünya
büyüme tahminini, %4.1’den, %3.6’ya düşürmüştür.
Küresel kriz, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, ülkeleri bir borç çıkmazına sürüklemiştir.
Yüksek bütçe açığı ve kamu borcu, büyük miktarda fonlama ihtiyacı yaratarak, kırılganlığı
arttırmaktadır. Ülkelerin ürettiği değerden çok borcunun olması, halklar üzerinde tedirginlik
yaratmaktadır. Özellikle Avrupa’nın, borç krizinden çıkamayacağı yönünde senaryolar
yazılmaktadır.
Krizden en çok etkilenen Avrupa Birliği’nde kamu maliyesi göstergelerindeki bozulmalar,
Maastricht kriterlerinin defaten ihlaline neden olmuştur. Euro Alanı’nda, bütçe açığının milli
gelire oranı, son altı yılda %3.7’dir. 2009 yılında Euro Alanı ortalaması %6.4 olarak
gerçekleşen bütçe açığı milli gelir rasyosu, Avrupa Birliği’nde ise %6.9 olarak gerçekleşmiştir
(Yılmaz, 2013: 105). 2008 yılında Avrupa Birliği brüt kamu borç stoku/milli gelir oranı %62.2
iken, Euro Alanı için %70.2 olarak gerçekleşmiştir. Euro Alanı’nda brüt kamu borç stokunun
milli gelire oranı 2011 yılı seviyesi olan %88’den 2012 yılında %92.7’ye, Avrupa Birliği
ortalamasında ise 2011 yılında %83’den ertesi yıl %87’ye yükselmiştir (Yılmaz, 2013: 107).
Avrupa’nın içinde bulunduğu borç krizinde, PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve
İspanya) ülkelerinin önemi büyük olmuştur. Kriz öncesi brüt kamu borç stoku, milli gelirinin
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%107’si olan Yunanistan’da, 2013 yılında söz konusu oran %175’e çıkmıştır. Birliğin güçlü
ekonomilerinden İtalya’da brüt kamu borç stokunun milli gelire oranı 2007 yılında %103’den
2013’de %132’ye çıkarken, aynı zaman diliminde İrlanda’da %25’den %123’e, İspanya’da
%36’dan %91’ye tırmanmıştır. PIIGS ülkeleri dışında Almanya’nın 2013 yılı brüt kamu borç
stoku/GSYH %81 ve İngiltere’nin ise %95’dir (European Commission, AMECO database).
Türkiye’de ekonominin küçülmesi, vergi tabanını daraltarak, bütçe açığının yeniden artmasına
neden olmuştur. Ayrıca, kriz önlem paketleriyle bu denge daha da kötüleşmiştir. Bütçe
açığındaki artışa paralel olarak, borçluluk oranlarında da bozulma başlamıştır. Kamu borç
rasyolarındaki bozulma ve artan risk primi, ekonomiye olan güveni, yatırımları azaltıp,
ekonomik istikrarın kaybedilmesine zemin hazırlamaktadır.
Türkiye’de, kamu iç borç stokunun kriz öncesi 2007 yılındaki düzeyi, milli gelirin %30’u
civarında seyrederken, 2009 yılında söz konusu pay %35’lere yükselmiştir. Küresel kriz ile
birlikte dış borç stokunun gelişiminde de olumsuzluklar kendini göstermiştir. Türkiye’nin
yaşadığı 2001 krizi sonrası milli gelirin %60’ına kadar tırmanan toplam dış borç stoku / GSYH
oranı, küresel kriz öncesi milli gelirin %38’ine kadar inmişken, 2009 yılında %43’e çıkmıştır.
Tüm bu gelişmeler, borç servisine yönelik sorunları da bünyesinde barındırmıştır.

13.4.1. Kişi Başı Dış Borç Yükü
Kişi başı dış borç yükü, toplam dış borcun nüfusa oranlanmasıyla hesaplanır ve borç yükünün
kişiselleştirilmesini sağlar. Küresel kriz sonrasında, 2009 yılı hariç, günümüze kadar $ bazında
kişi başı dış borç yükümüz her yıl artmıştır.
2000’li yıllar boyunca 1.500 $’dan 3.500 $’a kadar tırmanan kişi başı dış borç yükü, 2001
krizinin ardından, hemen hemen kişi başı milli gelir düzeyine yaklaşmıştır. Küresel kriz de, kişi
başı dış borç yükünü arttırıcı etki yapmış, günümüzde yük, 4.500 $ civarına kadar çıkmıştır.
Ancak aynı yıllarda milli gelirde, 2009 yılı dışında, artış yaşanmıştır. TÜİK verilerine göre,
2008 yılında 10.438 $ olan kişi başına milli gelir, 2009’daki daralma ile beraber 8.559 $’a
inmiştir. Aynı yıl, kişi başı borç yükünde bir önceki yıla oranla 200 $’ık azalış ortaya çıkmıştır.
Kişi başı dış borç yükü artarken, kişi başı milli gelir, 2011 ve 2012 yıllarında da aynı kaldığından, bu göstergedeki durağanlık, maalesef yoksullaşmayı işaret etmektedir.
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Grafik 25. Kişi Başı Dış Borç Yükü ($)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
* Üç çeyreklik veriler.

13.4.2. Toplam Dış Borç Stoku / GSYH
Küresel krizle beraber, gerek iç gerekse dış borç stokundaki yükselişe bağlı olarak, toplam borç
stoku artmış, milli gelirdeki dalgalanmalar sorunu büyütmüştür.
Küresel krizle beraber dış borçlarda olağanüstü bir artış yaşanmıştır. Bugün Türkiye, 373
milyar $’lık bir borç stokuna sahiptir. Küresel krizin ardından, dış borç stoku ortalama her yıl
%7 civarında artmıştır. 2013 yılı milli gelir büyüklüğü tahmini ise, 823 milyar $’dır.
Büyümenin ivmelenmesi, stokun yükünü azaltıcı yegane unsurdur.
Toplam dış borç stokunun 252 milyar $’lık kısmı, özel sektöre aittir. Özel sektörün dış borçları
arasında, Hazine garantili borçların payı yükseldikçe ve dış konjonktüre bağlı olarak özel sektör
yükümlülüklerini gerçekleştiremedikçe, özel sektör borcu kamu borcu olarak,
toplumsallaşacaktır.
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Grafik 26. Dış Borç Stoku / GSYH

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
* Üç çeyreklik veriler.

13.4.3. Toplam Dış Borç Stoku / İhracat
Dış borç stokunun ihracata oranı, ülkenin dış borç ödeme kapasitesini gösteren ve ihracat
gelirlerinin dış borç stoku üzerindeki uzun dönemli etkileri konusunda bilgi veren bir ölçüttür.
Bir ülkede eğer dış borç stokunun artış hızı, ihracat artış hızından daha yüksek ise, ortaya çıkan
bu durum ülke ekonomisi açısından olumsuz bir gelişmedir ve dış borç kullanımlarının, ağırlıklı
olarak ülke yatırım ve ihracatını artırıcı faaliyetlerde yer almadığını göstermektedir.
Grafik. 27. Toplam Dış Borç Stoku / İhracat (FOB)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
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* Üç çeyreklik veriler.
Dış borç stoku/ihracat oranının 165-275 aralığında olması, ülkenin orta derecede, 275 üstü
olması, ülkenin borç borçlu olduğunu göstermektedir (Evgin, 2000: 59). Grafik 27’ye göre
Türkiye, küresel krizle geçirdiğimiz yıllarda, orta derecede borçlu ülke konumdadır.

