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ÖNSÖZ

Maliye politikası, ekonomik istikrarın ve büyümenin sağlanması için kamu harcamaları, kamu
gelirleri ve kamu borçlarının miktar ve bileşiminde yapılan değişiklikleri ifade eder. Ekonomik
yapıdaki değişim ve ülkelerin gelişmişlik düzeyi de belirlenen hedeflerin boyutunu ve kapsamını
değiştirir. Böylece gelir dağılımındaki adaletten, kaynak dağılımındaki etkinliğe kadar daha geniş bir
alanda maliye politikalarını kullanmak mümkündür.
1923-2015 yılları arasında Türkiye ekonomisinde uygulanan maliye politikalarını içeren bu çalışmada
ilk olarak devlet kavramı ve devletin ekonomiye müdahale derecesi incelenmiştir. Bu kapsamda bir
ve ikinci bölümlerde açıklanmaya çalışılan temel teorik çerçeve, maliye alanında yaşanan değişmeler
ve maliye politikası alanında kullanılan kavramlar, üçüncü bölümde yer alan Türkiye Cumhuriyeti
maliyesindeki gelişmelerle örtüştürülmeye çalışılmıştır.
Türkiye Cumhuriyetinde uygulanan maliye politikalarının ele alındığı son bölümde, 1923’den
günümüze Türkiye Cumhuriyet tarihinde yaşanan mali olaylar, devletin ekonomideki yeri, kamu
maliyesi alanındaki değişmeler, kamu harcamaları, kamu gelirleri ve kamu borçları sıralaması ile
açıklanmaya çalışılmıştır. Hiç kuşkusuz siyasi, toplumsal ve diğer ekonomik gelişmelerden uzak
tutularak hazırlanan bu çalışmada birçok konu eksik kalmıştır. Ancak konunun genişliği göze
alındığında, kitap Türkiye Cumhuriyetinde uygulanan maliye politikaları açısından okuyucuya hitap
edecektir.
Prof. Dr. Nazan Susam
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1. DEVLETİN EKONOMİYE MÜDAHALESİ: İDEOLOJİK
DÜŞÜNCELERDEKİ DEĞİŞİM

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Türkiye’de Kamu Maliyesi dersinin genel içeriği, 1923 yılından günümüze kadar geçen
süre içerisinde Türkiye Ekonomisinde yaşanan mali olayların değerlendirilmesidir. Mali
olaylar, Maliye bilim dalı konuları içinde yer alan ve devletin ekonomi içindeki fonksiyonlarını
yerine getirirken kullandığı kamu araçlarının yani kamu harcamaları, kamu gelirleri ve kamu
borçlarında meydana gelen değişimlerin değerlendirilmesidir.
1.2. Kamu kesiminin genel ekonomi içinde üstlendiği görevler devletin ekonomi içindeki varlık
nedeni ile çok yakından ilintilidir. Bu nedenle dersin ilk haftalarda yer alan konuları son
haftaların daha iyi kavranması ve anlaşılması için, devletin ekonomi içindeki varlık nedenine
ayrılmıştır.
1.3. İlk hafta devlet kavramı ve devletin ekonomideki varlık nedeni incelenecek ve teorik
çerçevede konu irdelenecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Devlet kavramı nasıl ortaya çıkmıştır?

2)

Devlet kavramı ve ideolojik değişimler arasındaki ilişkiyi nasıl kurabiliriz?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Devlet Kavramı

Devlet Kavramı ile ideolojik Ders notlarında yer alan
görüşler arasındaki ilişkiler
bilgiler ve ders anlatımı

4

Anahtar Kavramlar
•

Devlet

•

Merkantalizm

•

Klasik iktisatçılar

•

Neoklasikler

5

Giriş

6

1.1. DEVLETİN EKONOMİYE MÜDAHALESİ
Hukuki ve siyasal açıdan devleti, belirli bir ülkede yaşayan ve bir iktidara bağlı olan,
örgütlenmiş insan topluluğunun meydana getirdiği, sürekli ve hukukun kendisine kişilik
tanıdığı siyasal bir varlık olarak tanımlamak mümkündür. İktisadi açıdan bakıldığında ise,
toplum halinde yaşayan insanların kamusal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kamu kurumları
olarak örgütlenen devlet, ekonomide belirli işlevleri olan üretim ve finansman birimidir
(Kirmanoğlu, 2007: 5). Bütün kamu kurumları görevlerini yerine getirebilmek ve faaliyetlerini
sürdürebilmek için, tıpkı ekonomideki özel birimler gibi kaynak temin etmek ve onları
kullanmak zorundadır.
Temelde özel birimler de, kamu birimleri de faaliyetlerini insan ihtiyaçlarının karşılanması için
yapmaktadır. Ancak toplum içerisinde yaşayan insanların bireysel ihtiyaçlarının dışında,
kolektif ihtiyaçlarının da olması ve bu kolektif ihtiyaçların bir çoğunun da belirli bir otoriteye
bağlı olarak karşılanması, devleti toplum halinde yaşamanın vazgeçilmez ve kaçınılmaz bir
sonucu kılmıştır.
Devletin ve kamu kuruluşlarının topluma sunduğu tüm hizmetlere, kamu hizmetleri
denilmektedir. Devletin bu hizmetleri gerçekleştirebilmesi için de belirli bir gelire ya da
devletin mal varlığına ihtiyacı vardır. Devletin kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmesi için
yaptığı giderler ile, bu giderleri karşılayacak gelirler arasındaki dengenin sağlanabilmesi için
önemli bir mali yapılaşma ve mali yönetime ihtiyaç vardır. Maliyecilerin ve kamu
iktisatçılarının da üzerinde önemle durdukları konu ülkelerin mali yapılarıdır. Dünyadaki
iktisadi gelişmelere ve iktisadi akımlara bakıldığında da, kamu kesiminin en az hukuki yapısı
kadar mali yapısı da ön planda tutulmaktadır.
XVI. ve XVIII. yüzyıla damgasını vuran Merkantilist anlayıştan başlayarak günümüze kadar
pek çok iktisatçı ve düşünür, devletin mali yapısını ve ekonomiye müdahalesini tartışmıştır.

1.1.1. Merkantilistler
Batı Avrupa’da Ortaçağın sonu ile Sanayi Devrimi arasında geçen dönemde, feodalizm yıkılmış
ve güçlü merkezi devletler kurulmaya başlamıştır. İktisadi anlamda, sermaye birikimi ve piyasa
ekonomisi koşullarını hazırlayan ticari kapitalizmin geliştiği bir döneme girilmiştir. Bu
dönemde denizaşırı ülkelerdeki keşiflerle kıtalararası dış ticaret genişlemiştir.
Ticaretin gelişmesi ile değerli madenlerin Avrupa’ya getirilmesi, fiyatları yükselterek ticari
sermayeyi büyütmüştür (Kazgan, 2004: 35). Piyasadaki mübadelenin daha canlı bir hale
gelmesi ile toplumda yer alan tüccar sınıf daha çok para kazanmaya başlamış, toprak gelirleri
ile yaşayan soylular ise fakirleşmiştir. Ticaretin insanları ve ülkeleri zenginleştirdiği inancı,
ticari kapitalist sınıfın görüşlerini yansıtan yeni bir doktrinin kurulmasına neden olmuştur.
Merkantilizm, feodal dönem sonrasında Avrupa’nın, merkezi devleti güçlendirmek amacıyla
bulduğu bir politikadır.
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XVII. yüzyılda Avrupa’daki pek çok ülke keşiflerin ve dış ticaretin artması, değerli madenlerin
ön plana çıkması ile birlikte, birbirleriyle büyük bir ticari rekabet içine girmiştir. Bu rekabette
başarılı olmanın yolu ise güçlü bir milli sermaye oluşturulmasına bağlanmıştır. Dış ticaretin
geliştirilmesi için milli ekonomilerin geliştirilmesi gereklidir. Ekonominin gelişmesi için de
gerekirse devlet müdahale etmeli ve gerekli bulduğu tedbirleri almalıdır (Aksoy, 1998: 19).
Böylece devlet müdahalesi Merkantilist öğretinin önemli bir parçası olmuştur.
Merkantilistlere göre, devletin gücü, uzun savaşlara dayanabilmesi, yeni ülkeleri keşfetmesi ve
kolonilere sahip olmasına bağlıdır. Yeni kıtaların keşfi ve kolonilerin artırılması ise ülkeler
arasındaki savaşları ve buna bağlı olarak askeri masrafları artırmıştır. Bu nedenle merkezi
devletin güçlenmesi ve hükümdarın hazinesinin büyümesi önemlidir.
Devletler kendilerine gelir yaratabilmek için, ihracat yapmayı, ithalatı ise kısmayı çare olarak
düşünmüşlerdir. Çünkü dış ticaret dengesinin pozitif olması, ihracat ile ithalat arasındaki fark
kadar ülkeye kıymetli maden girişini sağlayacak (Savaş, 2007: 137) ve devlet hazinesini
artıracaktır. Yani devlet ekonomik yaşama aktif olarak karışarak değerli madenlerin içeride
birikmesine olanak sağlayacak ve doğrudan paraya sahip olunacaktır.
Böylece ticareti kolaylaştıracak ve ihracatı teşvik edecek her türlü kamu harcaması Merkantilist
dönemde teşvik edilmiş ve kamu harcamaları artırılmıştır. Vergiler ise kamu harcamalarının
karşılanmasında önemli bir gelir kaynağı olmamakla beraber, devletin vatandaşlarına sağladığı
can ve mal güvenliğinin bir karşılığı olarak alınmaları meşru kılınmıştır.
Merkantilizm ticari kapitalizmin hakim olduğu bir süreci temsil etmektedir. Bu ideoloji içinde,
ticareti geliştirmek, teşvik etmek ve korumak için her türlü devlet müdahalesi gerekli görülmüş
ve devletin ekonomideki gücü ön plana çıkarılmıştır. Ancak ticari kapitalizm içinde gelişen
sanayi kapitalizmi “bırakınız yapsınlar” görüşünü gerekli kılmış ve sanayi kapitalizminin
gelişmesi ile Merkantilist öğreti önemini yitirmiştir.

1.1.2. Fizyokratlar
Fransa’da iktisadi hayatta XVI. ve XVII. yüzyılda görülen dinamizmin XVIII. yüzyılda sona
ermesi bir takım değişimlerin başlamasına sebep olmuştur. Fransa’da bulunan aydınlar,
ekonomik, sosyal ve siyasi alanda devlet müdahaleciliğine karşı direnç hareketlerine
girişmişlerdir. Bu hareketleri hızlandıran en önemli sebep ise, Fransa’da tarım sektörü önemini
korurken, soylu kesimin merkezi devletin egemenliği altına alınmış olması ve tüccar halkın
zenginleşmesidir. Ayrıca Fransa’nın mutlak monarşi altında güçlenmeyip aksine zayıflaması
ve İngiltere’nin iktisadi, siyasi ve sosyal alanda gösterdiği gelişmeler, Fransa’yı yakından
etkilemiştir.
Bu dönemin düşünürlerinden Dr. Quesnay, Merkantilist politikanın yanlışlığını ve iktisadi
organlara keyfi müdahalenin yarattığı sonuçları belirterek, piyasa mekanizması içinde iktisadi
hayata müdahalenin ters tepki yaratacağını belirten bir teori geliştirmiştir. Dr. Quesnay 1759
yılında yayınladığı “Tablo Ekonomi” adlı eseri ile, Fizyokratların temel felsefesi olan doğal
düzen anlayışını ve tarımdaki üretici kesimin yani çiftçilerin önemini ön plana çıkarmıştır.
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Fizyokratlara göre yeni değer üreten tek sektör tarımdır ve tarımda çalışan işgücü üretkendir.
Çiftçiler bütün iktisadi kaynakların en önemli yardımcısıdır. Çiftçi tabiatta yeniden var edilen
kaynaklar için çalışmaktadır. Toprak, doğanın gücünden kaynaklanan olay sonucu mahsul
vermektedir. Bütün oluşum toprak üzerinde çalışanların faaliyetleri ile olur. Fizyokratlar bu
düzenin sürmesinin özel mülkiyetle olabileceğini, bu yüzden de ekonomiye müdahale
edilmemesi gerektiğini savunmuşlardır (Pınar, 2006: 5). Böylece devlet müdahalesine karşı
çıkılmış ve doğal düzenin tam olarak işleyebilmesi için, devlet müdahalesinin en düşük
seviyede olması ve kamu harcamalarının azaltılması istenmiştir (Aksoy, 1998: 22).
Fizyokratlara göre devletin tek görevi, insan yaşamının, özgürlüğünün ve mülkiyetinin
korunması olmalıdır (Savaş, 2006: 225).
Fizyokratlar mali konularda da ilginç fikirler ileri sürmüşlerdir. Merkantilistlerin karmaşık
vergi sistemlerine karşı tek vergiyi savunmuşlardır. Çünkü bütün vergiler sonuçta sektörden
sektöre aktarılacak ve net ürün elde edilen tarımdan alınmış olacaktır. Dolayısıyla ihracat ve
ticarete müdahale ederek ekonomiyi düzenleme gayretleri, tarıma getirilen ek yüktür ve bu yük
ulusun toplam refahına zarar verecektir. Sonuçta Fizyokratların liberal politikalardaki öncülüğü
ve “bırakınız yapsınlar” sloganı, sadece müdahale edilmeyen tarım sektörünü anlatır. Bu
nedenle Fizyokratların görüşleri hep sınırlı kalmış ve 1776 yılında klasik iktisadın öncüsü
Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği” adlı eserini çıkarması ile etkisi son bulmuştur.