13.4.4. Dış Borç Servisi / GSYH
Dış borçlar, milli ekonomi üzerinde, iç borçlara oranla daha önemli etkiler yaratmaktadır.
Alındığında, borç miktarı kadar milli gelir düzeyini arttıran dış borçlar, servis aşamasında, milli
gelirin azalmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla borç anapara ve faiz ödemeleri aşamasında,
servis miktarı kadar iç kaynak, karşılıksız olarak dışarıya transfer olmaktadır.
Grafik 28. Dış Borç Servisi / GSYH

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
* Üç çeyreklik veriler.
Dış borç servisinin milli gelire oranının büyüklüğü, borçlu ülkenin borç servislerini
gerçekleştirirken katlandığı çabayı göstermektedir. Grafik 28’den gözlendiği üzere dış borç
servisinin yükü, anapara ve faiz ödemeleri ile paralellik göstermekle beraber, 2010-2012
arasında anapara ödemeleri ekonomiye, faiz ödemelerinden daha fazla yük bırakmıştır.

13.4.5. TCMB Net Rezervleri / Dış Borç Stoku
Ülkeler, dış borçlarını döviz gelirleri ile kapatmak zorunda olduklarından, net rezerv/dış borç
stoku oranı, dış borç ödeme kapasitesinin en önemli göstergelerinden biridir. Dış borçların
ödenebilmesinde, cari işlemler dengesinde yer alan kalemlerde olumlu gelişmeler sergilenmesi
ve döviz rezervlerinin arttırılması gerekmektedir.
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Grafik 29. T.C.M.B. Net Rezervleri / Dış Borç Stoku

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Veri Dağıtım Sistemi’ndeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
* Üç çeyreklik veriler.
Grafik 29, Merkez Bankası rezervlerinin stoku karşılama oranını göstermektedir. 2008-2011
dönemi, bu karşılama olanağının zayıfladığı yıllar olarak gerçekleşmiştir. Artan dış borç
stokuna rağmen, finansal serbestleşme sürecinde ve Türkiye’nin yabancı sermaye çekebilen bir
ülke olarak, Merkez Bankası’nın rezervlerindeki artış, söz konusu oranın yükselmesini
sağlamıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türkiye’de 1980’den günümüze dış borç stoku/GSYH, alacaklıların yapısı, döviz
kompozisyonu, servisi, vade yapısı, borçluların dağılımı, geri ödeme kabiliyetinin gelişimlerini
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Türkiye’nin 1990 sonrası dış borç sorununu alacaklıların yapısı açısından değerlendiriniz.
2- Ülkemizin 1990 sonrası dış borç sorununu borçluların yapısı açısından değerlendiriniz.
3- Türkiye’nin 2001 krizi sonrası dış borçlarının döviz ve vade yapısı nasıldır, anlatınız.
4- Ülkemizin 1990 sonrası dış borçlarının bütçe üzerinde yarattığı faiz yükünü değerlendiriniz.
5- Günümüzde Türkiye, borçlu bir ülke midir? Tartışınız.
6) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de dış borç servisi hakkında söylenemez?
a) 2000-2001 Krizinin ardından ihracat düşerken servisin yükü azalmıştır
b) Küresel Krizle birlikte GSYH düşerken servisin yükü artmıştır
c) Küresel Krizinin ardından borç servisi içinde anapara ve faiz ödemesi miktarı birbirine
yaklaşmıştır
d) 2000-2001 Krizinin ardından GSYH düşerken servisin yükü artmıştır
e) 2000-2001 Krizinin ardından anapara ve faiz ödemeleri arasındaki fark azalmıştır
7) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1990-2000 arası dönemde dış borcun risklerinden
değildir?
a) Dış borcun GSYH’ye oranı %50’nin altındadır
b) Dış borç stokunun ihracata oranına göre, ülke çok borçlu konumdadır
c) Dış borç servisinin GSYH içindeki payı %80’in üzerindedir
d) Merkez Bankası rezervleri dış borç stokunu karşılamaya yetmemektedir
e) Kişi başı dış borç yükü yükselmektedir
8) Aşağıdakilerden hangisi 2008 küresel kriziyle birlikte dış borçlanmada ortaya çıkan
risklerdendir?
a) Vade kısalmıştır
b) Maliyet yükselmiştir
c) Kredibilite değişmemiştir
d) Dünya Bankası’ndan önemli miktarda borç alınmıştır
e) İç borçlanma tercih edilmiştir
9) Aşağıdakilerden hangisi dış borçların kırılganlık göstergeleri hakkında bilgi vermez?
a) Dış borç stokunun GSYH’ye oranı
b) Dış borç stokunun yeni dış borçlanmalara oranı
c) Dış borç stokunun ihracata oranı
d) Dış borç servisinin GSYH’ye oranı
e) Merkez Bankası rezervlerinin ihracata oranı
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10) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2001 krizi sonrası kamu sektörü dış borç stoku ile ilgili
doğru bilgi değildir?
a) Kamu sektörü dış borcu, özel sektör dış borcu karşısında azalış trendine girmiştir
b) Kamu sektörü dış borç stoku, iç borç stokuna oranla daha düşük hızla artmaktadır
c) Kamu sektörü dış borç stoku içerisinde en önemli pay merkezi yönetim dış borç stokuna aittir
d) Toplam dış borç stoku içerisinde kamunun payı yüksektir
e) Kamu sektörü dış borç stokunun vadesi uzundur

Cevaplar:
1. Tanım sorusu.
2. Tanım sorusu.
3. Tanım sorusu.
4. Tanım sorusu.
5. Tanım sorusu.
6. A
7. C
8. D
9. E
10. D
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14. DEVLET BORÇLARININ YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Bu bölümde, devlet borçlarının yönetimi açısından olağanüstü yönetim
uygulamaları olarak, konsolidayon ve konversiyon ile ilgili bilgilerin ardından, borçların
azaltılmasına ilişkin yöntemleri de öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Devlet
olağanüstü
uygulamaları
Devlet
azaltılması
kaldırılması

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konsolidayon
ve
borçlarının
konversiyon uygulamaları
yönetim
hakkında
geniş
bilgi
edinebilmek
borçlarının Borçların reddi, ödenmesi,
ve
ortadan amortismanı hakkında geniş
bilgiler edinebilmek
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Devlet borçlarının yönetimi, konsolidasyon, konversiyon ve itfa açısından incelenmektedir.
Konsolidasyon ya da tahkim kısa vadeli borçların, uzun vadeli veya süresiz borç haline
getirilmesidir. Dolayısıyla konsolidasyon ile vadesi dolmuş veya vadesi kısalmış olan tahviller,
daha uzun vadeli borçlarla değiştirilmekte, eski borç miktarı değişmemekte, alacaklılara çeşitli
çıkarlar tanınarak borcun vadesi yönünden bir düzenleme yapılmaktadır.
Ülkemizde Cumhuriyetten bu yana bilinçli ya da bilinçsiz olarak uygulanan ancak isabetli
kararlar doğrultusunda uygulanmayan ekonomik programlar sonucu, çeşitli borçlar konsolide
edilmiştir.
Konversiyon, borç yükünün hafifletilmesi amacıyla, borçlu devletin ödeyeceği faiz oranında
bir indirim yapılması işlemini ifade eder. Konversiyona başvurma nedeni, devletin ödeme
güçlüğü çekmesi ve faiz yükünü de düşürme isteğidir. Konversiyon, devletin borcun
anaparasına dokunmaksızın faiz oranını değiştirerek borç yükünü hafifletmesi yöntemidir.
Konversiyon işlemi sırasında genel ilke olarak borçlanmanın tüm şartları ve çıkarlar aynı kalır,
eski borç yerine daha düşük faizli yeni bir borç getirilmiş olur.
Konversiyon dört şekilde yapılmaktadır. Başabaştan Yapılan konversiyon (Basit Yöntem),
başabaşın altında konversiyon, kademeli konversiyon ve fark isteme yöntemiyle konversiyon.
Borcun ortadan kalkması, borcun vadesinde ya da vadesinden önce ödenmesi, bir başka deyişle
itfası, amortismanıdır. Bunun yanında borcun azaltılması ya da ortadan kaldırılmasını sağlayan
önlemler de vardır. Bunlar borcun reddi ile satın alma gücünü düşüren para operasyonları ile
borcun değerinin düşmesidir.
İtfa, genel olarak borç sözleşmesinde belirtilen tarih ve şartlara uygun olarak yapılır. Buna,
mukaveleden doğan zorunluluğu ortaya çıkardığı için, “zorunlu itfa” denir. Öte yandan vadesi
gelmeden erken ödeme yapılan itfalara da “isteğe bağlı (ihtiyari) itfa” denir. Devletin olanakları
uygun olduğunda borcunu ödemesi ile gerçekleşen isteğe bağlı (ihtiyari) itfa, iki şekilde
uygulanabilmektedir. Devlet ya vadesi dolmayan tahvillerle süresiz borçların tahvillerini
piyasadan toplayabilir ya da itfa amacıyla bazı gelirleri ayırarak amortisman sandıkları
kurabilir.
Devletler aldıkları borçları verimli alanlarda kullandıklarında, harcandıkları işlerin getirisi ile
borçlar ödenir, borç kendini amorti eder. Ancak böyle bir durum mümkün olmadığında,
tahvillerin vadesi geldiğinde ya da para ve maliye politikası gereği borçların amorti edilmesi
gerektiğinde, devletin tahvillerin karşılığını bulması gerekir. Devlet ya bütçeye doğrudan bir
ödenek koyacak ya da bu işlevi devlet borçlarının yönetimi amacıyla kurulu organlar
yüklenecektir.
Borçların ödenmesinde söz konusu fonlardan önce, maliye tarihinde önemli bir yer tutan Dr.
Price Otomatik Amortisman Sistemi önemlidir.
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Her yıl bütçesinde cari yıl borçlarının karşılığı kadar ödenek ayrılması, bütçe ödeneği
yöntemidir. Vergi gelirleri, borçların ödenmesinde temel gelir kaynağıdır. Cari yıl bütçesinde
fazlalık olması halinde, borcun itfası kolaylıkla gerçekleşir. Bütçe açığının varlığında ise yeterli
olmayan bütçe ödenekleri, itfayı olanaksızlaştırdığı gibi, bütçe açıkları yeni borçlanmaların
temel nedenini de oluştururlar.
Son olarak amortisman sandıkları da, bütçede sağlanan gelirlerle beslenen ve borçların
ödenmesini düzenli bir şekilde yürütme işlevini üstlenen organlardır. Bu sandıkların kuruluşları
ve özerklikleri alacaklılara güven verir ve kamu kredisi üzerinde olumlu etki yapar.
Her borç, nihayetinde ödenerek kapatılır. Borç ödemesi ekonomi üzerinde çok çeşitli etkiler
bırakır.
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14.1. BORÇLARIN TAHKİMİ (KONSOLİDASYON)
14.1.1. Konsolidasyonun Tanımı ve Nedenleri
Tahkimin kelime anlamı, “sağlamlaştırma”dır. Kısa vadeli borçların, uzun vadeli veya süresiz
borç haline getirilmesine konsolidasyon (tahkim) denir. Esasen kısa vadeli borçlara uygulanan
konsolidasyon, ödeme güçlüğü meydana geldiğinde veya tasarruf sahiplerinin eline satın alma
gücü geçmesi, ekonomik dengeyi sarsıcı bir etki yaratacaksa, uzun vadeli borçların vadesi
gelmiş taksitleri için de uygulanabilir. Dolayısıyla konsolidasyon ile vadesi dolmuş veya vadesi
kısalmış olan tahviller, daha uzun vadeli borçlarla değiştirilmekte, eski borç miktarı
değişmemekte, alacaklılara çeşitli çıkarlar tanınarak borcun vadesi yönünden bir düzenleme
yapılmaktadır.

14.1.2. Konsolidasyonun Çeşitleri
14..1.2.1. Zorunlu Konsolidasyon
Devletin tek taraflı iradesi ve kararı ile, alacaklıların rızası alınmadan yapılan konsolidasyon
çeşitidir. Bu tür konsolidasyonda devlet, borçların vadelerini alacaklılara bir seçim hakkı
tanımaksızın uzattığını ilan ederek tahkimi gerçekleştirir. Bu uygulama ile devletin taahhütleri
dışına çıktığı ve borçlanma şartlarını bozduğu, açıktır.

14.1.2.2. Gönüllü Konsolidasyon
Devletin alacaklıya tercih hakkı tanıyarak, kısa vadeli borçlarını uzun vadelilerle değiştirmesi
ya da alacaklılara parasını geri ödemesidir. Gönüllü tahkimin bir şekli, devletin uzun vadeli
devlet tahvili çıkarması, bunun geliri ile eski kısa vadeli borçları ödemesiyle gerçekleşebilir.
Buna “dolaylı yolla yapılan konsolidasyon” denir ve sonucunda eski ve yeni alacaklılar
farklılaşır. Bir başka şekilde de gönüllü konsolidasyon, devletin çıkarttığı uzun vadeli devlet
tahvillerinin kısa vadelilerin alımında para yerine geçeceğinin ilan edilmesi, yani “dolaysız
yolla” gerçekleşir. Uygulamada gönüllü konsolidasyonun gerçekleşme şekli budur.

14.1.3. Konsolidasyonun Etkileri Ve Sonuçları
Olağanüstü bir borç yönetimi işlemi olan konsolidasyon, ekonomik düzen üzerinde bir takım
etkiler yaratır. Bu etki ve sonuçları, gerek alacaklılar gerekse devlet açısından ele almak gerekir.

14.1.3.1. Alacaklılar Açısından
Gönüllü konsolidasyon alacaklının iradesi ile gerçekleşmesine rağmen, zorunlu konsolidasyon
için aynı şey sözkonusu değildir ve dolayısıyla alacaklılar açısından, kamu kredisine karşı bir
güvensizlik ve yatırımların yönlendirilmesinde hayal kırıklığı yarattığı için, olumsuz etki
yaratır.
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14.1.3.2. Devlet Açısından
Kısa vadeli borçların çoğaldığı ve geri ödeme açısından sıkıntı oluştuğu bir ortamda
konsolidasyon, borcun uzun vadeli düzenli bir ödeme planına bağlanmasını sağlar. Bu şekilde
devlet, içinde bulunduğu sıkışık durumdan kurtulabilecek ve borçlarını geniş bir zamana yayma
olanağına sahip olabilecektir. Ancak borç vadelerinin bu şekilde uzaması, uzun vadeli borçların
faiz yükünün kısa vadelilerden yüksek olması nedeniyle, devletin faiz yükünü arttırır.
Konsolidasyon, ekonomide talep fazlalığının olduğu dönemlerde uygulanacak bir enflasyonla
mücadele aracıdır. Devletin borç gelirine ihtiyacı olmadığı zamanlarda bile, ekonomiden talep
emmesi amacıyla uygulama alanı bulabilir. Dolayısıyla konsolidasyon, alacaklıların eline satın
alma gücü geçmesini önlediği için, deflasyonist etki yaratır ve varsa deflasyonist eğilimleri
daha da şiddetlendirir.