1.1.3. Klasik Okul
XVIII. yüzyılın sonu ve XIX. yüzyılın başında, İngiltere ve diğer batı ülkelerinde, iktisadi ve
politik değişmelerin yaşandığı ve sanayi uygulamalarının hızlı geliştiği bir döneme girilmiştir.
Özellikle İngiltere’de yaşanan bu dönem, “Sanayi Devrimi” olarak nitelendirilmiştir.
XVI. yüzyılda gelişen ticari kapitalizm, Merkantilizmi ve XVIII. yüzyılın ortalarında Fransa’da
tarımın kapitalistleşmesi Fizyokrasiyi doğurduğu gibi, Sanayi Devrimi de, Klasik İktisat
okulunun kurulmasını sağlamıştır (Kazgan, 2004: 61).
Fizyokrasi her açıdan Merkantilist düşünceye karşı olmasına rağmen, Klasik Okul ile
Fizyokrasi arasında büyük benzerlikler vardır. Laissez-Faire ideolojisi ve serbest dış ticaret
düşüncesi her iki düşünce akımında da vardır. Bunun nedeni ise, XVIII. yüzyılın ikinci
yarısında İngiltere, hala ayrıcalıklı sınıfların egemenliğinde iken, Sanayi Devrimi ile birlikte,
onun öncüsü olan iktisadi adam kimliğinin oluşmaya başlamasıdır. Merkantilist dönemden
kalan tekelci sınırlamalara karşı, iktisadi adam, bireyciliğin faydalarını ve iktisadi özgürlüğün
savunulması düşüncesini ön plana çıkarmıştır. XVIII. yüzyılın ikinci yarısında devlet gücü
ayrıcalıklı sınıfların arkasında olduğu için, bu yeni düşünce ile, devlet müdahalesini minimize
eden Laissez-Faire anlayışı güçlendirilmiştir (Kazgan, 2004: 61). Klasik iktisadi düşünce ile
birlikte piyasa düzeninin sağlanması ön plana çıkarılmaya başlanmış ve “Görünmez El”
kavramı ile, piyasanın kendi kendisine dengeye geleceği ve devletin piyasa ekonomisine
müdahale etmemesi anlayışı hakim olmuştur.
Klasik iktisat okulunun kurucularından biri olan ve liberal iktisadi görüşü sistemleştiren Adam
Smith (1723-1790), “Ulusların Zenginliği” (1776) adlı kitabında, liberal politikaları ve piyasa
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ekonomisinin kendi kendine işleyişini ele alırken, kitabının son bölümünde de maliye
konularına yer vermiş ve devletin bazı alanlardaki rolünü kabul etmiştir.
Adam Smith, devletin harcamalarını hükümdarın temel görevleri açısından ele almış ve daha
sonra, devletin klasik görevleri olarak adlandırdığı bu görevleri, savunma, adalet, bayındırlık
ve kısmen eğitim hizmetleri olarak belirlemiştir. Adam Smith’in devletin görevleri ile ilgili
düşünceleri, tümüyle bırakınız yapsınlar felsefesine uygun olmuştur. Devletin piyasa
mekanizmasının serbest işlemesine müdahale etmemesini, Merkantilist müdahalelerin pek
çoğunun kaldırılmasını, mesleklere girişin tamamen serbest bırakılmasını ve rekabetin kolayca
yapılabilmesini tavsiye etmiştir. Ayrıca kağıt para bankacılığının düzenlenmesi, patent ve telif
haklarının korunması, tefecilikle mücadele edilmesi, altyapı hizmetlerini yapacak kamu
kuruluşlarının kurulması ve eğitim hizmetlerinin sağlanması gibi işleri de devletin görevleri
arasında saymıştır (Savaş, 2007: 259). Devlet gelirlerini de ayrıntılı bir şekilde inceleyen Adam
Smith, kamu harcamalarının en büyük kısmının vergilerle karşılanmasını savunmuştur. Modern
maliye açısından önemle üzerinde durulan, belirlilik, eşitlik, uygunluk ve iktisadilik gibi
vergileme ilkeleri de Adam Smith tarafından ortaya koyulmuştur.
Klasik iktisat teorisine, A. Smith’in ardından iki önemli destek gelmiştir. Bunlardan biri “Say
kanunu” ile Klasik düşüncenin mantıksal yapısı içinde önemli bir teoriyi yaratan iktisatçı, Jean
Baptiste Say (1767-1832), diğeri ise faydacılık felsefesi ile liberal anlayışa destek veren,
Jeremy Bentham’dır ( 1748-1832).
Say kanununa göre, her arz kendi talebini yaratır. Yani bir mal üretildiği zaman yalnız bir arz
yapılmış olmaz, aynı anda ve aynı miktarda talep de yaratılmış olur. Piyasalarda daima
üreticiler ve tüketiciler arasındaki denge sağlanacaktır. Satılamayacak olan malların üretimi ise
fiyat mekanizması ile önlenecektir. Sonuçta toplam üretim hacmi tam istihdam seviyesinde
olacaktır. Tam istihdam denge koşulunun geçerliliği ise, faiz oranlarının, işçi ücretlerinin, mal
ve hizmet fiyatlarının esnek olmasına bağlıdır. Ekonomik yapıda bir istikrarsızlık veya eksik
istihdam dengesi söz konusu olduğunda faiz, ücret ve fiyat esneklikleri yoluyla arz ve talep
tekrar dengeye gelecektir. Buna bağlı olarak, uzun dönemde ekonomideki istikrarsızlıkların
devam etmesi mümkün değildir.
Toplumsal refahın arttırılması konusundaki görüşleri ilk kez gündeme getiren ve kıymet
teorisinin ilk fikri temellerini atan, Bentham ise, ulusal zenginliğin ve mutluluğun artması için
temel ilkenin, “devletin hiç bir şey yapmaması, hiç bir girişimde bulunmaması”, olduğunu
söylemiştir. Bentham’a göre, devlet faaliyetleri gereksizdir ve aynı zamanda zararlıdır. Çünkü
her devlet faaliyeti, kişiler üzerinde uygulanan bir sınırlama demektir ve her sınırlama bir acı
getirir (Savaş, 2007: 297).
Bentham, “bırakınız yapsınlar” felsefesi ile özgür rekabet ve bireycilik ilkelerini savunurken,
diğer yandan çıkar peşinde koşan bir kişinin davranışlarına yasal yoldan müdahaleyi ve cezai
yaptırımın gerekliliğini savunur. Bu noktada Bentham genel mutluluğa ulaşmak için devlet
müdahalesini kabul eder (Savaş, 2007: 298).
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Klasik İktisat Okulunun diğer bir düşünürü, David Ricardo (1772-1823) ise, kamu kesiminin
varlığını “zorunlu kötülük” olarak niteleyip kamu faaliyetlerinin mümkün olan en düşük
seviyede tutulmasının gerekli olduğunu savunmuştur (Görgün, 1994: 67). Devletin zorunlu
kötülük olarak nitelendirilmesindeki temel kriter ise vergilerin sermaye birikimini olumsuz
etkileyeceğidir. Çünkü toplumda tasarruf yapan kesim sermaye sahipleridir ve devlet tarafından
yapılacak olan harcamaların finansmanında vergilerin kullanılması, kapitalist sermaye
birikimini azaltacaktır.
Liberal bakış açısı ile devletin ekonomi içindeki yerini belirleyen Klasik iktisatçılar, ekonomide
devlet müdahalesine karşıdırlar. Bunun yanı sıra bazı alanlarda devlet müdahalesinin gerekli
olduğunu ancak kamu faaliyetlerinin sınırlı olması gerektiğini savunurlar. Klasik iktisatçıların
mali alandaki görüşlerini ve devlet müdahalesine bakışlarını üç ilke ile özetlemek mümkündür;
Kamu harcamaları mümkün olduğunca düşük ve sınırlı olmalıdır; vergiler tarafsız olmalıdır;
devlet bütçesi denk olmalıdır.

1.1.4. Neoklasik İktisat
Piyasa ekonomisini esas alan ve ekonomide kamu müdahalesini kabul etmeyen Klasik
iktisatçılar, piyasanın kendi dinamikleri ile kendiliğinden dengeye geleceğini kabul ederler.
Neoklasik iktisatçıların piyasa ekonomisine bakış açıları ve Laissez–Faire’e bağlılıkları da,
Klasik okulun ideolojik devamı niteliğindedir. Klasik iktisadi düşünceye önemli bir katkı olarak
kabul edilen Neoklasik iktisat teorisi, Klasik iktisattan farklı olarak, piyasa mekanizmasının tek
başına optimum koşulları sağlamaktan uzak olduğunu ve bu nedenle kamu ekonomisinin
gerekliliğini açıklamaya çalışmıştır (Aktan,1986).
Neoklasik iktisat teorisi, tam rekabet koşulları ve iktisadi adam modeline dayalı olarak
rekabetçi dengenin nasıl oluştuğunu incelemiştir (Kirmanoğlu, 2007: 15). Tam rekabet
piyasaları çok sayıda alıcı ve satıcı bulunan piyasaya giriş ve çıkışların serbest olduğu, homojen
malların bulunduğu ve bütün piyasa ilişkilerinin açık cereyan ettiği bir piyasa modelidir. Piyasa
mekanizmasının etkin işleyebilmesi için, tam rekabet koşullarının sağlanması gerekir. Bu
koşullara göre; malların homojen olması, ekonomik karar alıcılarının tam piyasa bilgilerine
sahip olması, fiyatların aşağı ve yukarı doğru esnek olması, piyasaya giriş ve çıkışların serbest
olması, dışsallıkların ve tekelci güce sahip üretim alanlarının olmaması gereklidir. Neoklasik
yaklaşımın iktisadi adam modeli ise, bireylerin, tüketim, yatırım, tasarruf gibi ekonomik
kararları alırken beklentilerini ön planda tuttukları ve beklentilerinde rasyonel davrandıkları
esasına dayanır. Ayrıca birey yaptığı seçişlerde kendi çıkarlarını en çoklaştırma dürtüsü ile
davranır (Kirmanoğlu, 2007).
Neoklasik iktisadi düşünceye göre, piyasada tam rekabet koşullarının sağlandığı bir durumda,
tüm tüketici ve üreticilerin rasyonel davrandığı varsayımı altında, piyasa dengeye gelecektir.
Piyasadaki fiyatın marjinal hasılata ve onun da marjinal maliyete eşitlendiği böyle bir ortamda
üreticiler kar, tüketiciler ise faydalarını maksimize etmiş olacaklardır (Pınar, 2006:9).
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Piyasada tam rekabetin ve optimallik koşullarının sağlandığı bu durum “birinci en iyi” olarak
adlandırılır ve tüm dönemlerde piyasaların kendi kendine dengeye geleceği varsayılır
(Bernheim, 1989).
Ancak gerçek hayatta bu şartların hiç birinin sağlanamayacağı, bu nedenle de bu koşulların
soyut bir varsayımdan öteye gidemeyeceği bilinmektedir. XIX. yüzyılda sanayileşmenin
ilerlemesi ve sermaye yoğun teknolojilerin kullanımı sonucunda ortaya çıkan piyasa
başarısızlıkları da bu durumu doğrulamıştır.
Neoklasikler'e göre, piyasa ekonomisini başarısızlığa uğratan başlıca faktörler; tam rekabetin
gerçekleştirilememesi, dışsal ve içsel ekonomilerin varlığı, kamusal malların üretilme
zorunluluğu ve marjinal maliyetin sıfır olduğu üretim faaliyetlerinin oluşmasıdır (Aktan, 2000:
5). Piyasa ekonomisinin tek başına optimumu sağlamaktan uzak olduğu bu durumda, kamu
ekonomisinin piyasanın eksik olduğu alanlara müdahale etmesi gereklidir. Piyasa
başarısızlıklarının olduğu bir ortamda devletin ekonomiye müdahalesi ise “ikinci en iyi” olarak
adlandırılır.
Neoklasik iktisatçılara göre, piyasa mekanizmasının yeniden işlerliliğini kazanması için, aksak
rekabetin olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılması, pozitif dışsallığın bulunduğu alanlardaki
faaliyetlerin devletçe desteklenmesi, negatif dışsallığın bulunduğu faaliyetlerin de ya devletçe
yapılması ya da bu faaliyetleri yapan özel birimlerin düzenleyici vergiler gibi kurallara tabi
tutulmaları gereklidir. Ayrıca pozitif içselliğin söz konusu olduğu faaliyetler, KİT'ler
aracılığıyla devlet tarafından yerine getirilmelidir. Tam kamusal mallar dışında yarı kamusal
mallar ve erdemli malların da kısmen devletçe üretilmesi ve doğal tekellere devlet müdahalesi,
piyasadaki aksaklıkların giderilmesi için uygun görülmüştür (Aktan, 2000: 6).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1.
Merkantilist öğretiye göre devletin ekonomideki varlık nedeni nasıl
açıklanabilir?
2.

Klasik iktisatçılara göre “görünmez el” kavramı ile açıklanmak istenen nedir?

3.

Fizyokrat öğretinin iktisadi düşünce tarihine katkıları nelerdir?

4.

Birinci en iyi durum neyi ifade eder?

5.

İkinci en iyi durum neyi ifade eder?
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2. DEVLETİN EKONOMİYE MÜDAHALESİ: İDEOLOJİK
DÜŞÜNCELERDEKİ DEĞİŞİM (DEVAM)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. XVI. ve XVIII. yüzyıla damgasını vuran Merkantilist anlayıştan başlayarak günümüze
kadar pek çok iktisatçı ve düşünür, devletin mali yapısını ve ekonomiye müdahalesini
tartışmıştır. Son iki yüz yılda iktisadi düşünce akımlarının incelemelerinden görülmektedir ki;
devletin ekonomiye müdahalesi dünyadaki iktisadi, siyasi ve sosyal değişimlere bağlı olarak
farklı boyutlar kazanmıştır.

18

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Keynes’in ekonomi alanında yarattığı etkiler nelerdir?

2.

Monetaristler neden Keynesyen iktisatçıları eleştirir?

3.

Kamusal seçiş teorisinin siyasi ve iktisadi yönlerini tartışın?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Devlet Kavramı

Devlet Kavramı ile ideolojik Ders notlarında yer alan
görüşler arasındaki ilişkiler
bilgiler ve ders anlatımı
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Anahtar Kavramlar
•

Keynes

•

Keynesyen İktisat

•

Monetaristler

•

Kamusal seçiş teorisi
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Giriş
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2.1. Keynesyen İktisat
Klasik iktisadi düşüncede piyasa ekonomisinin tek başına soysal refahın optimizasyonunu
sağlayacağı ve bu nedenle devletin ekonomiye müdahalesine gerek olmadığı görüşü hakim
olmuştur. Neoklasik iktisadi düşüncede ise piyasa ekonomisinin bazı faktörler dolayısıyla
başarısızlığa uğrayabileceği böylece sosyal refahın optimumdan uzaklaşabileceği görüşü
savunulmuştur. Neoklasikler, Klasik iktisatçılardan farklı olarak devletin ekonomiye
müdahalesinin gerekli olduğunu ancak bunun sınırlı olması gerektiği görüşünü savunmuşlardır
(Aktan, 2001).
1929 yılına gelindiğinde dünya genelinde yaşanan büyük durgunluk iktisadi alanda yeni bir
dönüşümü gerekli kılmıştır. 1929 yılında yaşanan dünya ekonomik bunalımına, klasik
iktisatçıların görüşlerinin çözüm olmaması, iktisatçıları yeni çözüm önerileri bulmaya itmiştir.
Bu dönemde İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes, 1936 yılında yayınladığı “Para, Faiz ve
İstihdamın Genel Teorisi” adlı eserinde durgunluktan kurtulmak için devletin ekonomiye aktif
olarak müdahale etmesi gerektiği görüşünü savunmuştur. Keynes’in bu eseri ile, talep yönlü
iktisadın temelleri atılmış ve devletin genişletici maliye ve para politikalarını kullanarak,
depresyonu sonlandıracağı ön plana çıkarılmıştır.
Büyük buhran ortamında, Keynes’in bu görüşü ile, Klasik iktisatçıların ileri sürdükleri, mal ve
faktör piyasalarının tam istihdam dengesinde olduğu ve piyasalarda eksik istihdam meydana
geldiğinde, her arzın kendi talebini yaratarak piyasaların tekrar dengeye geleceği görüşü
sorgulanmaya başlamıştır (Shaviro, 1997: 44).
Keynes yaptığı çalışma çerçevesinde pek çok açıdan, Klasik iktisadi düşüncenin temel
ilkelerine eleştiriler getirmiştir; Keynes’e göre Klasik iktisadın varsaydığı ücretlerin aşağıya
doğru esnekliği ve yatırım tasarruf eşitliği sonucu ulaşılan tam istihdam denge düzeyi genel bir
durumda değil, arızi bir durum olarak meydana gelmektedir. Ekonomide meydana gelen
işsizliğe bağlı olarak, ücret düzeyleri düşse bile, ekonomideki talep düzeyi de gelire bağlı olarak
düşecek ve yine tam istihdam denge düzeyine ulaşılamayacaktır. Klasik düşünceye göre,
yatırım tasarruf eşitliğini sağlayan temel unsur faiz oranıdır. Faiz oranındaki değişikliğe bağlı
olarak yatırım ve tasarruflar dengeye gelebilir. Keynes’e göre, yatırım tasarruf dengesini
belirleyen tek etken faiz oranı değildir, gelir düzeyi, yatırımların marjinal verimliliği ve gelecek
döneme bağlı beklentiler de etkili olmaktadır. Buna bağlı olarak, faiz oranı ne kadar düşük
olursa olsun, diğer etkenler olumlu olmadıkça yatırım tasarruf dengesinin sağlanması mümkün
olmayacaktır. Böylece ekonomide yeterli talebin sağlanamaması deflasyonla sonuçlanacaktır.
Keynes’e göre, eksik istihdam dengesinden tam istihdam dengesine ulaşmak için yapılması
gereken talebi artırmaktır. Devletin talebi artırmak için uygulaması gereken maliye politikası
ise, açık bütçe politikasıdır. Bunun anlamı, kamu harcamalarının kamu gelirlerinden fazla
artırılması ya da kamu harcamaları sabitken vergilerin azaltılmasıdır. Bu şekilde oluşturulan
fazladan talep, tam istihdam dengesine ulaşıncaya kadar atıl duran üretim faktörlerini üretim
sürecine sokacağından, fiyatlar genel düzeyinin artırmaktan daha çok üretim seviyesini ve buna
bağlı olarak milli gelir denge düzeyini artırabilecektir. Bu artış tüm üretim faktörlerinin tam
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olarak kullanıldığı tam istihdam denge düzeyine kadar sürecektir. Tam istihdam denge
düzeyine ulaşıldıktan sonra talebin artırılmaya devam etmesi ise, üretim düzeyini artırmayıp
talep enflasyonu şeklinde fiyatlar genel seviyesini artıracaktır.
Böylece Keynes, bütçenin dengede olmasına ilişkin Klasik düşüncenin, ekonomiyi yanlış yola
saptıracağını ve ekonominin içinde bulunduğu durgunluk ve işsizliğin daha büyük istikrar
problemlerine yol açacağını söyleyerek, kamu harcamalarının bütçe açıkları ile finanse edilmesi
ve açık finansmanın, ekonomideki kaynakların istihdam altında olduğu bir durumda daha iyi
bir politika olabileceği fikrini savunmuştur. Kamu açıklarındaki bir artış, çoğaltan etkisi ile
ekonomide ilave talep yaratarak gelir ve istihdamda bir artışa neden olacaktır. Durgunluk
dönemlerinde uygulanan açık bütçe politikası, kamu harcamalarının artması ile birlikte
ekonomi üzerinde uyarıcı etki yaparak vergi gelirlerinin artmasını sağlayacak ve ekonomi
iyileşme aşamasına geldiğinde bütçe fazlası vererek bütçe dengesi yeniden sağlanacaktır
(Langdana, 1990: 20-23).
1929 yılında yaşanan büyük buhrandan sonra Keynes’in durgunluğu giderici politikaları
sanayileşmiş ülkelerin çoğunda genel kabul görmüş ve 1940’lı yılların başından itibaren pek
çok ülkede uygulama alanı bulmuştur. Devletin ekonomideki rolü ve fonksiyonlarının
genişletilmesi düşüncesini savunan, Keynes’in ortaya çıkardığı ve pek çok iktisatçının katkıları
ile gelişen “Keynesyen İktisat”, 1950’li ve 1960’lı yıllarda hakim iktisadi düşünce akımı
olmuştur. Maliye politikası deyimi de iktisat literatürüne Keynes’ten sonra girmiştir. Kamu
harcamalarının artması için uygun bir ortam hazırlayan Keynesci maliye politikası, uzun yıllar
uygulanmış, istihdam ve iktisadi büyümenin sağlanmasında etkili olmuştur. Ancak Keynesyen
politikalar, enflasyon ve ödemeler dengesi üzerinde olumlu etki gösterememiştir. Bu nedenle
1970’li yıllarla birlikte bu yaklaşıma yöneltilen eleştiriler giderek artmıştır (Görgün, 1994:123).

2.2. Monetarist Yaklaşım
1960’lı yıllardan sonra enflasyon ile işsizliğin bir arada görülmesi ve Keynesyen görüşün
varsayımlarına dayanılarak uygulanan toplam talep yönlü politikaların, ekonomik istikrarın
sağlanması için yetersiz kalması, maliye politikasının uygulanmasına yönelik eleştirileri
artırmıştır.
1960 ve 1970’li yıllarda, bir çok ekonomist Milton Friedman’ın öncülüğünde, Keynesyen
kuramı eleştirerek, serbest piyasa ekonomisinin işleyişine dayalı ve ekonomi politikası içinde
para arzına önemli bir yer veren yeni bir kuram ortaya atmışlardır (Ataç, 2006: 12). Klasik
miktar teorisinin modernizasyonuna dayanan bu görüş Monetarist (parasal) görüştür.
Monetaristler, Keynesyen ekonominin devletin ekonomiye aktif olarak katılmasını savunan
görüşlerine karşı çıkarken, büyük ölçüde Klasik iktisat teorisine dayalı düşünceler
geliştirmişlerdir. Ancak Klasik iktisatçıların paranın yalnızca bir örtü olduğunu ileri sürmesine
ve asıl olarak reel sorunlarla ilgilenmesine karşılık, Monetaristler paranın ekonomik yaşamda
en önemli olgu olduğunu ve ekonomik istikrarsızlıkların çözümlenmesinde para arzının
denetlenmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir.
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Monetarist görüşün teorik yapısı şu noktalar etrafında toplanır (Savaş, 2007: 869);
•
Ekonomik yaşamı etkileyen temel faktör parasal değişmelerdir. Bu görüşe göre toplam
talebi dolayısıyla üretimi, istihdam ve genel fiyat seviyesini belirleyen temel unsur para arzında
meydana gelen değişmelerdir.
•
Para arzında meydana gelen değişmelerin ekonomiye yansıması mikro karakterli olup,
aktif varlığın fiyat ve getiri oranlarındaki değişmeler nedeniyle yeniden düzenlenmesi ile ortaya
çıkar.
•
Ekonominin istikrarını bozan etkenlerin çoğu, hükümetlerin izlediği maliye
politikasından ve para otoritelerinin firmalar ve kişiler arasında farklılık yaratıcı iradi
uygulamalarından kaynaklanır. Ekonomi esas itibari ile istikrarlıdır. Kendi haline
bırakıldığında işsizlik ve enflasyon gibi istikrarsızlıklar oluşmaz. Ekonomideki istikrarsızlığın
nedeni, ekonomiye dışarıdan yapılan müdahalelerdir.
Monetaristlere göre ekonomik istikrarsızlıkların ana nedeni uygulanan yanlış para ve maliye
politikalarıdır. Para arzında meydana gelen düzensiz dalgalanmalar toplam talep düzeyini
doğrudan etkileyecek, üretim düzeyindeki etki ise, bununla eş zamanlı olarak meydana
gelmeyecektir. Yani para arzının gelir üzerindeki etkisini kısa zamanda belirlemek çok zordur.
Dolayısıyla ekonomide ortaya çıkan kısa dönemli istikrarsızlıklarda para politikası etkili
olmayacaktır. Bu nedenle para arzı devlet tarafından belirlenen dışsal bir değişken olduğu için
devlet ani politika değişmelerinden kaçınmalı ve para arzı GSMH’ya eşit bir oranda her yıl
artırılmalıdır. Örneğin, toplam talep düzeyi toplam arz düzeyini aşınca talep enflasyonu ile karşı
karşıya kalınacaktır. Böylelikle meydana gelecek olan istikrarsızlıktan kaçınmanın yolu ise,
para arzının belli bir oranda istikrarlı bir şekilde artırılmasıdır. Benzer şekilde maliye politikası
da uzun ve belirsiz bir şekilde etkilerini ortaya koyar ve bu etkiler para politikasına göre daha
zayıftır. Çünkü maliye politikası faiz oranlarını yükseltip özel sektör yatırımlarının azalmasına
yol açar (Savaş, 2007: 869).
Monetarist teori, özel sektörün güven içinde gelişebileceği ve ekonomik büyümeyi sağlayacağı
istikrarlı bir ortamı savunur. Bu nedenle ilk olarak para arzı her yıl belirli bir oranda artırılmalı,
devlet maliye politikaları ile ekonomiye müdahale etmemeli, kamu kesimi küçültülmeli, kamu
harcamaları sınırlandırılmalı ve sıkı para politikası önlemleri alınmalıdır.

2.3. Arz Yönlü İktisatçılar
1970'li yıllarda, enflasyon ve işsizliğin birlikte ve yüksek oranlarda yaşandığı bir sürece
girilmesi ve stagflasyon probleminin ortaya çıkması ile Keynesyen iktisat politikalarının
ekonomi içindeki gücünü yitirdiğini savunan bir diğer yaklaşım da Arz-Yönlü iktisattır. ArzYönlü iktisat yaklaşımında, iktisadi soruna talep cephesinden yaklaşan Keynesci modelin
aksine, ekonominin arz yönüne ağırlık verilmekte ve üretimin özellikle vergi indirimleri
yoluyla teşvik edilmesi önerilmektedir.
Arz-Yönlü iktisatçılara göre, iktisadın tüm sorunları arz kaynaklıdır. Bu nedenle üretimi teşvik
edecek en önemli araç vergi indirimleridir. Düşük üretim düzeyi ve düşük büyüme hızı şeklinde
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yaşanan ekonomik durgunluğun nedeni ise; enflasyon nedeniyle yüksek gelir dilimlerinden
vergi ödeyenlerin sayısının artması ve dolayısıyla çalışma gayretlerinin olumsuz etkilenmesine
bağlanmıştır (Demir, 1994).
Bu çerçevede Arthur Laffer tarafından ortaya çıkarılan ve vergi oranlarının düşmesi ile vergi
hasılatının artacağı görüşü Laffer eğrisi ile açıklanmaya çalışılmıştır. Laffer, görüşleri ile
Keynesyen iktisat politikasını eleştirerek, “her arz kendi talebini yaratır” şeklinde ifade edilen
Say kanununu tekrar gündeme getirmiştir. Arz-Yönlü iktisadın çıkış noktası olarak kabul edilen
bu görüş çerçevesinde, Arz-Yönlü iktisat, iktisadi sorunların kaynağını talep yetersizliği olarak
değil, üretimin talebe oranla yetersiz olmasına bağlamıştır. Bu çerçevede üretimi teşvik edecek
en önemli kalem vergi indirimleridir (Aktan, 2004: 53).
Vergi oranlarının düşürülmesi tüketici ve üretici üzerinde olumlu etki yapacak ekonomide
yatırımları üretimi ve istihdamı artıracaktır. Arz ekonomisine göre vergi oranlarının
düşürülmesi ile vergi yükü azalan işçilerin gerçek ücretleri artmış olacak, işçiler daha çok
çalışacak ve emeğin kalitesi yükselecektir. Böylece istihdam artacak ve işsizlik oranı
azalacaktır.
Faizler üzerindeki vergi yükünün azalmasıyla faizler ucuzlayacak, finansman maliyetleri
azalacak ve firma yatırımları artacaktır. Faizlerden daha az vergi alınması ile tasarruf
sahiplerinin faiz gelirleri ve tasarrufları artacaktır. Vergi oranlarının düşürülmesi ile ekonomiye
dinamizm gelecek ve sonuçta gelir artacak buna bağlı olarak vergi hasılatı da artacaktır.
Arz–Yönlü vergi politikalarını en kapsamlı bir şekilde uygulayan ABD, 1980 sonrası dönemde
ekonomik alanda önemli başarılar elde etmiştir. Ancak vergi indirimleri ile artan bütçe açıkları
Arz-Yönlü iktisatçıların da sorgulanmasına neden olmuştur. Böylece ABD’de Reagan ve
İngiltere’de Thatcher yönetimleri tarafından uygulanmış olan arz yönlü ekonomiden beklenen
sonuçlar alınamamıştır. Arz-Yönlü vergi politikalarını savunanlar ise bütçe açıklarına ilişkin
temel sorunun kamu harcamalarının azaltılmaması olduğunu iddia etmişlerdir (Aktan, 2004:
64).
Arz–Yönlü iktisatçıların görüşlerinin kamu maliyesine yansımasını şu temel noktalar etrafında
toplamak mümkündür. Ekonomiye devlet müdahalesi azaltılmalıdır, kamu harcamaları ve
vergiler düşürülerek devlet bütçesi küçültülmelidir, ekonominin rekabetçi yapısı korunmalı ve
piyasaya giriş daha serbest hale gelmelidir, ekonominin düzenlenmesinde maliye politikaları
yerine para politikaları belirleyici olmalıdır ve sıfır tabanlı bütçe hazırlama tekniği uygulanarak
kamu fonlarının israf edilmesi önlenmelidir (Türk, 2004: 25).

2.4. Kamusal Seçiş Teorisi ve Anayasal İktisat
1930’lu ve 1940’lı yıllarda Neoklasik iktisat piyasa ekonomisinin genel ekonomi içinde
başarısız olduğunu ve bu nedenle devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiği görüşünü
savunmuştur. 1960’lı yıllarda Kamu tercihi iktisatçıları ise Neoklasik iktisadın kabul ettiği iyi
devlet anlayışını reddederek, kamu ekonomisinin de piyasa ekonomisi gibi kendi başına
optimumu sağlamaktan uzak olduğunu ifade etmişlerdir.
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Kamusal seçiş teorisinin gelişimindeki en önemli etken, İkinci Dünya Savaşından sonra kamu
sektörünün hızla büyüme sürecine girmesidir. Bu büyüme süreci ise temel iki yaklaşımla
açıklanabilir;
•
Devletin rolü ve fonksiyonlarının genişlemesi ile birlikte siyasal karar alma sürecinde
rol alan kişilerin çıkarlarının artması söz konusudur. Devleti oluşturan birimler, oy
maksimizasyonu hedefi ile davranan politikacılar ve etki alanlarını genişletmeye çalışan
bürokratlardır. Bunlar kamu ekonomisinin arz yanını oluşturur. Talep yanında ise seçmenler ve
çıkar grupları vardır. Siyasi piyasada karşı karşıya gelen bu gruplar, çoğu zaman aldıkları yanlış
kararlarla kaynakların yanlış tahsisine neden olurlar. Bu durumun en belirgin ortaya çıktığı alan
ise kamu kesiminin ekonomi içindeki payının aşırı şekilde büyümesidir (Kirmanoğlu, 2007:
14). Yani çıkar gurupları yanında, seçmenlerin politik bilgisizlik ve ilgisizliğine bağlı olarak
daha fazla kamusal mal ve hizmet talep etmeleri, kamu sektörünün büyümesinin bir nedenidir.
Ayrıca kamu kesimi tarafından verilen bu hizmetlerin finansmanında, çıkar grupları ve seçmen
menfaatini korumak için, vergi dışı kaynaklara başvurulması da ortaya çıkan diğer bir sorun
olarak görülmektedir.
•
Kamusal seçiş teorisine göre kamu kesiminin büyümesindeki diğer bir neden,
Keynesyen müdahaleci devlet anlayışıdır. Klasik iktisattaki denk bütçe yerine, Keynesyen
iktisatta telafi edici bütçenin savunulması ve uygulanması devletin büyümesine ve demokratik
yapının yozlaşmasına neden olmuştur (Aktan, 2004).
James M. Buchanan, aşırı büyümüş devleti, 1975 yılında yazdığı “Özgürlüğün Sınırları” adlı
eserinde bir dev olarak tanımlamış ve bu çalışma ile ekonomik ve politik özgürlüklerin
gerçekleşmesi için devletin yetkilerinin ve gücünün sınırlanması gerektiğini savunmuştur
(Aktan, 2004).
Piyasanın yeniden işlerliliğini sağlaması için devletin alanı daraltılmalıdır. Ayrıca politikacılar
ve bürokratların toplumun kaynaklarını kullanmasına daha fazla izin verilmemelidir. Devletin
büyümesi ile ortaya çıkan bu politik ve ekonomik yozlaşmanın ortadan kaldırılması için, politik
karar alma sürecinde yeniden bir yapılanma gereklidir.
Bu gelişmeler Anayasal İktisat adı verilen yeni bir araştırma programının doğmasına yol
açmıştır. Devletin başarısızlıklarının gidermek için gerekli olan bu yeniden yapılanma süreci
anayasal çerçevenin yeniden düzenlenmesi ile mümkündür. Buradaki temel amaç iktidarın ne
gibi yasal, kurumsal ve anayasal sınırlarla belirlenmesi gerektiğini tespit etmektir (Savaş, 2007;
Aktan, 2004; Buchanan 1989).
Kamusal seçiş teorisi, siyaset bilimi ile ekonominin bir kesişim noktasıdır. Neoklasik
varsayımları ve araçları kullanmasına rağmen, kurumları göz ardı etmez (Kirmanoğlu, 2007:
15). Ayrıca devleti bütünüyle reddetmez ve devletin görevlerinin “sosyal sözleşmeyi” temsil
eden anayasal normlar ile belirlenmesi ve sınırlandırılması gerektiğinin öncülüğünü yapar.
Buchanan’a göre iyi bir toplumsal düzen, anarşizm ile dev devlet anlayışı arasında kurulacak
olan sınırlı devlet ile mümkündür (Aktan, 2004).
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Siyasi ve iktisadi düşünceler tarihinde yaşanan tüm bu gelişmeler göstermektedir ki; XVI.
yüzyıldan günümüze kadar devletin ekonomiye müdahale derecesi sürekli sorgulanmış ve hala
sorgulanmaya devam etmektedir. Tüm bu açıklamalarda ve gelişim sürecinde görüldüğü üzere,
her dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ve doktriner değişimler devletin ekonomiye
müdahale biçimini de şekillendirmiştir.
Klasik iktisatçılar, devlet anlayışına tamamen karşı çıkarken, Neoklasik iktisatçılar sanayi
devrimi ile ortaya çıkan piyasa dengesizliklerini gidermek için bazı alanlarda devlet
müdahalesini gerekli görmüştür. 1929 yılında yaşanan büyük buhran ise piyasayı zayıflatmış
ve talebi artırıcı Keynesyen iktisat politikaları ile devlet, ekonomide hakim güç haline gelmiştir.
1970’li yıllarda devletin ekonomideki payının giderek büyümesi ile birlikte yaşanan enflasyon
ve işsizlikteki artış, Yeni Liberal politikalarla bireysel gücü tekrar ön plana çıkarmış ve devlet
müdahalesinin azaltılması yönünde pek çok teoriyi gündeme getirmiştir.
Günümüzde ise küreselleşme süreci ve ulusal sınırların dışına taşan iletişim ve ticaret ağları,
gelişen teknoloji, ulus devlet anlayışını bile geride bırakarak, devlet kavramını ve devletin
fonksiyonlarını yeni bir boyuta sokmuştur. Ancak 2008 yılında ABD’de başlayıp tüm dünyaya
yayılan finansal kriz, devletin ekonomi içindeki gücünü ve desteğini bir kez daha ortaya
koymuştur.
Bir kaç yüzyıldır ekonomi politikalarının temel özelliği serbest piyasa yaklaşımıyla Keynesyen
karma ekonomi yaklaşımı arasında gidip gelmektedir. Piyasa ekonomisi ne zaman krize girse
Keynesyen ekonomi politikalarına sarılmış ve krizden çıktıktan sonra da onları terk etmeye
yönelmiştir (Eğilmez, 2009: 17).
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Bölüm Soruları
1.