14.1.4. Türkiye’de Konsolidasyon Uygulamaları
Ülkemizde Cumhuriyetten bu yana bilinçli ya da bilinçsiz olarak uygulanan ancak isabetli
kararlar doğrultusunda uygulanmayan ekonomik programlar sonucu, çeşitli borçlar konsolide
edilmiştir. 1980 sonrası uygulamalar, şu şekilde sıralanabilir:
1981 yılında Ziraat Bankası’nın Merkez Bankası’na olan bir kısım borçlarının Hazine’den ve
bazı kuruluşlardan olan alacakları karşılığında tahkimi gerçekleştirilmiştir (30 Aralık 1981 tarih
ve 2569 sayılı yasa). Bu yasa ile Ziraat Bankası’nın Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri için
1977-1981 yıllarında Merkez Bankası’ndan sağlamış bulunduğu reeskontable destekleme
kredileri ile mevduat karşılıklarından tarımsal finansman avans borcunu Hazine üstlenmiş ve
Maliye Bakanlığı’nca T.C. Merkez Bankası’na yıllık %1 faizli ve 25 yılı ödemesiz dönem
olmak üzere 50 yıl vadeli borç senetleri verilmiştir.
1984 yılında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının borçlarının tahkimi hakkında kanuna göre, 37
adet daire, idare, teşekkül, banka, kurum ve kuruluşların 31 Aralık 1983 tarihindeki, birbirlerine
olan 5 trilyon TL. tutarındaki borçların (Hazine kısa vadeli avansı hariç) takas ve mahsup
yoluyla tasfiye edildikten sonra Hazine’ce devralınarak tahkime tabi tutulması ve Merkez
Bankası bilançosunda aktifleştirilmesi öngörülmüştür (31 Ocak 1984 tarih 2974 sayılı yasa).
Bunun için Merkez Bankası ve Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı
görevlendirilmiştir. 1984 yılında yapılan tahkim, KİT’leri bir süre rahatlatmışsa da, temel sorun
olan yönetime siyasal müdahale sorunu çözümlenemediği için borç birikimi devam etmiştir
(Eğilmez, 1997: s. 89).
1992 yılında Kamu kurum ve kuruluşlarının birbirlerine olan anapara, faiz ve gecikmeye ilişkin
cezalar dahil vergi, Hazine devirli dış kredi, SSK borçları ve görev zararı alacakları (toplam
46.1 trilyon TL.) tahkim edilmiştir (11 Temmuz 1992 tarih ve 3836 sayılı yasa). Kanunda
belirtilen kuruluşların sözkonusu borçları Hazine’ye devredilerek T.C. Merkez Bankası
bilançosunda aktifleştirilmiştir.
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Görüldüğü üzere Türkiye’de tahkim uygulamalarına 1960 yılından bu yana sıklıkla
başvurulmuş ve bu uygulamalar mali açıdan özel bir öneme sahip olmuştur. Çünkü Türkiye
sözkonusu dönemlerde sürekli enflasyon içerisinde yaşamış, borç yönetimine uygun olmayan
kararlarla, borçlanmalar Hazine’ye para bulmak amacıyla yapılmıştır. Devlete borç veren başta
Merkez Bankası ile Emekli Sandığı ve S.S.K. gibi kuruluşlar da icraatın baskıları altında
kaldıklarından verimli çalışamamışlardır. Öte yandan günümüz borçlanmaları da vadesi dolan
borçların yeniden alınan borçlarla kapatılması şeklindedir ki, bu da bir çeşit konsolidasyondur.
Ancak devlete duyulan güveni doğrudan doğruya tahkim uygulamasından daha az
zedelemektedir (İnce, 2001: s. 373-4).

14.2 BORÇLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ (KONVERSİYON)
14.2.1. Konversiyonun Tanımı Ve Nedenleri
Konversiyon, borç yükünün hafifletilmesi amacıyla, borçlu devletin ödeyeceği faiz oranında
bir indirim yapılması işlemini ifade eder. Konversiyona başvurma nedeni, devletin ödeme
güçlüğü çekmesi ve faiz yükünü de düşürme isteğidir.
Konversiyon, devletin borcun anaparasına dokunmaksızın faiz oranını değiştirerek borç yükünü
hafifletmesi yöntemidir. Konversiyon işlemi sırasında genel ilke olarak borçlanmanın tüm
şartları ve çıkarlar aynı kalır, eski borç yerine daha düşük faizli yeni bir borç getirilmiş olur.
Konversiyonun konsolidasyondan en önemli farkı şöyle özetlenebilir: Konsolidasyonun asıl
amacı borcun vadesini uzatmak olduğu halde, konversiyondan güdülen amaç, borç yükünün
hafifletilmesidir. Bu çerçevede konsolidasyonun enflasyonist ortamda, konversiyonun da
durgunluk dönemlerinde uygulanması doğru olur (Eğilmez, 1997: s. 75).

14.2.2. Konversiyonun Çeşitleri
14.2.2.1. Zorunlu Konversiyon
Devletin tek taraflı iradesi ve kararı ile faiz oranını düşürmesi, zorunlu (cebri) konversiyondur.
Ancak bu uygulama esasında hukuka aykırıdır. Çünkü faiz, devletle alacaklı arasında yapılan
borç sözleşmesinde belirlenmiş bir şarttır. Zorunlu konversiyon ile sözleşmenin yapılması ile
taahhüt edilmiş olan şartlara uygun olarak sözleşmenin devamlılığı ortadan kalkmaktadır.
Zorunlu konversiyona devletler ancak çok ağır bir borç yükü altında oldukları ve bunu başka
yoldan hafifletmeye olanak bulamadıkları çok nadir durumlarda başvururlar. Çünkü böyle bir
uygulamanın kamu kredisini çok sarsacağını, gelecekteki borçlanma şartlarını kendisi aleyhine
bozacağını ve borçlanma olanaklarını güçleştireceğini bilirler. Bu nitelikleri nedeniyle zorunlu
konversiyon bazı yazarlara göre, “borcun kısmen reddi ile eşanlamlı olmaktadır” (Yaşa, ders
notu: s. 78).
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14.2.2.2. Gönüllü Konversiyon
Devlet borçlarının uygulamadaki konversiyon tekniğinde, alacaklıların iradesine dayanarak,
alacaklıya faiz oranının düşürülmesini kabul etmek ya da reddederek parasının geri ödenmesini
istemek seçenekleri sunulur. Gönüllü konversiyonda alacaklı ya yeni düşük faizli tahvillerle
eski tahvillerinin değiştirilmesini kabul eder ya da reddederek, ellerindeki tahvilin erken
ödenmesini kabul eder. Ancak burada erken ödeme tehdidinin varlığı nedeniyle gönüllü
konversiyonun tam anlamıyla gönüllü olmadığı açıktır. Bu nedenle bazı yazarlar bu yöntemi
(G. Vedel gibi) “yarı isteğe bağlı konversiyon” olarak nitelendirirler (Yaşa, ders notu: s. 79).

14.2.3.Konversiyonun Başarı Şartları
Tahvil sahiplerinin ellerindeki yüksek faizli tahvilleri daha düşük faizli tahvillerle değiştirmeyi
kabul etmeleri, dolayısıyla konversiyonun başarıya ulaşması, birtakım şartlar çerçevesinde
gerçekleşebilir.
Konversiyonun başarıya ulaşmasının temel şartı, konversiyon teklifinin yapıldığı zamanın eski
borç sözleşmesinin yapıldığı zamana oranla, kamu kredisinin iyileşmiş olması ve devletin borç
bulabilmek için eskisi kadar külfet yüklenme zorunluluğunun olmamasıdır. Diğer bir şart da,
konversiyonun gerçekleştirileceği dönemde eski borçlanmaya oranla piyasa faiz oranının
düşmüş bulunmasıdır (Yaşa, ders notu: s. 80). Son olarak konversiyon açık ve basit bir teknikle
yapıldığında, alacaklılar açısından güven verici olduğu kanısı yaygınlaşır. O nedenle
konversiyon uygulamasında karmaşık işlemlerden uzaklaşıldığında başarı şansı artar (İnce,
2001: s. 376).

14.2.4. Konversiyon Şekilleri
14.2.4.1. Başabaştan Yapılan Konversiyon (Basit Yöntem)
Basit bir yöntemle borçların değiştirilmesi, konversiyonun başarıya ulaşma şartlarından biri
olarak kabul edilir. Aksi takdirde alacaklılar yapılan teklifin içeriğini anlayamadıklarından ve
eski ile yeni borç arasındaki farkı karşılaştıramadıklarından, teklife cevap vermeleri güçleşir.
Bu yöntemde konversiyon, piyasada faiz oranının düşmeye başladığı dönemde başabaşın
üstünde işlem gören tahvillerin, daha düşük faizli ve başabaştan ihraç olunacak tahvillerle
değiştirilmesiyle gerçekleştirilir.