Keynesyen düşüncede devletin ekonomiye müdahale nedeni nedir?

2.

Monetarist anlayışın Keynesyen düşünceye yaptığı eleştiriler nelerdir?

3.

Monetaristlerin devletin ekonomiye müdahalesi konusundaki görüşleri nasıldır?

4.

Laffer eğrisi ile ne açıklanmaya çalışılmıştır?

5.

Anayasal iktisat nedir?
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3. DEVLETİN YAPISI VE EKONOMİ İÇİNDEKİ BÜYÜKLÜĞÜ

33

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Devletin yapısı ve devletin ekonomi içindeki büyüklüğünü açıklayabilmek için bir
takım kavram ve tanımlardan yararlanılması gerekir. Bu çerçevede ilk olarak ekonomik
sistemlerin devlet yapısı üzerindeki etkisi tartışılacak. Daha sonra kamu kesimi ile özel kesim
arasındaki belirleyici unsurlar dikkate alınacak ve kamu kesiminin ekonomi içindeki büyüklüğü
belirtilecek. Kamu kesiminin faaliyetleri ve bu faaliyetlere bağlı olarak devlet yapılarındaki
değişim ele alınacak.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kamu Kesimi nedir?

2)

Özel Kesim nedir?

3)

Kamu ve Özel kesim arasındaki ayrımın belirleyicileri nelerdir?
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Devletin yapısı

Devletin
kurumları
işleyişi hakkında bilgi

Kazanımın
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edileceği veya geliştirileceği
ve

Ders notları ve sunumlar,
güncel basın ve yasalardaki
değişimlerin takibi
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Anahtar Kavramlar
•

Kamu kesimi

•

Özel kesim

•

Devletin işleyişi

•

Devletin kurumları

•

Devletin ekonomi içindeki büyüklüğü
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3.1. Kapitalist, Sosyalist ve Karma Sistem
Devletin yapısı ve ekonomi içindeki büyüklüğünü açıklarken ilk olarak belirtmemiz gereken
konu, devletin hangi ekonomik sistem içersinde şekillendiğidir.
Kapitalist devlet, üretim araçlarının (fabrika, tarla, maden ocağı, iş atölyesi gibi) mülkiyet
hakkının özel kesimin elinde bulunduğu, dolayısıyla üretimde kişi ya da kişilerin oluşturduğu
kurumların öncelikle etkili olduğu devlet biçimidir. Kapitalizm özel mülkiyet ve girişim
özgürlüğüne dayanan bir piyasa ekonomisi düzeni olduğu için, bu düzende doğa vergisi ve
insan yapısı üretim araçları (arazi ve sermaye gibi) özel mülkiyete aittir, girişim özgürlüğü
esastır ve rekabet serbesttir. Devletin ekonomi içindeki rolü daha dar olmasına rağmen belirli
bir sınırlama yoktur.
Sosyalist devlet de ise, üretim araçlarının mülkiyeti ve kullanma hakkı toplum adına
devletindir. Sosyalist sistemde büyük işletmelerin kamulaştırıldığı ve iktisadi faaliyetlerin
merkezi planlara göre yürütüldüğü bir ekonomi düzeni vardır (Zarakolu, 1978: 48). Devlet,
üretimi, kamu ihtiyaçlarını temel alarak planlar.
Kapitalist sistemde üretim araçlarının mülkiyeti özel kesimde olduğu halde sosyalist sistemde
devlettedir. Buna karşılık pek çok kapitalist sistem içinde devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri ile
mal ve hizmet üretimine katılmaktadır. Aslında bu düzen içinde devlet, uyguladığı para ve
maliye politikaları ile ekonomi üzerinde etkili olmaktadır. Dünyada tamamen özel mülkiyete
geçilmiş ve devlet işletmelerinin tamamı özelleştirilmiş ülkelerde bile, devletin uyguladığı
politikalarla ekonomik düzene müdahale etmesi mümkündür. Hem devletin hem de özel
kesimin ağırlıkta olduğu bu düzen karma ekonomik sistem olarak açıklanabilir. Bugün
dünyadaki bütün ekonomiler karma ekonomik sistemi uygulamaktadır (Eğilmez, 2009: 35).
Karma sistemde bazı iktisadi faaliyetler özel işletmelerce yapılırken, bazıları da devletçe
üstlenilmiştir. Buna ek olarak devlet, çeşitli mevzuat düzenlemeleri, vergiler ve
sübvansiyonlarla özel kesimin davranış biçimini etkilemektedir. Karma ekonomiler sürekli
olarak devlet ve özel kesim faaliyetleri arasında uygun bir sınır çizme sorunu ile yüz yüze
geldiklerinden, bu ülkelerde kamu maliyesi konusu büyük önem taşımaktadır (Stiglitz, 1994:5).

3.2. Kamu Kesimi ve Özel Kesim
Dünya genelinde karma ekonomi modeli uygulanmakla birlikte, bu düzendeki özel kesim ve
kamu kesiminin ağırlıklarındaki bileşim iktisadi süreçteki değişime göre şekillenmektedir. XX.
yüzyılın son çeyreğinde artık Keynesyen politikaların daha fazla sorgulanmaya başlaması ile,
devletin ekonomi içindeki rolünü sınırlayıcı yeni politika önerileri uygulanmaya başlanmıştır.
Bu süreç içerisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklı düzeylerde de olsa, devletin
ekonomi içindeki payı giderek daraltılarak ekonominin işleyişi özel kesime bırakılmış ve kamu
iktisadi birimlerinin faaliyet alanı giderek daraltılmıştır.
Zaten piyasa sistemi, kendi işleyişini engelleyici bir devlet müdahalesini istememektedir.
Devlet ise, piyasa mekanizmasının işleyebilmesi için, belirli düzenlemeleri yapması gerekir.
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Ekonomik düzeni bozucu aksaklıkların giderilmesi, altyapı hizmetlerinin yapılması, kişi hak ve
özgürlüklerinin korunması, devlet tarafından sunulması beklenen hizmetlerdir. Bu nedenle
tamamen piyasa ekonomisi kurallarını işleten ülkelerde de, gelişmiş ülkelerde de devlet ve
devlete bağlı kamu kurumları mevcuttur.
Devletin mülkiyeti altında bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları kamu kesimini oluşturur.
Kamu kesimine ilişkin analizler ise kamu ekonomisi çerçevesinde yapılır.
Kamu kesimi ve özel kesim arasındaki temel belirleyici kıstas, üretim birimlerinin mülkiyetidir.
Kamu kesimi mülkiyeti kamuya ait olan tüm üretim birimlerini kapsar. Kamu teşebbüsleri,
piyasada faaliyet gösterir ancak bu birimlerin üretim ve fiyat politikalarının belirlenmesinde,
piyasa koşullarının yanı sıra, siyasi ve idari kararlar da rol oynar. Özel kesimde ise üretim
birimleri özel kişi ve kurumların mülkiyetindedir. Üretim birimlerinde kararlar piyasa
koşullarına göre belirlenir.
Kamu ekonomisi ve piyasa ekonomisindeki ayrım ise üretim ve finansmanla ilgili kararların
alınmasındaki kaynağa göre belirlenir. Kamu ekonomisi üretim birimleri yani kamu daireleri
devlete aittir, bu birimlerin finansman ihtiyacı ise genelde vergiler ve diğer zorunlu
ödemelerden elde edilen fonlarla karşılanır. Kamu birimlerinin ürettikleri hizmetler ilke olarak
karşılıksız sunulur.
Kamu ekonomisinin işleyişini açıklayacak olan en önemli unsur, kamuda üretilecek olan
ürünlerin veya yapılacak olan hizmetlerin kimler için, nasıl üretileceğine ve maliyetlerine
kimlerin katlanacağına, siyasi ve idari birimlerin karar vermesidir. Piyasa ekonomisinde ise
üretim ile ilgili kararları piyasa mekanizması belirler ve üretim giderlerinin finansmanı üretim
gelirleri ile karşılanır (Görgün, 1994: 5).
Aslında kamu kesimi ve kamu ekonomisi, tüm ekonomi için çok önemli konuları içinde
barındırmaktadır. Başta savunma hizmeti ile, bir ülkedeki haklar ve özgürlükler korunmaktadır.
Sağlık, eğitim gibi hizmetlerle hem sosyal hem kültürel anlamda kişiler desteklenmektedir.
Sosyal yardım programları, sunulan alt ve üst yapı hizmetleri, kişilerin yaşam kalitesini
artırmaktadır. Ayrıca kişilerin haklarını ve genel düzeni kuran hukuki çerçeve temin
edilmektedir. Sonuçta iyi yapılanmış bir devlet tüm toplum için büyük bir güvencedir.

3.3. Kamu Kesiminin Örgütsel Yapısı
Devlet kendi içinde işleyişini sağlayan ve topluma belirli hizmetleri sunmak için çalışan
örgütsel bir yapıya sahiptir. Kamu hizmetleri devletin örgütsel yapısı içinde yer alan farklı idari
birimler tarafından yerine getirilir. Ancak bazı ülkelerde tek bir idari yapı söz konusu olmayıp
ülkenin sahip olduğu koşullara göre yapılanma farklılaşabilir. Genel olarak bu sistemler federal
devlet, bölgeli devlet ve üniter devlet olmak üzere üçe ayrılır.
Federal devlet; kendi içlerinde belli bir özerkliği koruyarak iki veya daha fazla devletin aynı
merkezi iktidara tabi olmak suretiyle oluşturduğu bir devlet topluluğudur. Federal devleti
oluşturan her bir devlete de federe devlet (günümüzdeki kullanımıyla eyalet) denir. ABD,
Almanya ve Kanada, Federal devlet yapısını uygulayan en iyi ülke örnekleridir.
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Bölgeli devlet; yerel yönetim veya bölgelere belirli ölçülerde yasa yapma yetkisi tanıyan ve bu
yönüyle üniter devlet ile federal devlet arasında bir yapıya sahip olan devletlerdir. İspanya ve
İtalya, bölgesel devlet yapısına uygun olan ülkeler arasında gösterilebilir.
Üniter devlet; devletin, ülke, millet ve egemenlik unsurları ile yasama, yürütme ve yargı
organları bakımından teklik özelliği gösteren devlet şeklidir. İdari birimler merkezi yönetim ve
yerinden yönetim (yerel yönetimler ve kamu kurumları) olarak sınıflandırılırlar. Merkezi
yönetim, devletin sunacağı hizmetlerin tek elden yürütülmesi ve kamu gücünün merkezde
toplanması anlamına gelir. Yerinden yönetim ise merkezin üstlenmediği kimi kamusal
hizmetlerin, merkezden ayrı ve merkezi idarenin hiyerarşisinde yer almayan kamu idareleri
tarafından yürütülmesidir. Türkiye, Fransa, Yunanistan gibi üniter yapıya sahip olan ülkeler,
yerinden yönetim kuruluşlarına yalnızca idari anlamda bir özerklik tanırlar, bu birimler
herhangi bir şekilde siyasi özerklikten yararlanamazlar. Zaten yerinden yönetim kuruluşlarının
sahip olduğu özerkliğin derecesi devlet yapısını da farklılaştırır.
Üniter bir yapıda kamu hizmetlerinin sunumunda ortaya çıkan diğer önemli bir konu ise bu
hizmetlerin hangi düzeyde gerçekleştirileceğidir. Yani bu hizmetler toplumun tamamına
merkezi yönetim aracılığı ile mi yoksa yerel düzeyde mi arz edilecektir.
Bu noktada merkezi ve yerel düzeyde örgütlenmenin etkin olması için sunulan hizmetin
faydasının yayıldığı alan dikkate alınmalıdır (Kirmanoğlu, 2007: 35). Örneğin savunma
hizmeti toplumun tamamına merkezi yönetim tarafından sunulması gerekirken, bir bölgeye
sulama sistemi kurulması yerel düzeydeki bir hizmet olarak görülmelidir.

3.4. Kamu Kesiminin Büyüklüğü
Kamu kesiminin büyüklüğü ya da büyümesi gibi kavramlardan bahsederken, bu büyüklüğün
hangi kriterlere göre belirleneceği konusu ön plana çıkmaktadır.
Kamu kesiminin büyüklüğü genellikle toplam kamu harcamalarının ülkede yaratılan toplam
hasıla içindeki payıyla ölçülmektedir. Devlet içinde yer alan tüm idari birimler hizmetlerini
yürütebilmek için harcama yapmak zorundadır. Ancak çağdaş devlet anlayışı ile birlikte kamu
hizmetlerinin artması ve devletin farklı fonksiyonlar üstlenmesi zaman içinde kamu
harcamalarının da artmasına neden olmuştur. Böylece kamu kesiminin toplam kaynak
kullanımından aldığı pay artmıştır. Bu durum, piyasa mekanizmasının işleyişini esas alan kişiler
tarafından çok eleştirilmiş ve devletin küçültülmesi konusunda yeni politika arayışlarına yol
açmıştır.
Kamu kesiminin büyüklüğü bazen de kamu gelirlerinin milli hasıla içindeki payı ile
ölçülmektedir. Aslında bu ölçü bir anlamda vergi yükünü de ifade etmektedir. Ancak kamu
harcamaları ile karşılaştırıldığında, kamu kesiminin gelirleri ile giderleri arasında tam bir denge
olmadığında yani kamu açıkları söz konusu olduğunda farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Diğer
taraftan kamu harcamaları kamu gelirlerinden büyük olabilir ve iki değişkenin milli gelire oranı
farklı sonuçlar vererek kamu kesiminin büyüklüğünü yansıtmayabilir. Bu noktada istenen,
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kamu kesiminin en azından faiz ödemeleri çıkarıldıktan sonra kalan kısımda fazla vermesi yani
birincil dengenin sağlanmasıdır.
Kamu kesiminin büyüklüğünü ölçerken kullanılan diğer bir kriter, kamu kesiminde yaratılan
hasılayı ekonominin başka kesimlerinde ya da bütününde yaratılan hasıla ile karşılaştırmaktır.
Diğer bir ölçü, kamu kesiminde istihdam edilenlerin sayısının toplam istihdamla ya da özel
sektörde istihdam edilenlerin sayısı ile karşılaştırılmasıdır. Son iki ölçü de kamunun kaynak
kullanımı ile ilgilidir. Ancak bu yöntem, kamu kesiminin ekonomideki kaynak kullanımını
belirlemede yetersiz olabilir (Uluatam, 2003: 8-9).

3.5. Kamu Kesimi Faaliyetlerinin Optimal Seviyesi
Bilindiği üzere iktisat biliminin temeli, ekonomi içinde kıt olan kaynaklara karşılık sonsuz
ihtiyaçların olduğu, önermesine dayanır. Burada dikkate alınması gereken en önemli husus,
sınırsız ihtiyaçlarımızla sınırlı kaynaklarımız arasındaki dengeyi nasıl kuralım ki, toplumsal
açıdan mümkün olan en yüksek fayda sağlanabilsin.
Yukarıda da açıkladığımız gibi Fizyokratlar ve Klasik iktisatçılar piyasa ekonomisinin sosyal
fayda optimizasyonu için yeterli olduğunu ve kamu ekonomisine sınırlı bazı fonksiyonlar
dışında gerek kalmadığını savunmuşlardır. Yani piyasa ekonomisinde, bireylerin harcama
yapmak suretiyle elde edecekleri mal ve hizmetten sağlayacakları tatminin, aynı harcama ile
elde etmeleri mümkün olan başka bir mal ya da hizmetten sağlayacakları tatmine eşit olacağı
kabul edilmiştir. Bu eşitliği sağlayacak olan ise tam rekabet varsayımı altında oluşan fiyat
mekanizmasıdır.
Bu denge oluşumunu biraz daha detaylı bir şekilde inceleyecek olursak; Piyasa üretimiyle
sunulan mallarda, tüketicilerin her biri ayrı bir mal ve hizmet biriminden yararlanır, yani mal
ve hizmetlerden tüketiciler özel yarar sağlar. Tüketicinin yararlandığı mal ve hizmet biriminin
tüm faydası, yalnız kendisine aittir ve kendisinden başkası yararlanamaz. Firmalar da ürünlerini
sadece fiyatını ödeyen alıcılara teslim ederler. Bu koşullar bir araya geldiğinde, tam rekabet de
sağlanıyor ise piyasadaki firmalar, üretimlerini talebe uygun çeşitte ve miktarda gerçekleştirir.
Firmalar üretim miktarlarını o şekilde belirler ki; kişilerin satın aldıkları mal birimlerine
verdikleri değer (fiyat), son üretim biriminin maliyetine (Marjinal Maliyet) eşitleninceye kadar
o malı üretirler.
Bu iktisadi döngünün sonunda, tüm faydalar alıcı üzerinde, tüm maliyetler de üretici üzerinde
kaldığından, her bir malın toplumsal faydası ve maliyeti ile özel faydası ve maliyeti arasında
fark oluşmaz, böylece optimallik koşulu yani toplumsal faydanın toplumsal maliyetlere
eşitlenmesi koşulu sağlanmış olur (Bulutoğlu, 2008: 7-11).
Sonuçta piyasa üretiminde etkinliğin şartı; üretimin yarattığı faydanın hepsinin satın alanlara
geçmesi, maliyetin ise üreticilere kalması şeklinde açıklanabilir.
Ancak bazı mal ve hizmetlerde malı satın alana sağladığı özel fayda yanında başkalarına sızan
genel faydaları, üreticinin katlandığı özel maliyetlerin yanında başkalarına yüklediği toplumsal
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maliyetleri de vardır. Klasik düşünceye önemli bir katkı olarak düşünülen Neoklasik iktisadi
düşünce, piyasa ekonomisinin tek başına optimumdan uzaklaştıran bu durumda kamu
ekonomisine gerek olduğunu savunur.
Neoklasik teoride de kaynakların tahsisi asıl olarak piyasadadır. Ancak hem dış faydaların hem
de dış maliyetlerin varlığında, piyasa ekonomisinin işleyişi, kaynakların topluma daha yüksek
fayda sağlayacak şekilde kullanılmasına engel olur ve bu durumda piyasa yetersizliklerini
gidermek için devlet müdahalesi gerekli görülür.
Devletin ekonomiye müdahalesinin artması devletin ekonomideki fonksiyonlarının da
genişlemesini gerekli kılmıştır. Bu noktada devletin ekonomideki rolünün ne olması gerektiği
konusundaki normatif soruyu Musgrave, devlete ekonomi içinde üç fonksiyon vererek
tanımlamıştır. Bunlar; devletin kaynak dağılımını düzenleme fonksiyonu, gelir dağılımını
düzenleme fonksiyonu ve iktisadi istikrarı sağlama fonksiyonu olarak belirtilmiştir (Musgrave,
1959).
1. Kaynak Dağılımına İlişkin Fonksiyonlar: Piyasanın etkin kaynak dağılımını sağlayamadığı
durumlar, dışsallıklar, kamu malları ve doğal tekellerdir. Stiglitz bunlara ilave olarak eksik
piyasaları ve bilgi eksikliklerini de piyasa başarısızlığı olarak görmüştür (Stiglitz, 2000: 84).
Dışsallıklar bir bireyin ya da bir firmanın gerçekleştirdiği iktisadi faaliyetin, o iktisadi faaliyetin
dışında bulunan bireyleri olumlu ya da olumsuz olarak etkilemesidir. Diğer bir ifade ile, gerek
faydalarda gerekse maliyetlerde, özel olanın yanında bir de topluma yayılan fayda ve
maliyetlerin bulunduğu durumdur.
Örneğin marjinal üretimin toplumsal faydası marjinal maliyetleri aşıyor ise yani;
marjinal toplumsal fayda = marjinal iç fayda + marjinal dış fayda > marjinal maliyetler
böyle bir durumda bir hizmetin dış faydalarının olması, toplumsal açıdan üretimin arttırılmasını
gerekli kılar.
Diğer yandan piyasada dış maliyetlere sebep olan bir firmanın da kendine uygun üretim
dengesi, topluma uygun olan üretim dengesinden farklıdır. Firma sadece üstlendiği maliyetleri
hesaba kattığından üretimi toplumsal kayıplara sebep olduğu miktara kadar sürdürür,
marjinal iç fayda < marjinal iç maliyet + marjinal dış maliyet olur.
Bu durumda devlet toplumsal marjinal maliyetleri toplumsal marjinal faydaya eşitleyerek
toplumsal kıvam üretime ulaşır.
marjinal toplumsal fayda = marjinal toplumsal maliyet
marjinal iç fayda + marjinal dış fayda = marjinal iç maliyet + marjinal dış maliyet
Ancak hem iç ve dış maliyetleri hem de iç ve dış faydaların tümünü bulmak ve değerlerini
ölçmek oldukça zordur. Bununla birlikte dış fayda ve dış maliyetlerin varlığı piyasa
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ekonomisinin etkinliğini bozduğu için, devlet dışsal faydalar yaratan üretim alanlarında o
faaliyeti bizzat üstlenebilir ya da bu faydalar ölçüsünde mali yardımda bulunabilir. Dışsal
maliyetlere ya da zararlara neden olan üretim alanlarına ise düzenleyici kurallar koyarak
örneğin düzenleyici vergiler koyarak firmaların topluma yükledikleri maliyetleri firma içi
maliyete çevirebilir (Bulutoğlu, 2008: 7-11).
Ekonomide kaynak dağılımını bozan diğer bir durum kamusal mallardır. Ekonomideki
bölünemez, pazarlanamaz ve dışlanmazlık özelliğine sahip malların varlığı ve bunlardan bedel
ödemeyenlerin de yararlanabilmesi, bu malların üretiminin devlet tarafından yapılmasını
zorunlu kılmıştır. Böyle bir hizmetin faydası tamamen dış faydalardan oluşmaktadır. Hizmetin
faydalarının herhangi bir kısmı bile ödeyenlerin özel kullanımıyla sınırlandırılamaz. Hizmetin
yarattığı fayda toplumun tamamınadır ve kolektif olarak kullanılır. Toplumun üyelerinden
birinin hizmetten yararlanması diğerinin yararlanabileceği miktarı azaltmaz. Bu özelliklere
sahip olan mallara tam kamusal mal adı verilir. Savunma, diplomasi, adalet hizmetleri bu tür
mallara örnek olarak gösterilebilir.
Piyasadaki bazı mallar da pazarlanabilir, faydası bölünebilir ve dışlanılabilir mallar olmakla
birlikte, topluma önemli ölçüde dışsal fayda yayan mallardır. Bu özelliği nedeni ile bu mallar
hem kamu kesimi hem de özel kesim tarafından üretilebilir. Bu tip mallara yarı kamusal mal
denilmekte ve dışsal faydaları nedeni ile daha çok sunumu devlete bırakılmaktadır. Örneğin
eğitim, sağlık bu malın en tipik örnekleridir.
Tam olmayan kamusal malların bir diğeri ise merit ve demerit mallardır. Bu mallar bölünebilir,
tüketimden mahrum bırakılabilir ancak bir bedel karşılığında sunumu mümkün olmayan
mallardır. Bu özellikteki mallar dışsal faydaları nedeni ile merit mallar, dışsal zararları nedeni
ile demerit mallar olarak sınıflandırılmıştır. Merit mallara örnek olarak huzurevleri, akıl
hastaneleri, kimsesiz çocuk bakım ve yetiştirme merkezleri sayılabilir. Demerit mallar ise
uyuşturucu kullanımı, sigara ve alkol kullanımıdır. Bu malların sunumu veya engellenmesi
hemen hemen her toplumda devlet tarafından yapılmaktadır (Aktan, 2009: 7).
Piyasa aksaklıkları teorisinde kamu ekonomisinin varlığını gerekli kılan bir diğer durum ise
doğal tekellerdir. Piyasada bazı üretim kolları vardır ki bu alanlarda rekabetin işlemesi mümkün
değildir. Bu üretim kollarında birden fazla firmanın rekabet halinde kalması yerine, bütün
üretimi bir tek firmanın yapması, toplam maliyetleri en düşük seviyede tutar. Doğal tekeller
azalan maliyetlerle üretim yaptıkları için, yani üretim boyunca ortalama maliyetler
azaldığından, marjinal maliyetler her üretim miktarında ortalama maliyetlerin altında seyreder.
Bu durumun sonucu olarak üretim ölçeği ne kadar büyük olursa firmanın maliyetleri de o kadar
düşük olacaktır. Böylece büyük ölçekli tek bir firmanın piyasada çalışması daha etkin olacak
ve serbest rekabet halinde en büyük firma tekelleşecektir. Ancak tekelci firmanın fiyatları
saptamakta serbest bırakılması tüketimi kısarak aşırı karların doğmasına yol açacak ve
tüketicilerin sömürülmesine neden olacaktır. Bu nedenle devlet ya fiyatların saptanmasına
müdahale edecek ya da üretimi üzerine alacaktır. Örneğin, telefon, demiryolu, elektrik, su ve
gaz gibi sektörler doğal tekel niteliğindeki sektörlerdir. Ancak teknolojik gelişmelerle birlikte
bu hizmetlerin bazıları ayrışarak rekabet edebilir hale gelmiştir.
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Kamu kesiminin üretici olarak ekonomiye girmesi ile yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Ekonomi
sadece piyasadaki etkinlik üzerinde dururken şimdi kaynakların etkin dağılımı için kamu ve
özel kesimin birlikte optimum koşulları sağlaması gerekecektir. Kıt kaynakların piyasa
ekonomisi ile kamu ekonomisi arasında optimum dağılımının sağlanması için özel sektörde
üretilen mal ve hizmetlerin marjinal sosyal faydasının, marjinal sosyal maliyetine oranı, kamu
kesiminde üretilen mal ve hizmetlerin marjinal sosyal faydasının, marjinal sosyal maliyetine
oranına eşit olması gerekir (Görgün, 1994, Nadaroğlu, 1998, Aksoy, 1998).
Ancak kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlerin marjinal sosyal fayda ve marjinal sosyal
maliyetlerini ölçmek mümkün değildir. Kamu kesiminin faaliyetlerinin optimal seviyesini
ölçen pek çok yöntem1 kullanılmıştır. Ancak hiçbirinden bu konuya açıklık getirecek başarılı
bir sonuç alınmamıştır.
Piyasadaki kaynak dağılımı daha çok iktisat teorisinin kurallarına göre açıklanırken, kamu
kesimine ilişkin tüm tercihler siyasal bir süreçte oluşur, bu nedenle kamu faaliyetleri hukuki bir
boyut kazanıp Anayasa veya Bütçe Kanunu ile belirlenir (Nadaroğlu, 1998).
Sonuçta kamu ekonomisinde hizmetlerin maliyeti müşteri finansmanı ile değil, vergi gelirleri
ile bütçeden karşılandığından, halk kamu hizmetlerinden yararlanırken bir ödeme yapmaz.
Sunulacak olan kamu hizmetlerinin miktar ve türleri siyasal kararlarla belirlenir. Vatandaşlar
kamu hizmetlerine verdikleri değeri ve istedikleri miktarı siyasal yoldan, demokratik
yönetimlerde seçimler ve temsil yoluyla belirtir. Hizmetlerin maliyetlerini de gene demokratik
temsil ve siyasal karar yolu ile konan vergileri ödeyerek paylaşırlar (Bulutoğlu, 2008).
2. Gelir Dağılımını düzenleme fonksiyonu; iktisat alanında önemli olan bir konu; ekonomide
üretilen ürünlerin, bu ürünlerin tüketiminin ve üretim araçlarının kime ait olacağı konusudur ki;
bu da bölüşüm kavramını gündeme getirir. Bölüşüm, açık ve net bir şekilde üretilen ürünlerin
doğrudan doğruya paylaşılmasıdır. Bütün toplumlarda üretim faaliyeti gibi ürünlerin
paylaşılmasını da düzenleyen bir mekanizma vardır. İlkel toplumlarda sosyal kurallara göre
düzenlenen bu mekanizma, iktisadi hayata paranın girmesi ile değişmiştir. Ekonomide paralı
alış verişin hakim olması ile birlikte üretim ve bölüşüm ilişkileri para, gelir, milli gelir ve piyasa
gibi kavramlarla açıklanır hale gelmiştir. Böylece ekonomide üretilen ürünlerin bölüşümü
değişmemekle birlikte üretilen ürünlerin maddi toplamı milli gelir, ürünlerin paylaşılması ise
gelir dağılımı olarak ifade edilmiştir (Boratav, 1969: 10).
Gelir dağılımı, bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin ekonominin değişik birimleri tarafından
nasıl bölüşüldüğünü ifade eden bir kavramdır. Bu bağlamda gelirin dağılımını kişisel, faktörel,
bölgesel ve sektörel olarak ele almak mümkündür.
Kişisel gelir dağılımı, bir ekonomide yaratılan milli gelirin bireyler veya hane halkları arasında
nasıl dağıtıldığını gösterir. Kavramsal düzeydeki amaç, her bir bireyin toplam gelirden ne kadar
pay aldığını göstermektir. Kişisel gelir dağılımının ölçümü için kullanılan yöntemlerden bir
tanesi Lorenz eğrisi ve Gini katsayısıdır. Lorenz eğrisi, bir ülkede elde edilen milli gelirin
1

Gönüllü mübadele teorisi, Refah yaklaşımı, Sosyal denge yaklaşımı, Samuelson modeli bu yöntemler arasında
sayılabilir.
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toplumun değişik katmanları tarafından elde edilen paylarını birikimli olarak göstermektedir.
Lorenz eğrisini oluşturmak için yatay eksende nüfus (yüzde paylar olarak kümülatif), dikey
eksende ise gelir (yüzde paylar olarak kümülatif) kullanılmaktadır. Nüfusun yüzde 20’lik
paylara ayrılan her bir diliminin, gelirden aldığı yüzde payı gösteren oranların geometrik
bileşkesi Lorenz eğrisini verir.
Şekil 1. Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı

Mutlak eşitliği gösteren çapraz durumda, toplumun en düşük gelirini elde eden yüzde 20‘lik
grup milli gelirin de yüzde 20’sini alacaktır. Mutlak eşitliğin olmaması halinde ise nüfusun en
düşük gelirli yüzde 20’lik kısmının milli gelirden aldığı pay düşecek ve Lorenz eğrisinin yüzde
45 derecelik eğimi kavisli hale gelecektir. Mutlak eşitlik ile kavisli eğri arasında kalan alan ise
eşitsizliğin büyüklüğünü gösterecektir. Bu sapma ne kadar büyük ise gelir dağılımı da o kadar
bozuk demektir. Bu sapmayı ifade eden katsayı ise Gini katsayısıdır. Bu katsayı, mutlak eşitliği
ifade eden çapraz eğri ile Lorenz eğrisi arasında kalan kısmın bütün üçgene bölünmesi ile
bulunur ve 0 ile 1 arasında bir değer alır. Bu katsayı 1 değerine ne kadar yaklaşırsa gelir dağılımı
o kadar kötü demektir.
Faktörel gelir dağılımı, fonksiyonel gelir dağılımı olarak da bilinen bu dağılımda bir ülkede
üretim süresince kullanılan üretim faktörlerinin milli gelirden aldıkları payı ifade etmektedir.
Milli gelir içinde saptanacak olan ücret, kar, faiz ve rant gelirleri faktörel gelir dağılımını verir.
Sektörel gelir dağılımı, bir ülke ekonomisinde yer alan sektörlerin milli gelirden aldığı payı
ifade eder. Yani tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin milli gelirden aldıkları paylardır.
Bölgesel gelir dağılımı, bir ülkedeki farklı coğrafi alanların milli gelirden aldığı payı gösterir.
Bu dağılım bir anlamda ülkenin gelişmişlik düzeyinin de bir göstergesidir. Özellikle az gelişmiş
ülkelerde, bölgeler arası gelir farkı daha yüksektir.
Gelir dağılımı için önemli olan konu adil gelir dağılımının nasıl sağlanacağıdır. Piyasa
ekonomisinin etkin olarak işlemesi her zaman gelir dağılımında da adalet ve etkinliği
sağlamayabilir. Hatta piyasa ekonomisi kendi haline bırakıldığında adil olmayan bir gelir
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dağılımının gerçekleştirileceği düşünülmektedir. Bu nedenle devletin bu konuda iktisadi hayata
müdahale etmesi ve bir takım önlemler alması gerekmektedir.
Devlet çeşitli araçlarla gelir dağılımını düzenleyebilir, örneğin kamu harcaması yaparak, bazı
mal ve hizmetleri düşük gelirlilere parasız olarak ya da maliyetlerinin altında sunabilir. Diğer
yandan vergiler ya da sübvansiyonlarla yüksek gelirliden düşük gelirliye doğru gelir
aktarımında bulunabilir. Böylece piyasa mekanizması ile sağlanamayan adil gelir dağılımı
devletin kullandığı araçlar ile temin edilmeye çalışılır.
3. Ekonomik istikrarı sağlama fonksiyonu: ekonomik istikrarın sağlanması hem fiyat
istikrarının hem de tam istihdamın sağlanması demektir. Piyasa ekonomisi kendi haline
bırakıldığında ekonomide konjonktürel dalgalanmalar görülmektedir. Piyasada konjonktürel
dalgalanmalara bağlı olarak oluşan, enflasyon, durgunluk, işsizlik gibi istikrarsızlık
durumlarında, ekonomiyi yeniden istikrara kavuşturmak ya da dalgalanmaları azaltmak için
devlet gerekli önlemleri alması gerekir. Vergiler ve kamu harcamaları ekonomik istikrarın
sağlanmasında yine en önemli kamu kesimi araçları olarak kullanılır.