14.2.4.2. Başabaşın Altında Konversiyon
Başabaşın altında konversiyon, nominal borç miktarını (borcun anapara miktarını) arttırarak
faiz yükünde azalma sağlayan bir değiştirme yöntemidir. Devlet faiz yükünü düşürmek
istediğinde tahvilin ihraç fiyatını başabaşın altında belirler ve faizi de bu fark oranında
indirebilir. Devlet eski tahvilleri aynı miktar faiz geliri sağlayacak şekilde ve fakat daha düşük
faizli yeni bir tahville değiştirir. Örneğin %5 faizli 100 milyon TL.lık eski bir tahvil, %3 faizli
125 milyon TL.lık yeni bir tahville değiştirilerek, eski tahvillerin yerini, nominal değeri daha
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yüksek olan yeni tahviller aldığından, borcun anapara miktarında artışa karşılık faiz yükünde
düşme sağlanır.

14.2.4.3. Kademeli Konversiyon
Kademeli konversiyonda uygulanacak yeni faiz oranı bir defada değil, belli bir vade sonuna
kadar kademeli olarak uygulanır. Bu da iki şekilde gerçekleştirilebilir. Ya devlet tahvilin faiz
oranını (örneğin %5) piyasa faiz oranına (örneğin %3) indirme işlemini belli bir vade sonuna
kadar her yıl (3 yılda ve birinci yılda %4.5, ikinci yılda %4, üçüncü yılda%3.5 gibi) yapar, ya
da ikinci şekilde konversiyondan itibaren tahvil sahiplerine bir yıl eski faizi ödemeye devam
eder, ancak ertesi yıl faiz ödemelerini piyasa faiz oranına (örneğin %3) indireceğini bildirir.
Kademeli konversiyon yönteminde, konversiyon işleminin alacaklılarca hissedilmesi
önlendiğinden bu yöntemin psikolojik yönü önem arzeder. Alacaklılar, doğacak sonuçlara
önceden hazırlanır ve konversiyona olası tepkiler azalmış olur (İnce, 2001: s. 380).

14.2.4.4. Fark İsteme Yöntemiyle Konversiyon
Fark isteme yöntemiyle konversiyonu devlet, yeni bir borç bulma yöntemi olarak kullanır ancak
faiz yükü değişmez. Dolayısıyla bu yöntemi faizsiz borç bulabilmek için kullanan devletin,
uygulama sonunda borç seviyesi yükselirken yıllık faiz ödemeleri aynı düzeyde kalır.
Piyasada faiz oranının %6’dan %3’e düştüğü bir dönemde devlet 100 milyon TL.lık bir borç
için yıllık 3 milyon TL. faiz ödemesi yapmak zorundadır. Devlet bu faiz yükünden kurtulmak
için, yeni anapara borçlanmasını uygun gördüğünde, alacaklılardan ya ellerindeki tahvillerin
erken ödenmesini ya da çıkarılacak %3 faizli 100 milyon TL.lık iki yeni tahvil karşılığı, bir tek
100 milyon TL.lık %6 faizli eski tahville birlikte, 100 milyon TL. para ödemek arasında tercih
yapmalarını ister. Dolayısıyla devlet faiz yükünü azaltmak yerine, tasarruf sahiplerinden yeni
sermaye istemektedir.

14.2.5. Konversiyonun Etkileri Ve Sonuçları
Konversiyon, piyasa faiz oranının düştüğü zamanlarda ve durumlarda uygulanan bir olağanüstü
borç yönetimi tekniğidir. Uygulamada faiz oranlarının düşme eğilimine çok az rastlanması,
konversiyonu sık başvurulan bir yöntem olmaktan çıkarır. Bununla beraber uygulanması
halinde konversiyonun önemli birkaç etkisi vardır.
Konversiyona gidilmekle devletin faiz yükünde önemli bir azalma olur. Örneğin devletin %10
faizli 100 milyar TL.lik borcu olduğu bir ortamda devletin faiz ödemesi 10 milyar TL.dır.
Konversiyon sonucu faiz oranı %7’ye düştüğünde yıllık faiz ödemesi 7 milyar TL.ye düşer ve
bu durumda devletin faiz ödemesi kazancı 3 milyar TL. olur. Devlet bu miktar kadar yeni
borçlanma yapabilir. Ancak net borçlanma için tahvil gelirlerinin vergiden muaf olması gerekir.
Tersi durumda devletin faiz yükündeki azalma kadar vergi matrahında da azalma olacaktır.
“Buna göre devlet için net kazanç, tasarruf edilen faiz ile mahrum kalınan vergi arasındaki
farktan ibarettir” (Yaşa, ders notu: s. 83).
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Konversiyonun diğer bir etkisi de, devletin borç yükündeki azalmayla beraber, milli gelir
dağılımına olan olumlu etkisidir. Borcun finansmanının vergi gelirleri ile gerçekleştirildiği ve
borcun faiz gelirlerini elde edenlerin de yüksek gelirlilerin olduğu durumda düşen borç yükü,
ödenen vergilerin faiz şeklinde yüksek gelirliler yararına akışını engeller ve bu yolla
konversiyon, gelir dağılımında denge sağlayan bir işlev üstlenir.

14.2.6. Türkiye’de Konversiyon Uygulamaları
Türkiye’de devlet tahvilleri için 1903 yılında konversiyon uygulamasına rastlanmaktadır. Bu
yılda, Muharrem Kararnamesi’nde yer alan bir hükme dayanarak, tahvil sahipleriyle yapılan bir
anlaşma şeklinde olmuştur ve tamamen bir reform niteliğindedir. Tahvillerin gerçek değerinin
nominal değerin çok altına düşmesi nedeniyle borçların A tertibi tamamen amorti edilmiş ve
her biri 100 İngiliz lirası olan B,C,D tertipleri de sırasıyla 70, 42 ve 37,5 İngiliz Lirasından
hesaplanarak yeni bir borç içerisinde toplanmış ve önceden nominal değerler üzerinden ödenen
%1.5’luk faiz oranı %4’e çıkarılmıştır. Bu işlem ile ilk bakışta faiz oranı yükselmiş
görülmekteyse de, anapara miktarında yapılan önemli indirimler nedeniyle, bunun faiz yükünde
bir artış sayılmaması gerekir. Ülkemizde konversiyonla ilgili bir başka uygulama örneği de,
İDT’lerin Devlet Yatırım Bankası’na olan borçları için yapılmış işlemdir. Buna göre sözkonusu
işletme kredisi niteliğindeki borçlar, bir hükümet kararnamesi ile faiz oranları %8’den %5’e
indirilmiş ve vadesi de 10 yıla çıkarılmıştır (İnce, 2001: s. 382).

14.3. BORÇLARIN AZALTILMASI VE ORTADAN KALDIRILMASI
(İTFA)
Borcun ortadan kalkması, borcun vadesinde ya da vadesinden önce ödenmesi, bir başka deyişle
itfası, amortismanıdır. Bunun yanında borcun azaltılması ya da ortadan kaldırılmasını sağlayan
önlemler de vardır. Bunlar borcun reddi ile satın alma gücünü düşüren para operasyonları ile
borcun değerinin düşmesidir.

14.3.1. Reddi
Devletin tek taraflı bir kararla ve olağan sayılmayan bir yolla, borcunun bir kısmını ortadan
kaldırdığını ilan etmesidir. Borcun reddi, hem iç hem de dış borçlar için sözkonusu olabilir.
Çoğunlukla devletin iç borcunu reddetmesine gerek kalmadan, iç borçların fiilen ortadan
kalkması mümkündür. Hukuka aykırı bir uygulama olarak gerçekleşen iç borcun reddi kamu
kredisini çok sarsar ve devletin ileride borçlanma şansını çok büyük ölçüde azaltır. Ayrıca gelir
dağılımının devletten alacaklı olan belli bir grup aleyhine bozulmasına yol açar.
İç borçlar için borcun reddine uygulamada fazla rastlanmamakla beraber aynı şey dış borcun
reddi için geçerli değildir. Borcun reddi genellikle çok önemli siyasi olaylar, rejim ve hükümet
değişiklikleri sonucunda ortaya çıkabilmekte, uluslararası ilişkilerde ağır sonuçlar
doğurabilmektedir. Bu konuda verilebilecek en önemli örnek, 1917 yılında Rusya’da Çarlık
rejiminin yıkılmasıyla yeni hükümetin borçları reddetmesi, iki dünya savaşı arasında da
Almanya’nın borçlarını reddettiğini ilan etmesidir (Yaşa, ders notu: s. 87). Genel olarak dış
borçların reddi, çeşitli dış müdahalelere yol açabilir. Bu, borçlarını reddeden ülkenin gücü ve
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uluslararası arenadaki ilişkileri ile yakından ilgilidir. Ancak bu iki uygulama sonrası bir
müdahale olmaması, sözkonusu durumun küçük ve zayıf ülkeler için geçerli olabileceğini
ortaya koymaktadır.

14.3.2. Borcun Azaltılması
Güçlü bir ekonomik yapısı olmayan ülkelerde görülen enflasyon olgusu, paranın satın alma
gücünü azaltarak, alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkiyi alacaklı aleyhine bozar. Enflasyon
nedeniyle iç borçların değerinde azalma meydana gelmesi, devletin borç miktarını azaltır, faiz
ve anapara daha düşük değerde bir para birimi ile ödenir. Ancak bu azalışın gerçekçi olmayan
bir azalış olduğu da unutulmamalıdır. Hukuki açıdan da enflasyonist ortamda borç miktarında
meydana gelecek azalmada, borç sözleşmesinin hukuki ihlali sözkonusu değildir.
Devlet gelirlerinde de enflasyon nedeniyle gerçekçi olmayan artışlar meydana gelir. Kamu
gelirleri enflasyon yıllarında hızlı bir şekilde artar ve böylelikle devletin borç taksitlerine para
ayırması kolaylaşır. Bu dönemlerde devlet, borçlarını daha düzenli ödeyebilme olanağına sahip
olur.
Dış borçların azaltılması açısından da etkili olan para operasyonu, devalüasyondur. Ancak
borçlu ülkenin para biriminin devalüe edilmesi, o ülkenin dış borçlarını arttırır. İç borçlarda ise
yeniden değerlendirilmeye tabi tutulacak altın ve döviz stokunda artış sözkonusu olacaktır.

14.3.3. Borcun Ödenmesi (İtfa-Amortisman)
Devletin borcunu geri ödemesini, bir başka deyişle ödeme görevini yerine getirmesi olarak
tanımlayabildiğimiz itfa, kamu kesimine olan güvenin artmasını sağlayan bir uygulamadır.
Borcun anapara ve faizlerinin zamanında geri ödenmemesi pek çok sıkıntıyı bir araya getirir.
Böyle bir durumda ilk olarak borç verenler, bir daha borç verme konusunda çekingen davranış
içinde bulunurlar. İkinci olarak özellikle dış borç ödemelerinde ortaya çıkan bir gecikme,
piyasalarda derhal duyularak Hazine’ye daha önce borç vermiş olsun-olmasın tüm kreditörler,
yeni borç konusunda tereddüte düşerler. Üstelik ard arda yaşanacak bu tür gecikmeler, ülkeyi
gerek içeriden gerekse dışarıdan borçlanma konusunda büyük sıkıntılara sokar (Eğilmez, 1997:
s. 74).
İtfa, genel olarak borç sözleşmesinde belirtilen tarih ve şartlara uygun olarak yapılır. Buna,
mukaveleden doğan zorunluluğu ortaya çıkardığı için, “zorunlu itfa” denir. Öte yandan vadesi
gelmeden erken ödeme yapılan itfalara da “isteğe bağlı (ihtiyari) itfa” denir. Devletin olanakları
uygun olduğunda borcunu ödemesi ile gerçekleşen isteğe bağlı (ihtiyari) itfa, iki şekilde
uygulanabilmektedir. Devlet ya vadesi dolmayan tahvillerle süresiz borçların tahvillerini
piyasadan toplayabilir ya da itfa amacıyla bazı gelirleri ayırarak amortisman sandıkları
kurabilir. Amortisman sandıklarını ileride ayrıntılı şekilde göreceğiz. Şimdi bu iki ödeme
şeklini görelim.

370

14.3.3.1. Ödeme Şekilleri
Devlet borçlarının ödenmesinde en çok başvurulan yöntem, zorunlu itfadır. Zorunlu itfa da ya
toplu olarak ya da kademeli olarak gerçekleştirilir.

14.3.3.1.1. Toplu Ödeme
Miktarı büyük olmayan devlet borçlarında ödeme vade dolduğunda derhal yapılır. Buna “toplu
ödeme (amortisman)” denir. Ancak günümüzde devlet borçlarının miktarları büyük ve vadeleri
uzundur. Bu durumda bir başka ödeme kullanılır ki, o da kademeli ödemedir.

14.3.3.1.2. Kademeli Ödeme
Borcun devam ettiği vade süresince ve sözleşmeden belli bir süre sonra başlamak üzere
alacaklıya faiz ile birlikte anaparanın bir kısmının ödenmesi “kademeli ödeme (amortisman)”
dir. Kademeli ödemede, devletin borç yükünde farklılaşmaya yol açmayan iki yöntem
uygulanır. İlkinde devlet alacaklıya her yıl alacağının bir kısmını, örneğin 100 milyon TL.lık
nominal değerli ve 10 yıl vadeli devlet tahvilinin her yıl 1/10’unu ve ödenmeyen kısmın faizini
öder. Bu sistem, taksit sistemidir. Ancak alacaklıların tasarrufu ile alınan devlet tahvilinin geri
ödenmesinde bu yöntem benimsendiğinde, alacaklıların tekrar tasarruf yapabilmesi güçleşir,
ödenen meblağlar tüketime harcanır. Kademeli ödemenin diğer yöntemi, kura sistemidir. Bu
sistemde devlet her yıl çektiği kuralarla belirlenen tahvillere tamamıyla ödeme yapar. Bu
uygulama sonucunda ise devletin borcunda yine bir azalma olmaz, borçlu sayısında azalma
ortaya çıkar.

14.3.3.2. Ödeme Fonları (İtfanın Amortismanı)
Devletler aldıkları borçları verimli alanlarda kullandıklarında, harcandıkları işlerin getirisi ile
borçlar ödenir, borç kendini amorti eder. Ancak böyle bir durum mümkün olmadığında,
tahvillerin vadesi geldiğinde ya da para ve maliye politikası gereği borçların amorti edilmesi
gerektiğinde, devletin tahvillerin karşılığını bulması gerekir. Devlet ya bütçeye doğrudan bir
ödenek koyacak ya da bu işlevi devlet borçlarının yönetimi amacıyla kurulu organlar
yüklenecektir.
Borçların ödenmesinde sözkonusu fonlardan önce, maliye tarihinde önemli bir yer tutan Dr.
Price Otomatik Amortisman Sistemi önemlidir.

14.3.3.2.1. Dr. Price Yöntemi
Bir İngiliz matematikçi ve papaz olan Dr. Price, 18. yy. sonlarında bileşik faiz yönteminin
devlet borçlarına uygulanmasıyla, borçların kolaylıkla ortadan kaldırılmasının mümkün
olduğunu ve böylece borç artışının sınırlandırıldığını ileri sürmüştür.
Dr. Price’ın Otomatik Amortisman Sistemi’ne göre; devlet her yıl borçlarının itfası için ayırdığı
meblağı piyasadan tahvil alımında kullandığında ve sözkonusu tahvillerin faiz geliriyle de ertesi
yıl yeni tahviller aldığında ve bu işlem her yıl tekrarlanarak devam ettiğinde, bileşik faiz
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yönteminin doğal sonucu olarak ortaya büyüyen bir fon çıkmış olacaktır. Dolayısıyla borcun
seviyesi ne olursa olsun, belirli bir süre sonunda borcun tamamı itfa edilecektir.
Dr. Price’ın sistemi başlangıçta büyük destek görmüş, İngiltere’de uygulanmasına başlanmış,
ABD ve Fransa’da devam etmiştir. Ancak uygulamadaki bazı denemelerden sonra çeşitli
eleştirilere uğramıştır. 1813’de Prof. Hamilton bu eleştirileri sistematik bir şekilde ortaya
koymuştur (İnce, 2001: s. 397-8):


Bu sistemde sermayenin faiz oranıyla çok uzun süre plase edilmesi olanaksızdır ve elde
edilecek meblağlara plasman konusu bulmak kolay değildir.