3.6. Fonksiyonel Devlet Anlayışı
Talebi artırıcı politikalarla durgunluğun giderilmesi için devletin ekonomiye müdahalesini
savunan Keynesyen iktisat, devletin ekonomideki yerini belirleyecek olan çeşitli fonksiyonlar
tanımlamış ve bu fonksiyonların da devletin bazı değişkenleri kullanılarak yerine getirileceği
konusunda, politika önerilerinde bulunmuştur.
Bu fonksiyonlar, kaynak dağılımının sağlanması, gelir ve servet dağılımının sağlanması,
iktisadi istikrarın sağlanması, iktisadi büyüme ve kalkınmanın sağlanması, dış dengenin
sağlanması şeklinde belirlenmiş ve bu fonksiyonların yerine getirilmesinde para politikası,
maliye politikası, dış ticaret politikası, gelirler politikası, KİT politikası gibi bir takım kamu
politikalarının uygulanması uygun görülmüştür.
Para politikası, devletin, Merkez Bankasının ya da para otoritesinin, ekonomiye, para arzı
yönetimi ya da döviz piyasası işlemlerini kullanmak yoluyla yön vermesidir.
Dış ticaret politikası, devletin, tarifeler, miktar kısıtlamaları, kambiyo rejimi ve denetimi, ticaret
anlaşmaları ve ihracat teşviklerini kullanarak ödemeler bilançosunda meydana gelebilecek
açıkları kapatması ve ödeme güçlüklerini önlemesidir.
Gelir Politikası, ekonomideki çeşitli gelir kalemlerinin, ekonominin genel hedefleri
doğrultusunda birbiri ile uyumlu bir biçimde oluşması yönünde atılan adımlardır (Kumcu,
1999). Gelirler politikası yalnız ücret ve maaş gelirlerini değil, kar, faiz, rant gibi tüm üretim
faktörlerinin gelirlerini doğrudan etkileyen politikaları kapsamaktadır (Aksu, 1993). Ancak
gelirler politikasının en çok görülen şekli ücret ve fiyat kontrolleridir.
Maliye politikası, devletin vergi almak, harcama yapmak, borçlanmak ve bütçe yapmak gibi
hak ve yetkilerinden yararlanarak ekonomik anlamdaki kamu amaçlarını gerçekleştirmesidir.
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Devletin farklı birimleri ile bir uygulama alanı bulan bu politikalar, ekonomi içinde piyasa
ekonomisi kadar kamu ekonomisine de ihtiyaç oluğunu göstermektedir.

3.7. Refah Devleti
1930’lu yılların temel iktisat politikasını oluşturan Keynesyen görüş, kapitalizm içine girdiği
bunalımı aşmak için talep genişletici politikaları önermiş ve bu bağlamda devletin ekonomiye
müdahalesi önemli boyutlara ulaşmıştır.
Keynesyen görüş, kapitalizmin bir başka sisteme dönüştürülmesini hedef almamakla birlikte,
devlete yüklediği görevler ile devletin ekonomik ve sosyal yaşamdaki işlevi tamamen
değişmiştir.
Ancak 1940’lı yıllara gelindiğinde İkinci Dünya Savaşı ile birlikte dünyada yaşanan
kutuplaşmaların artması, sanayileşme ile birlikte genişleyen kentlerde belirli bir kesimin kötü
yaşam koşulları içinde bulunması ve fabrikalarda çalışmaya başlayan ve sayıları giderek artan
yeni işçi sınıfının çalışma koşullarının giderek kötüleşmesi, sosyalist düzene olan eğilimi
artırmıştır.
Sosyalist devrimin gerçekleşeceği endişesi ile başta ABD olmak üzere kapitalist dünya, yeni
bir düzen arayışına girmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kapitalizmin yeniden yapılanma
süreci ile birlikte, liberal düzenin içine sosyal bir boyut katılmış, serbest piyasa sistemine bir
takım sınırlar getirilmiş ve en önemlisi “Refah Devleti” anlayışı oluşmuştur.
Refah Devleti, sanayileşme sonrasında ortaya çıkan toplumsal eşitsizlikleri azaltmak ve sosyal
refahın maksimizasyonunu sağlamak amacıyla, devletin ekonomiye aktif ve kapsamlı
müdahalelerde bulunmasını öngören bir devlet modelidir. Yani çeşitli sosyal harcamalarla
halkın refah düzeyini yükseltmeye çalışan devlet tipidir.
Refah devleti konusunda pek çok tanım yapılmakla birlikte, refah devletini kısaca üç şekilde
açıklamak mümkündür. Refah devleti, müdahaleci, düzenleyici ve geliri yeniden dağıtıcı bir
devlettir. Müdahalecidir; çünkü piyasa başarısızlıkları üzerine harekete geçer ve doğan
sorunların giderilmesine yönelik olarak önlemler alır. Düzenleyicidir; çünkü iş piyasalarındaki
düşük ücretlerin işçileri fakirliğe düşürmemesi için asgari bir ücret belirler, yaşam kalitelerini
artırmak için sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerini üstlenir. Gelirin yeniden
dağıtıcısıdır; çünkü vergiler ve transfer harcamalarıyla sınıflar arasındaki gelir dengesizliklerini
ve dolayısıyla sınıf çatışmalarını önlemeye çalışır (TÜSİAD, 1995:73).
Özellikle çalışan kesimin sosyal haklarını koruyarak, onlara sosyal güvence sağlayan refah
devleti, kapitalist sistemin çaresiz bıraktığı bireyi koruma işlevini yüklenmiştir. Böylece
kapitalist sistemin işleyişi gereği oluşan bireysel riskler devlet tarafından karşılanırken,
sistemin sürekliliği de güvence altına alınmıştır.
Refah devleti, 1970’li yıllara kadar altın çağını yaşamış ve yirminci yüzyılın son çeyreğine
kadar bütün sanayileşmiş batı toplumlarında uygulanmıştır. Ancak 1960’lı yılların sonlarında
büyüme hızlarında görülen duraklamaya paralel olarak kapitalist sistemde yaşanan krizler,
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sosyal demokrasi anlayışının da zayıflamasına neden olmuştur. 1973 yılında yaşanan dünya
petrol krizi ile birlikte kar hadlerinin giderek düşmesi, refah devleti modelinin etkiliğini de
azaltmıştır.
Bireyin özgürlüğünü esas alan ve serbest piyasa düzeninin etkin işleyişini ön plana çıkaran,
Küreselleşme eğilimleri ve Neo-Liberal görüşün güç kazanması ile birlikte devletin ekonomi
üzerindeki müdahalesi azaltılmaya başlanmıştır. 1930’lardan beri istikrarı ve uyumu sağlayan
devlet artık ekonomik düzeni bozan bir unsur olarak görülmeye başlamıştır. Böylece 1980’li
yıllarla birlikte bireyi sosyal açıdan koruyan refah devleti anlayışı yerine, bireyin özgürlüklerini
artıran ve devlet müdahalesini asgari bir seviyeye indiren yeni dünya düzenine geçilmiştir.

3.8. Küreselleşme ve Devlet
İktisadi anlamda küreselleşme ve ülkeler arasındaki entegrasyon olgusu, 1980’li yıllarda
Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de dönemin liderleri tarafından başlatılan ekonomik
serbestleşme anlayışına dayanır (Kazgan, 2005: 3-4). Bu serbestleşme süreci içinde, ulusal
ekonomiler dünya ekonomileri ile bütünleşmiş ve iktisadi kararlar dünyadaki sermaye
birikimine yönelik dinamiklerle belirlenmeye başlamıştır. Ayrıca sanayi kapitalizminin
tamamlayıcısı olan teknolojik yeniliklerin gelişimi, her türlü sermayenin, sınır tanımaksızın
serbestçe dolaşımını artırmış ve finans kapitalizm sınırsız bir özgürlüğe kavuşmuştur. Böylece
dünya tek bir pazara dönüşmüş ve ülkeler birbiri ile bütünleşmiştir.
Tüm bu gelişmeler, alt yapılarını oluşturmada ve yatırımlarında yabancı sermayeye daha fazla
ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkeler için daha büyük bir önem arz etmiş ve gerek ayrıcalıklar
verilmek gerekse yatırım ortamını olumsuz etkilediği düşünülen her türlü unsurun ortadan
kaldırılmasının ya da hafifletilmesinin sağlanması suretiyle söz konusu pastadan daha büyük
pay alma yarışına girilmiştir.
1980’li yılların başından itibaren ABD’de başlayan ve adım adım dünyaya yayılan bu yeni
ekonomik düzen 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasını ve daha sonra SSCB’nin
dağılmasını izleyerek tam anlamıyla küresel bir boyut kazanmıştır. Başlangıçta ekonomide
serbestleşme, ihracata dönük büyüme modeli olarak sunulan bu yeni dönüşüm kendi amacını
aşarak yeni bir değişime neden olmuş, bu süreçte ulus devlet anlayışı ve örgütlenme biçimi
aşındırılmaya başlanmıştır (Kazgan, 2000). Böylece büyük sermayenin hiçbir zorlukla
karşılaşmadan dünya pazarlarında dolaşabileceği yeni bir ekonomik düzen oluşmuş ve ulus
devletlerin hareket alanı daraltılarak, bireysel politikaları önemli ölçüde kısıtlanmıştır. Bu
açıdan bakıldığında dünyadaki ekonomik gelişmelerin etkisiyle devlet kurumları kendi
işlevlerini bir anlamda yitirmiştir.
Bu süreçte, hükümetlerin yaşadığı sorunlara uluslararası boyutta çözüm aranması, ülkelerin iç
politik bağımsızlıklarını daraltmış ve bir ülkedeki yapısal unsurlar, diğer ülkeler için dikkate
alınması gereken hususlar haline gelmiştir. Ticari politikalar artık uyum içerisinde ve rekabetçi
bir anlayışla yapılmak zorunda bırakılmıştır. Bu gelişmelerle ülkelerin geleneksel
bağımsızlıkları bir anlamda kısıtlanmıştır.
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Ulus devlet anlayışı bu yapılaşma içinde temel yapısını korurken bazı konulardan ödün vermek
zorunda bırakılmıştır. Dünya finans piyasalarında yaşanan bu dönüşüm ve bütünleşme süreci
ulus devletin korumacı yapısındaki değişimi hızlandıran en önemli faktör olmuştur.
Gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkeler doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını özendirme
konusunda, kendi koşullarına uygun politikalar uygulama çabasına girmişlerdir. Özellikle
ulusal geliri ve buna bağlı olarak tasarruf oranı düşük düzeydeki ülkeler için, yabancı sermaye
yatırımları, ulusal tasarruf açığını kapatmak için vazgeçilmez bir araç olmuştur.
Bunların bir sonucu olarak artık iç meseleler, ulusal hükümetlerin bireysel veya kolektif olarak
kontrol edemediği sorunlar uluslararası aktör ve olaylar tarafından kontrol edilmeye
başlamıştır. Özellikle ulusal para ve mali piyasalar devlet kontrolünden çıkmış ve küresel
sermaye aktörlerinin müdahalesi altına girmiştir.
Küreselleşme sürecinde, Neo-liberal politikalar içinde dikkate çeken bir diğer konu da
özelleştirmedir. Devlete ait olan varlıkların yönetim veya mülkiyetinin kamu sektörünün
yönetiminden çıkması olarak tanımlanan özelleştirme çalışmaları bir taraftan devletin
ekonomideki müdahaleci gücünü zayıflatırken, diğer taraftan özel sektöre yeni piyasa alanları
sağlamıştır. Ayrıca yapısal uyum programları çerçevesinde gelişmekte olan ülkelere bir
yaptırım olarak uygulatılan özelleştirme çalışmaları, daha çok haberleşme-ulaştırma ve enerji
alanlarına uygulanarak, küresel sermayenin kar haddinin yükselmesine destek sağlamaktadır.
Ulus-devlet anlayışının zarar gördüğü bir diğer alan ise devletin uyguladığı maliye politikaları
ve kamu kesiminin araçlarıdır. Küresel sermayenin karlılığını azaltacak olan riskleri gideceği
ülkede istememesi, yabancı sermayeye sağlanan olanakları artırmış bunun yanı sıra devletin
ekonomi üzerindeki gücünü daraltmıştır. Özellikle devletin yabancı sermaye üzerindeki vergi
yükünü azaltma çabası ülkeler arasındaki vergi rekabetini önemli ölçüde artırmıştır. Bunun
sonucu olarak ülkedeki vergilerin dağılımı bozulmuş, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda vergi
gelirleri daha çok dolaylı vergiler üzerine yüklenmiştir. Vergi gelirlerindeki azalma diğer
yandan kamu harcamalarının da azalmasına ve devletin bir takım fonksiyonlarını yerine
getirememesine neden olmuştur. Sonuçta ulus devlet bazı fonksiyonlarını bu süreçte yitirmeye
başlamıştır.
Ancak bu gelişmeler devletin egemenliğinin yok olması anlamına gelmemektedir. Ulus devlet
kendi kurumları ile kendi sınırları içinde kontrol gücüne hala sahiptir. Ayrıca sermaye; bazı
kaynaklara ulaşabilmek için ulus devletlere bağımlıdır ve gittiği ülkede haklarını
koruyabilecek, üretim faktörlerinin serbest dolaşımını güvence altına alabilecek, finansal
istikrar sağlayabilecek ve piyasa tarafından çözülemeyen problemlerle çözüm bulacak bir
devlete ihtiyacı vardır. Bu bağlamda bakılırsa küreselleşme sürecinde devletin fonksiyonları
azalmamış bir anlamda değişime uğramıştır.
Günümüz dünyasının ekonomik gelişmelerine bakıldığında da ulus devletlerin önemi bir kez
daha ortaya koyulmaktadır. Yaşanan her kriz dönemi sonunda fonksiyonları değişmiş olan
devlete yeniden ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda toplumların devletten beklentileri
azalmamakta aksine artmaktadır.
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Bölüm Soruları
1.

Kapitalist devlet ve Sosyalist devlet anlayışında farklılığı yaratan unsur nedir?

2.

Kamu kesimi ve Özel kesim ayrımı nasıl yapılır?

3.

Türkiye’de kamu kesiminde nasıl bir örgütsel yapı mevcuttur?

4.

Kamu Kesiminin büyüklüğünü nasıl ölçeriz?

5.

Kaynak dağılımında etkinliği bozan piyasa aksaklıkları nelerdir?

6.

Refah devleti nedir?
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4. KAMU MALİYESİ VE KAMU MALİYESİ DEĞİŞKENLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Genel ekonomi içinde yer alan kamu sektörü genellikle kamusal ihtiyaçları, özel
sektör ise özel ihtiyaçları karşılamak için faaliyette bulunmaktadır. Kamusal ihtiyaçların
karşılanması kamu hizmetleri ile mümkündür. Kamu kesiminde ihtiyaçların karşılanması için
kamu kesiminin harcama yapmasına, harcamaların karşılanması için de kamu gelirlerine ihtiyaç
vardır.
4.2. Kamu kesiminde bütçe yoluyla kamu harcaması yapmak ve kamu gelirlerini elde
etmek suretiyle, ekonomide kaynak dağılımını, gelir dağılımını, ekonomik istikrarı ve
büyümeyi sağlamak amaçlanır. Ekonomideki bu sosyo-ekonomik fonksiyonların yerine
getirilmesi için kullanılan kamu araçlarının analizi kamu maliyesinin temel konusu olarak
gösterilebilir.
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4.1. Kamu Maliyesi
Birinci dünya savaşından sonra devletçilik anlayışında başlayan değişimler ve kamu
maliyesinin genişliğinin artması, mali olaylarla iktisadi olayları karşılıklı olarak etkilemeye
başlamıştır. Bu dönemde her ne kadar liberal iktisat politikaları uygulanmaya çalışılsa da, 1929
yılında yaşanan büyük buhranın yarattığı etki, devletin ekonomide yer almasını ve kamu
değişkenleri ile iktisadi amaçların gerçekleştirilmesini zorunlu kılmıştır. Özellikle devletin
ekonomiye müdahalesi ve maliye politikalarının etkinliği, Keynesyen iktisadi düşüncenin
gelişmesinden sonra daha da önem kazanmıştır.
Kamu maliyesi başta devlet olmak üzere kamu tüzel kişilerinin görevlerini gerçekleştirebilmek
amacıyla giriştikleri faaliyetleri özellikle iktisadi ve sosyal açılardan inceleyen çağdaş devlet
anlayışı içinde devlet faaliyetlerinin sınırlarının ne olması gerekeceğini ve bu faaliyetlerin
gerektirdiği harcamaların yapılması ile bunları karşılayacak gelirlerin elde edilmesine ilişkin
sorunların hukuki, ekonomik, sosyal ve teknik yönlerinin izah ve analizini yapan sosyal
bilimlere dahil bir disiplindir (Nadaroğlu, 1998: 12)

4.2. Kamu Maliyesi Değişkenleri
Kamu maliyesinin konu olan birimler kamu tüzel kişileridir. Ancak incelemeler kamu tüzel
kişilerinin en büyüğü ve güçlüsü olan devlet üzerinde yoğunlaşır. Devlet ekonomi içinde pek
çok faaliyete girişmekte ve mevcut kaynaklarının önemli bir kısmını bu faaliyetleri
gerçekleştirebilmek için kullanmaktadır. Bu faaliyetlerin neler olduğunun belirlenmesi,
sınırlarının saptanması, etkilerinin belirlenmesi ve izlenmesi gibi hususlar kamu maliyesinde
incelenir.
Devletin her faaliyeti bir harcamayı gerektirir. Harcamaları yapabilmek içinde gelire ihtiyaç
vardır. Gelirleri ile giderleri arasında uyum sağlanamıyorsa devlet aradaki farkı borçlanarak
kapatır. Bu bağlamda devlet üstlendiği fonksiyonları ve faaliyetleri yerine getirebilmek için
kamu harcaması yapar bu harcamaların finansmanı için kamu geliri toplar ve kamu açlıkları
kapatmak için kamu borçlanmasına gider.
Maliye alanındaki faaliyetlerin yönünü, kamu ekonomisi değişkenlerinin yani, kamu
harcamalarının, kamu gelirlerinin, kamu hizmetlerinin ve kamu borçlarının miktarı ve bileşimi
belirler. Ayrıca kamu işletmelerinin ekonominin bütünü içindeki büyüklüğü ve faaliyet
gösterdikleri sektörler de maliye politikalarının iktisadi olayları etkilemesinde büyük önem arz
eder (Görgün, 1994: 4).

4.2.1. Kamu Harcamaları
Devletin ekonomi içindeki büyüklüğünün ölçülmesinde büyük önem taşıyan kamu harcamaları,
devlet tarafından yapılan veya devletin faaliyet sahasına giren fonksiyonlarına ilişkin
maliyetlerin toplamını ifade eder. En dar anlamı ile kamu birimlerinin belirli faaliyetlerini
yerine getirebilmesi için yaptığı parasal harcamalar, kamu harcamalarıdır.
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Kamu harcamalarının hangi alanlara ve hangi amaçla yapılacağı siyasal karar alma sürecinde
belirlenir. Bu nedenle kamu harcamaları, bütçe aracılığı ile kamu ekonomisinden yapılan
ödemeler olarak gözükmektedir. Devletin çeşitli harcamaları, kamu kesiminin örgütlenmesine
uygun bir şekilde kısmen merkezi devlet örgütünce, kısmen yerel idarelerce, kısmen de diğer
kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilir.
Kamu maliyesi alanında, kamu harcamaları idari, fonksiyonel ve ekonomik ölçütler dikkate
alınarak sınıflandırılmıştır.
İdari sınıflama; devlet örgütlenmesine harcama yapabilecek birimlerin ad ve yapısına göre
biçimlendirilir. İdari sınıflamada harcamayı yapacak olan kurum ön plana çıkar ve
sınıflandırmanın temelini devletin yapısı ve organları oluşturur.
Fonksiyonel sınıflamada; devlet organlarının ne amaçla harcama yaptığı dikkate alınır. Kamu
kurumlarının herhangi birinin yaptığı harcama eğitim, sağlık, adalet ve benzeri hizmetlerin
sunulması amacıyla yapılabilir (Pınar, 2006: 34). Bu sınıflamada dikkat çeken bir husus, bir
devlet organı birden çok amacın gerçekleştirilmesine yardım edebilir ya da bir amaca yönelik
harcamalar birden çok dairenin bütçesinde yer alabilir (Uluatam, 2003).
Ekonomik sınıflandırmada; harcamalar daha çok kaynak kullanan ve gelir aktaran harcamalar
olarak ikiye ayrılmaktadır. Kaynak kullanan harcamalar ile devlet mekanizması, siyasal karar
alma ve kamu bürokrasisi süreçleri aracılığı ile piyasa mekanizmasının yerine geçmektedir
(Akalın, 1986). Gelir aktaran harcamalar ise devletin satın alma gücünü bir gruptan diğer
gruba aktaran harcamalardır. İktisadi açıdan kaynak kullanan ve gelir aktaran bu harcamalar
reel harcamalar ve transfer harcamaları olarak sınıflandırılmaktadır. Reel harcamalar kamu
tüketimi ve kamu yatırımları gibi kaynak kullanılarak yapılan harcamalardır. Bu harcamalar
üretim ve fiyat düzeyi üzerinde özel tüketim ve yatırıma benzer etki yapmaktadır. Transfer
harcamaları ise mevcut kaynakları bir kesimden diğerine aktaran harcamalardır. Transfer
harcamaları da kendi içinde ekonomik, mali veya sosyal etkiler doğurabilir. Bazı sektörlere
örneğin tarım sektörüne yapılan destekler ekonomik bir yapı sergilerken, bütçeden yapılan faiz
ödemeleri mali bir boyut taşımaktadır. Transfer harcamalarının en önemli etkisi gelir dağılımı
açısından ortaya çıktığı için sosyal amaçlı ve gelir düzeyi düşük olan kişilere yapılan
harcamalar daha büyük önem taşımaktadır.
Bilindiği üzere devleti harcama yapmaya iten tek unsur, kamusal mal ve hizmet sağlama amacı
değildir. Çağdaş devlet anlayışının gereği olan büyüme hızını arttırmak, gelir dağılımını
değiştirmek, kaynak dağılımını düzeltmek gibi amaçların gerçekleştirilmesi de önemli kamu
harcamalarının yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla kamu harcamaları, devletin çeşitli
hedeflerine ve maliye politikalarının amaçlarına ulaşılmasındaki en önemli araçtır.
Belirlenen hedeflere ulaşmada kamu harcamalarının bileşimi ve miktarı büyük önem taşır.
Ekonominin daralma dönemlerinde toplam talebi artırmak için kamu harcamaları artırılır. Diğer
yandan enflasyonist dönemlerde kamu harcamaları azaltılarak toplam talep kısılmaya çalışılır.
Ancak ekonomide hem durgunluğun hem de yüksek enflasyonun yaşandığı stagflasyon
döneminde ekonomide kamu harcamalarının bileşimi ve miktarının ne olacağı tartışmalı bir
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konudur. Bu dönemlerde maliye politikalarının hedefine ulaşması için farklı kategorilerde yer
alan kamu harcamalarından en uygun olanı kullanılır.

4.2.2. Kamu Gelirleri
Maliye politikasının hedeflerine ulaşmak için kullandığı bir diğer araç kamu gelirleridir.
Bilindiği gibi kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için kamu harcamalarının yapılması,
bunlarında kamu gelirleri ile finanse edilmesi gerekmektedir. Kamu hizmetlerinin bir çoğunun
bedava olarak toplumun geneline ya da bir kısmına sunulması bu hizmetlerin zorunlu ödemeler
ile finansmanını gerekli kılmıştır. Yani kamu kesimi ihtiyaç duyduğu gelirin bir kısmını gerçek
veya tüzel kişilerden devletin yaptırım gücüne dayanarak almaktadır. Devletin harcamalarının
finansmanı için aldığı vergi gelirleri, harçlar, resimler, şerefiyeler, zorunlu borçlar, para basımı,
parafiskal gelirler, para ve vergi cezaları, fonlar, daha çok devletin yaptırım gücüne dayanarak
elde ettiği gelirlerdir. Ancak devletin egemenlik hakkına dayanmaksızın elde ettiği gelirleri de
vardır. Devletin, emlak ve teşebbüs gelirleri, ticari faaliyetlerinden elde ettiği gelirler, zorunlu
olmayan borçlar, alınan bağış ve yardımlar gönüllü nitelikteki gelirlerdir.
Bu gelirler arasında devlet için en önemli finansman kaynağı toplanma yetkisini anayasadan
alan vergi gelirleridir. Vergi, devlet veya diğer kamu kuruluşlarının kamu hizmetlerini
görebilmeleri için toplumu oluşturan kişilerden zora dayanarak ve karşılıksız olarak aldığı
iktisadi değerdir. Burada belirtilen zorunluluk hukuki zorunluluktur. Yani vergilerin
toplanabilmesi için bir kanunun olması ve yasal bir dayanağa bağlanması gerekmektedir.
Türkiye’de de Anayasamızın 73. maddesinde “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali
gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler kanunla
konulur, değiştirilir veya kaldırılır” denilmektedir.
Vergiler kendi içinde çeşitli sınıflandırmalara tabii tutulabilir,


Bunlardan en önemlisi verginin kaynağının ne olacağı yani verginin ne üzerinden
alınacağıdır. Çağdaş vergi sistemlerinde çok gelişmiş ve çok farklı vergiler bulunmakla
birlikte, elde edilen kaynak açısından, gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan
vergiler şeklinde, genel bir sınıflama yapmak mümkündür.



Ekonomik faaliyetler açısından bir ayrım yapıldığında ise vergiler dolaylı ve dolaysız
vergiler olarak ayrılabilir. Genellikle gelir ve servet üzerinden alınan vergiler dolaysız,
mal ve hizmetlerle, ekonomik ve hukuksal işlemler üzerinden alınan vergiler dolaylı
vergiler olarak adlandırılır.



Vergiler hesaplanırken, miktar veya değer esasına göre bir ayrıma tabii tutulabilir. Eğer
vergi fiziksel bir miktar veya ölçü üzerinden hesaplanıyorsa spesifik vergi, parasal
değeri üzerinden hesaplanıyorsa advalorem vergi olarak adlandırılır.



Vergiler mükellefin kişisel durumuna göre belirlenebilir. Mükellefin kişisel durumunu
dikkate alan (evli, bekar, çocuklu, çocuksuz vb.) vergiler sübjektif vergiler, bunu
dikkate almayan vergiler ise objektif vergiler olarak sınıflandırılır.
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Vergilerin büyük bir bölümü matraha belirli vergi oranının uygulanması ile
hesaplandığından vergiler artan oranlı, sabit oranlı ve azalan oranlı vergiler olarak
sınıflandırılabilir.

Vergiler ve diğer tüm kamu gelirleri birer kamusal finansman aracı olarak görülürken, devlet
anlayışının değişmesi ve devletin ekonomi içinde aldığı fonksiyonlar, kamu gelirlerinin
finansman dışında da farklı sosyo-ekonomik görevler yüklenmesini gerekli kılmıştır. Kamu
gelirleri de aynı kamu harcamaları gibi konjonktürel değişmelerde ekonomik istikrarın
sağlanması için, iktisadi büyümenin gerçekleştirilmesi için ve en önemlisi gelir dağılımındaki
adaletsizliklerin giderilmesi için maliye politikası aracı olarak kullanılmaktadır.
Ekonomide yaşanan bir deflasyonist dönemde genişletici maliye politikası olarak vergi
indirimlerine gidilmekte, enflasyonist dönemlerde ise daraltıcı maliye politikaları uygulanarak
vergiler artırılmaktadır.
İktisadi büyüme hedeflendiğinde, yatırımların artması ve ekonominin hız kazanması için
vergilerle çeşitli alanlara muafiyetlikler tanınmakta ve yatırımlar teşvik edilmektedir.
Gelir dağılımını düzenleme amacına yönelik politikalarda ise vergiler büyük önem taşımakta
ve vergi indirimleri, vergi muafiyetleri ve farklı vergi matrahlarına farklı vergi oranları
uygulanarak hem etkinlik hem de adil gelir dağılımı sağlanmaya çalışılmaktadır.

4.2.3. Kamu Borçlanması
Devlet, üstlendiği kamu hizmetlerini yerine getirmek zorundadır ve bu hizmetleri yerine
getirebilmesi için yeterli geliri sağlaması gereklidir. Devletin, kamusal hizmetlerin sunumu için
kullandığı en önemli gelir kaynağı vergilerdir. Ancak vergi ve diğer gelirlerin toplamı bazı
dönemlerde kamu harcamalarını karşılamak için yeterli olmayabilir. Devletin, kamu gelirleri
ile kamu giderlerini karşılayamadığı dönemlerde yani bütçe açıklarının olduğu dönemlerde
ihtiyaç duyulan gelir, ya borçlanma ile ya da para basma yollarıyla karşılanır.
Bütçe açıklarının finansmanı dışında, devlet borçlanmayı bazen politika aracı olarak, bazen de
savaş veya olağanüstü durumların finansmanı için kullanır. Kamu kesiminin farklı nedenlerle
aldığı borçlar geçici bir finansman aracıdır. Aslında devletin borçlanması, borçlanılan miktar
kadar, vergi ve diğer kamu gelirlerinin ertelenmesidir. Ayrıca alınan borçların geri
ödenmesinde, yüklenilen anapara ile birlikte faiz yükü, kamu gelirlerinin arttırılmasını ya da
yeni gelir kaynakları yaratılmasını gerektirecektir. Kamu borçları yeni borçlar alınarak finanse
edildiği takdirde ise, borçlanma anapara ve faiz yükü ile birlikte daimi bir finansman aracı
haline dönüşmektedir (Aksoy, 1998). Devletler borçlarından dolayı ödeme zorluklarına
düştüklerinde bazen iç ve dış borçları reddedebildikleri gibi, borcun vadesini de uzatabilir.
Yukarıda saydığımız özelliklerini dikkate alırsak, kamu borçları da vergiler gibi kendi içinde
farklı sınıflandırmalara tabii tutulabilir;


Ekonomik anlamda bir sınıflama yapılacaksa, devlet borçları iç ve dış borçlanma olarak
ikiye ayrılır. İç borçlanma, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin ülke içindeki gerçek
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ve tüzel kişilerden, kurumlardan aldıkları borçları ifade eder. Dış borçlanma ise,
yabancı gerçek ve tüzel kişilerden, devletlerden ya da uluslararası mali kurumlardan,
devletin borçlanması anlamına gelir.


Kamu borçları vadesi bakımından kısa ve uzun vadeli borçlar olarak
sınıflandırılmaktadır. Vadesi bir yıla kadar olan borçlara kısa vadeli ya da dalgalı
borçlar denilmektedir. Kısa vadeli borçlar bütçe dönemi içinde geçici açıkları kapatmak
için hazinenin aldığı ödünçlerdir. Hazine kısa süreli bütçe açıklarını kapatmak için kısa
vadeli hazine bonoları çıkarır. Kısa vadeli borçlar geçici veya dönemsel bütçe açıklarını
kapatmak için alındığından genellikle ülke içinden borçlanmaya gidilir. Devlet hazine
bonosunun yanı sıra kısa vadeli borçlarını kapatmak için, Merkez Bankasından avans
alabilir. Orta vadeli borçlar bir yıldan beş yıla kadar ödenmesi gereken borçlardır.
Vadesi beş yıldan uzun olan borçlar ise uzun vadeli borçlardır (Yaşa,1981: 15). Orta ve
uzun vadeli borçlanma devlet tahvili çıkararak yapılmaktadır. Orta ve uzun vadeli
borçlarda iç kaynaklarla birlikte dış kaynaklara da başvurulabilir. Orta ve uzun vadeli
borçlanmaların devletin yatırım harcamaları için kullanması gerektiği, kamu
yatırımlarının getireceği milli gelir artışının borçların ödenmesinde kullanılacak olan
vergi kapasitesini de artıracağı ileri sürülmektedir (Karakoç, 2003: 63-66).