Bileşik faiz yöntemi ile amortisman fonu oluştururken, geçen süre içersinde borsada tahvil
alımı arttıkça, tahvil fiyatlarının da yükseleceği olasılığı gözönüne alınmamıştır.



İtfanın ertelenmesine dayalı bir sistem olan Dr. Price sisteminde, bütçe açığı giderek
büyüyecek, itfa için yüksek faizle borç bulunacaktır. Dolayısıyla bu sistemin düşük faizli
bir borç ödemek için, yüksek faizli borca doğru devletin sürükleneceği şeklinde bir sonucu
vardır.



Amortisman fonu, siyasilerin baskılarıyla karşılaşacaktır. Çünkü birikmiş büyük fonlar, bu
organların iştahını kabartacaktır.

14.3.3.2.2. Bütçe Ödeneği Yöntemi
Her yıl bütçesinde cari yıl borçlarının karşılığı kadar ödenek ayrılması, bütçe ödeneği
yöntemidir. Vergi gelirleri, borçların ödenmesinde temel gelir kaynağıdır. Cari yıl bütçesinde
fazlalık olması halinde, borcun itfası kolaylıkla gerçekleşir. Bütçe açığının varlığında ise yeterli
olmayan bütçe ödenekleri, itfayı olanaksızlaştırdığı gibi, bütçe açıkları yeni borçlanmaların
temel nedenini de oluştururlar.
Bütçe fazlası olan bir devletin gerek vadesi gelmiş borçlarını ödemesi (zorunlu itfa) gerekse
vadesi gelmeyen borçlarını ortadan kaldırması, erken itfa yapabilmesi (isteğe bağlı itfa)
olanaklıdır.
Anglo-Sakson ülkelerinde devlet borçlarının düzenli bir şekilde ödenmesini sağlamak için
“Sinking Fund” itfa fonları sistemi kurulmuştur. Devlet borçlarının disiplinli bir şekilde
ödenebilmesi için kurulan bu fon sistemi, bütçe ödeneği yöntemi ile amortisman sandıklarının
arasında ortalama bir sistem olmuştur. Devlet bir borç aldığında, bu borcun itfası için gerekli
geliri, cari gelirlerinden bu borcun itfasına ayırır, ayırdığı geliri de itfaya kadar yeni tahvil
alarak işletir. Oldukça basit bir sistem olan Sinking Fund’da bir tahvil ihracı tamamlandığı
zaman, vergi veya başka gelirlerden belirli bir miktarın her yıl Sinking Fund’a yatırılması
gerekir (İnce, 2001: s. 399).
Ancak sistem uygulamada birtakım olanaksızlıkları da beraberinde getirir. Öncelikle bütçenin
açık verdiği bir dönemde kamu harcamaları için gelir bulmakta güçlük çekilirken, uzun yıllar
sonra ödenecek bir borca para ayırma konusunda hükümetlerin tavrı büyük olasılıkla olumsuz
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olacaktır. Oluşan fonların hükümetlerce başka işlere kaydırılmaları da olanak dahilindedir.
Ayrıca fonların karlı yatırımlarda işletilmesi, sağlam bir mali bilgi, etkin idare ve kalifiye bir
kadroya ihtiyaç gösterdiğinden, bu fonu kurmuş devletlerin sözkonusu şartlara da önceden
sahip olması gerekir. Bundan başka devletlerin borçlanma ihtiyaçlarını ve dolayısıyla ödemesi
gereken borç tutarlarının çok büyük boyutlara ulaşması ile, devletin cari gelirlerinden ayrılan
meblağlar da yetersiz kalabilir. Son olarak bu sistemle borcun itfası, borç ödemesini günün
ekonomik koşulları ve toplam talep seviyesine göre ayarlamaya engel olur (Yaşa, ders notu: s.
98).

14.3.3.2.3. Amortisman Sandıkları
Amortisman sandıkları, bütçede sağlanan gelirlerle beslenen ve borçların ödenmesini düzenli
bir şekilde yürütme işlevini üstlenen organlardır. Bu sandıkların kuruluşları ve özerklikleri
alacaklılara güven verir ve kamu kredisi üzerinde olumlu etki yapar.
Ülkemizde ilk Amortisman Sandığı 1935 yılında kurulmuştur. Sandığın görevleri, “iç ve dış
devlet borçlarına ait tahvilleri satın almak ve bunlarla ilgili piyasanın düzenlenmesi için gerekli
mali ve ekonomik müdahaleleri yapmak” (2794 sayılı yasa, mad. 2) olarak belirlenmiştir. Aynı
zamanda sandığa itfa görevi de verilmiş, ancak ihtiyari itfa yapacağı, zorunlu itfayı da devletin
kendi bütçesine ödenek koyarak gerçekleştireceği ilkesi benimsenmiştir. 1947 yılına dek
Amortisman Sandığı’na özerk bir kuruluş niteliği ve bağımsız bir hukuki kişilik tanınmamış, o
yıl sandığa tüzel kişilik verilmiş ve özel hukuk hükümlerine tabi olmaya başlamıştır. Aynı yıl
sandığa zorunlu itfa yapma görevi de verilmiştir. Bunların yanında uzun vadeli borçlanma
yetkisi tanınmamış, kısa vadeli borçlanmayı da belirli koşullar altında Maliye Bakanlığı’ndan
yapabilmesi kabul edilmiştir.
1953 yılında Amortisman Sandığı kaldırılarak yerine, sermayesi daha fazla olan Amortisman
ve Kredi Sandığı kurulmuştur. Bu sandığın görevleri “devletin iç ve dış borçlarına ait tahvil ve
bonoların piyasasını düzenlemek, itfa için gereken işlemleri yapmak, kredi talep edebilecek
devlet idare, müessese ve teşekküllerinin uzun vadeli yatırımlarının finansmanına borç vermek
suretiyle yardım etmek ve kuruluş kanunu gereğince kendisine tahsis edilen kaynaklardan elde
edeceği meblağları idare etmek ve nemalandırmak” (6115 sayılı yasa, mad. 2) olarak
belirlenmiştir. Amortisman ve Kredi Sandığı’na tüzel kişilik de verilmiş ancak Maliye
Bakanlığı’na bağlı tutulmuş, özerklik kazanamamıştır.
Amortisman ve Kredi Sandığı, özellikle İDT’lere kredi açmış, ancak isabetli kararlar
alamamıştır. Öte yandan borçların itfası görevini de yerine getirememiştir. Sandık 1964 yılında
441 sayılı yasayla Devlet Yatırım Bankası adı altında yeni bir kuruluşun ortaya çıkmasıyla
kaldırılmıştır. Yeni bankanın getirdiği yeni sistemle devlet borçlarının amortismanı genel
bütçeye alınmıştır. Devlet Yatırım Bankası’na sadece İDT’lere kredi sağlama görevi verilmiş,
diğer kaynaklarına ilave olarak ve sermayesiyle sınırlı olmadan tahvil çıkarma yetkisi
tanınmıştır. Daha sonra devlet borçları ile ilgili her görev ve yetki Hazine’ye devredildikten
sonra Devlet Yatırım Bankası tamamen kimlik değiştirerek, Türk Eximbank’a dönüşmüştür.
Ancak bu yeni kuruluş daha çok ihracatı teşvik görevi üstlenmiştir (İnce, 2001: s. 404-6).
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14.3.4. Borcun Azaltılması Ve Ortadan Kaldırılmasının Ekonomik Etkileri
Ve Sonuçları
Günümüzde ülkelerin ulaştıkları yüksek borç ve faiz düzeyleri nedeniyle borçların belli bir plan
dahilinde itfaya tabi tutulmaları, ekonomi üzerinde önemli ve çeşitli etkiler yaratır. Özellikle
bu etkiler ekonomik faaliyet seviyesi ve ekonomik kalkınma üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Borç ödemenin ekonomik faaliyet üzerinde yarattığı etki, gerek alacaklıların niteliği gerekse
ödemede kullanılan fonların beslendiği kaynak açısından farklı olabilmektedir.
Borç ödemesi, ekonomiye yeni kaynak enjekte edilmesine yol açtığından, ekonomik faaliyet
üzerinde genişletici etki yaratır. Borç ödemesi ile ellerine nakit geçenler özel kişiler ise, ödeme
ile ele geçen paranın tüketime yönlendirilmesi olasılığı düşüktür. Çünkü tahvil sahipleri,
devlete borç olarak verdikleri meblağı, tasarruf amacıyla vermişlerdir. Bu nedenle ellerine
geçen meblağın küçük bir kısmını tüketim harcamalarında kullanıp, daha çok yeni yatırıma
yöneltecekler, sözkonusu yatırım araçlarına artan talep dolayısıyla tahvil ve bono fiyatları
yükselip, faiz oranları düşecektir. Eğer ödemenin yapıldığı dönemde ekonomiye durgunluk
hakimse, tersi gerçekleşecektir. Borç ödemesi yapılan kurumlar bankalar ise, ödemeden dolayı
ortaya çıkan genişletici etki, daha az olacaktır. Ekonomi canlı bir dönemde ise ve bankaların
likiditeleri ile borç verilebilir fonları yüksek ise, borç ödemesi ile birlikte kredi faaliyetlerini
arttırmayacaklar, enflasyona sebep olmak istemeyeceklerdir. (Yaşa, ders notu: s. 133-4).
Borç ödemesinin sağlandığı kaynak vergilerden karşılanıyorsa, borçlanmanın itfası için yeni
vergi tahsili, ekonomi üzerinde daraltıcı etki yaratacaktır. Çünkü vergiler her dönemde özel
harcamalarda azalmaya yol açarlar.
Borç ödemenin ekonomik kalkınma açısından da önemli sonuçları vardır. Ekonomik
kalkınmanın sağlanması için gerçekleştirilmesi gerekli sermaye birikimi özellikle sosyal sabit
sermaye yatırımlarıdır. Bu yatırımların borçlanma ile finansmanı, borçlar yatırımlara
yönlendirilecek tasarruflarla karşılanmışsa, kamu sermaye birikimi özel sermaye birikimi
aleyhine artmış olacak, ancak sonuçta borçlanma, kalkınmayı finanse etmiş olacaktır. Sosyal
sabit sermaye yatırımlarının önemli ölçüde tamamlanmış olduğu bir ülkede, özel yatırımların
teşviki, kalkınmanın hızlandırılması açısından önem taşır. Dolayısıyla devletin bu esnada vergi
gelirleri ile borç ödemesi, şahıs ve firmaların eline likit meblağların geçmesine yol açacaktır.
Harcamaların kısılıp tasarrufların artması ile birlikte, sözkonusu meblağlar tahvil ve bono
alımında kullanılır, faiz oranı düşer ve bu da yatırım talebini arttırır (Yaşa, ders notu: s. 111).
Görülüyor ki devlet borçlarının ödenmesi, belirli şartlar altında ekonomik kalkınma bakımından
faydalı olmaktadır.

374

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, devlet borçlarının olağanüstü yönetim şekillerinden konsolidasyon ve
konversiyonun özellikleri, etkileri, sonuçlarını inceledikten sonra, borçların azaltılması ve
ortadan kaldırılması uygulamaları olarak borcun reddi, borcun ödenmesi ve amortismanının
özellikleri, etkileri ve sonuçlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Borcun itfası için, bileşik faiz yönteminin kullanılması ile büyüyerek ortaya çıkan fonun
kullanılması yöntemine ............................................. denir.
2- Konsolidasyon sonucu, devletin borç faiz yükü ………………..
3- Borcun devam ettiği vade boyunca alacaklıya faiz ile birlikte anaparanın bir kısmının
ödenmesi, ........................................ dir.
4- Devletin, borcun anapara miktarını artırması ancak faiz yükünü düşürmesi ile
gerçekleştirilen konversiyon yöntemi, ................................................ dir.
5- Devalüasyon, …………………… azaltılmasını sağlayan bir para operasyonudur.
6) Yüksek faizli borçların düşük faizli borçlarla değiştirilmesine ne ad verilir?
a) Tahkim
b) Konversiyon
c) Konsolidasyon
d) Monetizasyon
e) Avans
7) Piyasa faiz oranının düşmesinden yararlanarak DİBS’lerin faiz oranının düşürüldüğü ve
borçlanmanın nominal miktarında artış sağlandığı konversiyon türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başabaşın altında konversiyon
b) Başabaştan yapılan konversiyon
c) Kademeli konversiyon
d) Fark isteme yoluyla konversiyon
e) Anapara konversiyonu
8) Devletin konversiyona başvurma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Borç yükünü hafifletmek
b) Borçların vadesini uzatmak
c) Borç stokunu ortadan kaldırmak
d) Borçları reddetmek
e) Borçları birleştirmek
9) Aşağıdakilerden hangisi konversiyonu başarıya ulaştıran şartlardan değildir?
a) Konversiyon yapılacağı zamanda kamu kredisi iyileşmiş olmalıdır
b) Konversiyon açık ve basit bir teknikle yapılmalıdır
c) Konversiyon yapılacağı zaman piyasa faiz oranı düşmüş olmalıdır
d) Alacaklılar konversiyona gidileceğinden haberdar olmamalıdır
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e) Konversiyon uygulamasında karmaşık işlemlerden uzak durulmalıdır
10) Aşağıdakilerden hangisi konversiyonun sonuçlarından değildir?
a) Devletin faiz yükünde azalma meydana gelir
b) Devletin borç yükü azalır
c) Milli gelir dağılımına olumlu etkisi olur
d) Borçlanmanın maliyeti yükselir
e) Vergi gelirlerinin faiz yoluyla yüksek gelirlilere akması engellenir
11) Borcun itfası için bileşik faiz yönteminin kullanılması ile büyüyerek ortaya çıkan fonun
kullanılması yöntemine verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kademeli ödeme
b) Toplu ödeme
c) İtfanın amortismanı
d) Borcun azaltılması
e) Dr. Price Yöntemi

12) Enflasyonist ortamda borçların azaltılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkiyi alacaklı lehine bozar
b) İç borçların değerinde azalma meydana gelir
c) Borcun anaparasının değeri düşer
d) Borç servisinin yükü azalır
e) Devlet borçlarını daha düzenli ödeyebilme olanağına sahip olur
13) Dış borçların azaltılarak ödenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Dış borçların azaltılması açısından enflasyon etkili bir para operasyonudur
b) Borçlu ülkenin para biriminin devalüe edilmesi o ülkenin dış borçlarını artırır
c) Devalüasyon iç borçlarda yeniden değerlendirilmeye tabi tutulacak altın ve döviz stokunda
artış yaratır
d) Alacaklı ülkenin para biriminin devalüe edilmesi dış borçları azaltır
e) Borçlu ülkenin para biriminin devalüe edilmesi dış borç miktarını artırır
14) Borcun itfasında kullanılan kaynak vergi gelirleri olduğunda ortaya çıkacak etki
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Özel tüketim harcamaları azalır
b) Kamu tüketim harcamaları artar
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c) Özel tasarruf harcamaları değişmez
d) Özel yatırım harcamaları artar
e) Kamu yatırım harcamaları artar

Cevaplar:
1. Dr. Price Yöntemi
2. Artar
3. Kademeli ödeme
4. Başabaşın altında konversiyon
5. Dış borçların
6. B
7. A
8. A
9. D
10. D
11. E
12. B
13. A
14. A
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