Borç verenin borç verme iradesi bakımından yapılan sınıflamada kamu borçları gönüllü
borçlar ve zorunlu borçlar olarak iki kısımda incelenebilir. Kamu borçlarında ana ilke
gönüllü borçlanmadır. Borç veren kendi isteği ile belirlenmiş olan vade yapısı ve faiz
oranına göre tasarruflarının bir kısmını ya da tamamını devlete borç olarak verebilir.
Ancak zorunlu borçlanmada devlet hazine bonosu veya devlet tahvili almaya kişileri
zorunlu kılmaktadır. Kişiler veya kurumlar hukuken bu duruma uymak zorunda
olduklarından vergiye benzer bir durum sözkonusu olur.



Borçlanma araçları açısından bir sınıflama yapacak olursak, devlet adına Hazine
borçlanmasında kullanılan araçlar, hazine bonosu ve devlet tahvilidir. Hazine bonosu ve
devlet tahvilleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Devlet İç Borçlanma
Senetleridir (DİBS). 4749 sayılı kanunun 3. maddesinde yer alan tanıma göre, devlet
tahvili; ihraç edildikleri tarih itibarıyla bir yıl (364 gün) ve daha uzun vadeli devlet iç
borçlanma senetlerini, hazine bonosu; ihraç edildikleri tarih itibarıyla vadeleri bir yıldan
kısa olan (364 güne kadar) devlet iç borçlanma senetlerini ifade etmektedir. Bu
borçlanma senetleri mutlaka özel bir kanunla veya bir kanunun vermiş olduğu açık bir
yetkiye dayanılarak çıkarılmaktadır.



Bir ülkenin herhangi bir dönemdeki iç ve dış borçlarının toplam miktarına borç stoku
denir. Bir ülkenin belirli bir dönemdeki toplam borç stokunun, o dönemdeki GSMH'ya
oranına ise borç yükü denilmektedir. Genel olarak borç stoku ve borç yükü kavramlarına
yalnızca borçların anapara yükümlülükleri dahil edilir ve faizler bu iki kavrama dahil
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edilmez. Bunun temel nedeni borçlanma faizlerinin bir gider kalemi olarak kabul
edilmesi ilkesidir2.


Toplam
Borç
Stoku
=
İç
Borç
Stoku
Toplam Borç Yükü = Toplam Borç Stoku / GSMH



İç ve dış borçlanmadan doğan anapara, faiz ve komisyon gibi giderlerin ödenmesi,
mevcut bir borcun vadesinin uzatılması, mevcut bir borcun faizinin değiştirilmesi, dış
borçta anapara veya faizin döviz cinsinin bir başka döviz cinsiyle değiştirilmesi gibi
borç ödemeye ilişkin işlemlere borç servisi denilmektedir.



Borç servisi işlemlerinde, devlet kısa vadeli borçlarının vade yapısını değiştirerek uzun
vadeli borç haline getirebilir. Bu işleme tahkim (konsolidasyon) denilmektedir.



Borç yükünün hafifletilmesi amacıyla, borçlu devletin ödeyeceği faiz oranında bir
indirim yapılması işlemine de tahvil ya da değiştirme (konversiyon) denilmektedir.
Konversiyona başvurma nedeni, devletin ödeme güçlüğü çekmesi ve faiz yükünü de
düşürme isteğidir.



Süresi dolan bir borcun bir başka kredi ile değiştirilmesine yeniden finansman
denilmektedir. Genellikle, alınan yeni kredi daha düşük faizli olacağı ve borç yükünü
hafifleteceği için bu işleme başvurulur.



Borç servisi açısından dış borçların anapara yükümlülüğünü ifade eden döviz cinsinin
değiştirilerek, başka bir döviz cinsine dönüştürülmesine anapara swap'ı, söz konusu
borcun faizinin ifade edildiği döviz cinsinin değiştirilmesine faiz swap'ı veya mevcut
borçların sermayeye katılım payı haline dönüştürülmesine borç-sermaye swap'ı
denilmektedir.

+

Dış

Borç

Stoku

Kamu gelir ve gider dengesinin sağlanamadığı durumlarda, kamu kesiminin borçlanma ile
finansmana gitmesi, borçlanmayı devletin olağan gelirleri arasına koymuştur. Borçlanma bir
finansman aracı olmakla birlikte ekonomik amaçların gerçekleştirilmesinde de önemli bir
araçtır. Örneğin, ekonomide enflasyonist bir dönem söz konusu ise kişilerin tasarruflarını
harcamak yerine devlete borç olarak vermeleri, tüketim talebini kısacağından borçlanma
enflasyonu önleyici bir maliye politikası aracı olarak kullanılabilir. Deflasyonist bir dönemde
ise devletin kişilerden borçlanması talebi daraltacağından, devletin kişiler yerine kurumlardan
veya dışarıdan borçlanması daha anlamlı olacaktır. Ayrıca ekonomide iktisadi büyümenin
sağlanması için özellikle altyapı projeleri ile büyük projelerin finansmanı için devlet dış
borçlanmaya başvurarak, ekonomiye dışarıdan kaynak sağlayacak ve ekonomide olumlu bir
etki yaratılacaktır.

2

Örneğin, Türkiye' de 1985 yılından itibaren borçlanma anapara hasılat ve ödemeleri bütçenin dışına çıkarılmış
olmasına karşın, bu borçlara ilişkin faiz ödemeleri halen bütçeye gider yazılmaya devam edilmektedir.
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4.2.4. Kamu İşletmeleri
Kamu maliyesi alanında kamu iktisadi teşebbüsleri olarak yer alan bu birimler, kamu tarafından
kurulan, pazarlanabilen, sermayesinin yarısından çoğuna kamunun sahip olduğu, yönetim
kurullarının hükümetçe atandığı, sosyal yarar amacına göre faaliyet gösteren, cari maliyetlerini
finanse eden ve gelirlerinin çoğunu hazineden elde etmeyen teşebbüsler ya da firmalardır.
Kamu iktisadi teşebbüsleri kavramı, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte genel olarak kamusal
kaynakları kullanmak suretiyle ekonomik alanda faaliyet gösteren “Devlet Kuruluşları”nı ifade
etmekte olup, bu kavramın, tarihsel süreç içerisinde de çeşitlilik gösterdiği görülmektedir.
Devletlerin mal ve hizmet üretimi ile ticari faaliyette bulunmasının nedeni, genel olarak piyasa
başarısızlıklarından kaynaklanan tekelleşme eğiliminin ortadan kaldırılması ve ekonomide özel
sektörün yer alamadığı alanlarda devletin bu görevi üstlenmesidir. Özellikle gelişmekte olan
ülkelerde ekonomik nedenlerle kurulan kamu iktisadi teşebbüslerinin kuruluş amaçlarını biraz
daha artırarak, ekonomik kalkınmayı sağlamak, tekel niteliğindeki üretim alanlarını devlet
eliyle işletmek, özel sektörün başaramayacağı veya giremediği işleri yapmak, ekonomiye yön
vermek, özel sektöre öncülük etmek, gelir dağılımını düzenlemek şeklinde özetlemek
mümkündür.
Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) tanımı ve üstlendiği görevler dikkate alınarak, bu
teşebbüslerin özelliklerini şu şekilde açıklayabiliriz;


KİT’lerin pazarlanabilir nitelikte mal ve hizmet üretmesi sonucunda tüketiciler
birbirlerine rakip olacaklardır ve tüketimden mahrum etmek mümkündür.



Sermayesinin çoğunun devlete ait olması ve yönetim kurullarının hükümetçe atanması
KİT’lerin mülkiyetinin ve denetiminin devlete ait olduğunu gösterir.



Cari maliyetlerini kendileri karşıladıkları için teşebbüsün açıkça belirlenmiş bir bütçesi
vardır ve maliyetleri de kendi ürettiği mal ve hizmetleri pazarlayarak karşılar.



KİT’ler ilke olarak sosyal faydanın maksimize edilmesine yönelik olarak, kaynak tahsis
edecekleri kabul edilir. Sosyal faydanın maksimizasyonu amacı, KİT’leri özel
firmalardan ayırır.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ekonomi içinde, kaynak dağılımını sağlamak yani kamusal mal ve
hizmet üretmek, doğal tekel niteliğindeki işletmelerin aşırı karla üretimlerini engellemek ve
ekonomideki dışsallıkları önlemek için yer alabileceği gibi, ekonominin altyapısını oluşturan
enerji, haberleşme, ulaşım, demir-çelik, ve benzeri endüstrilerin devlet kontrolünde olmasını
sağlamak ve böylece piyasa güçlerini tamamlamak için de yer alabilir.
Ayrıca karma ekonomik sistemin var olduğu durumda, ekonomik istikrarın sağlanması özellikle
fiyat istikrarı ve tam istihdam seviyesinin yakalanması, gelir bölüşümü-nün daha adil olması ve
kalkınmanın daha istikrarlı kılınabilmesi için KİT’ler kurulabilir.
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Bu sıralanan her bir hedefe KİT’ler hizmet edebilir. Ancak bir hedefe yönelmek, bazı
durumlarda diğer hedeften uzaklaşmayı gerektirir ve ekonomi içinde KİT’lere birkaç amacın
verilmesi KİT’leri verimsiz ve hantal bir yapıya dönüştürebilir.
Özellikle X-etkinsizlik olarak tanımlanan aşırı maliyetlerin fiili maliyetlere oranındaki artış,
teknolojik ve yönetimsel anlamda KİT’lerin etkinliğinin azalmasının bir göstergesidir. Diğer
yandan KİT mallarının fiyatlandırılması (fiyatlandırma politikaları) ile gelir dağılımına etki
edilebilir ancak maliyetin altında gerçekleşen bir fiyatlama ile daha fazla tüketim yapılması,
hem kaynak dağılımını bozabilir hem de artan maliyetler hazineye ve vergi mükelleflerine
büyük bir yük getirebilir.
KİT’lerin yatırımları, genel üretim seviyesini ve potansiyel büyüme oranını etkiler. Ancak
hükümetin KİT yatırım kararlarına ve fiyatlama politikalarına siyasal amaçlı müdahalesi karma
ekonomik sistem içinde ekonominin genel dengesini bozar. Diğer yandan KİT’ler, fiyat ve
ücretlerdeki değişmelerle enflasyon oranını etkileyebilir.
1970’li yıllarda değişen ideolojik görüşlerle birlikte, liberal görüş çerçevesinde pek çok ülkede
KİT’lerin, ekonomi içinde yarattığı etkinsizliklerin arttığı düşünülerek, hem bütçe üzerindeki
yükünü azaltmak, hem de devletin ekonomiye müdahalesini sınırlandırmak için özelleştirme
politikaları uygulanmaya başlanmıştır.
Özelleştirme; serbest piyasa ekonomisinde, bireyin rasyonel davranacağı piyasa
mekanizmasının, daha etkin olacağı ve kaynakların daha rasyonel kullanılacağı varsayımına
dayanmaktadır.
Özelleştirme ile mikro düzeydeki amaç, şirketlerin verimliliğini arttırmak ve karlılığını
sağlamaktır. Makro düzeydeki amaç ise, serbest piyasa ekonomisine işlerlilik kazandırmak,
sermayeyi tabana yaymak ve kıt kaynakların optimal dağılımını sağlamaktır. Sermayenin
tabana yayılması ile sermaye piyasaları gelişecektir ve özelleştirme ile yabancı sermaye ülkeye
çekilecek ve döviz gelirleri artacaktır. Böylece hem devlete gelir sağlanacak, hem borç yükü
azalacak, hem de vergi yapısı değişecektir. Özelleştirme ile piyasa fiyatlandırmasına geçilmesi,
fiyat düzeyini düşürüp, anti-enflasyonist etkisiyle dengeli büyüme sağlayacaktır.
Sonuçta bir iktisat ve maliye politikası aracı olarak kullanılmak istenen kamu iktisadi
teşebbüsleri, özelleştirme ile farklı bir boyuta bürünmüştür. Özelleştirme, başka bir açıdan, bir
devlet politikası olarak görülebilir. Devlet bu sefer özelleştirme yolu ile, kıt kaynakların optimal
dağılımını ve toplumsal refahın da optimizasyonunu sağlayacaktır. Yine özelleştirme ile
servetin geniş kitlelere yayılması sağlanacaktır. Bu anlamıyla gelir dağılımı düzelecektir. Sonuç
olarak, devletin ekonomideki yeri, yeniden tanımlanacak ve devlet savunma, eğitim, sağlık gibi
asıl görevlerini yürütecektir.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1.

Kamu maliyesi değişkenleri nelerdir?

2.

Maliye politikasının amaçları nelerdir?

3.

Kamu harcamaları nasıl sınıflandırılır?

4.

Kamu borç stoku nedir?

5.

Kamu borçlanma türleri nelerdir?

6.
üstlenirler?

Kamu teşebbüsleri kamu maliyesi aracı olarak ekonomi içinde nasıl bir görev
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5. TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULUŞ YILLARI 1923-1932
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. 1923 yılından başlayarak günümüze kadar geçen süreçte kamu maliyesi ve maliye
politikası alanında yapılan düzenlemeler bu bölümün konusunu oluşturmaktadır. Dönemsel
olarak ele alınıp incelenecek bu bölümde, Türkiye ekonomisinin genel mali yapısı ve uygulanan
maliye politikaları ayrıntılı olarak analiz edilmeye çalışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Cumhuriyetin ilanından önce Osmanlı’nın yıkılışını hazırlayan mali sorunlar nelerdir?

2.

Duyuni Umumiye idaresi nedir?

3.

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında ekonomik gelişmeler neler olmuştur?
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Aşar vergisi
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5.1. Osmanlıdan Kalanlar
Yeni Türk devletinin kuruluşu, yeni bir düzenin başlatılması ve bir çok problemin çözümü
aslında uzun ve zor bir sürece yayılmıştır.
Türkiye’nin tarihsel, kültürel, toplumsal ve ekonomik yapısını, Osmanlıdan soyutlayarak yeni
bir dönemi başlatmak mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 tarihinde
kurulduğunda, Osmanlıdan kalan büyük bir tarihi mirası da hem siyasal hem de ekonomik
yönden beraberinde taşımıştır.
Bilindiği gibi Osmanlı imparatorluğu üretim anlamında büyük ölçüde tarıma dayalı bir ülke
özelliği göstermiştir. Özellikle XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Batı’da büyük gelişmeler yaşanırken
Osmanlı bunların oldukça gerisinde kalmış ve sanayide gelişememiştir. Bankacılık, ticaret,
ulaştırma gibi alanlarda ise sermaye birikimi yetersizliği nedeniyle azınlıklar ya da yabancı
sermaye egemenliği ön plana çıkmıştır.
Osmanlı son yıllarında, ülkedeki azınlıkların ve yabancıların belli alanlardaki hakimiyetlerinin
yanı sıra bazı etnik grupların siyasal baskıları ve sürekli süren savaşlarla, varlığını idame ettirme
mücadelesi yaşamıştır. Devlet; maliye, dış ticaret ve para konularında denetim gücünü yitirmiş
ve kamu gelirleri, kamu giderlerini karşılayamadığı için ağır dış borç yükü altına girmiştir.
Osmanlı devletini XIX. yüzyılın başından itibaren dış borçlanmaya iten asıl nedenler, XVI.
yüzyılda başlayan kronik mali açıklara dayanmakla birlikte bu yıllarda hem borç verecek olan
ülkelerin çok istekli olmaması hem de içeride yer alan yeniçerilerin oluşturabileceği tehlikeler
nedeniyle bu konuda yeterli bir girişim yapılmamıştır (Tezel, 1995:74). Osmanlı, gelir
yetersizliklerini gidermek için daha çok madeni paraların değerini düşürme ve karşılıksız para
çıkarma gibi yöntemlere başvurmuştur. Ancak madeni paraların değeri ile oynamak ülke
ekonomisini ve maliyesini dengesizliğe ve bunalıma sürüklemiştir.
Osmanlıda ilk kağıt para (kaime) ise 1840 yılında çıkarılmış ve bu gelir kaynağı para sistemini
alt üst ederek enflasyona ve bunalıma yol açmıştır. Gelir yetersizliklerini gidermek ve bütçe
açıklarını kapatmak için ikinci bir yol olarak, elde edilecek vergi hasılatı bir kaç yıl önceden
satışa çıkarılmış ve bir çeşit dolaylı borçlanma olarak kabul edilen bu durum, dönemin Galata
bankerleri için bir gelir kaynağı, devlet içinse iç borçlanma kaynağı olmuştur (Falay, 1996: 79).
1850’li yıllara kadar devletin gelir ve giderleri arasındaki fark iç borçlanma ile telafi edilirken,
1854 yılında Osmanlının, Fransa ve İngiltere’nin Müttefiki olarak Kırım Savaşına girmesi ile
ilk dış borçlanmaya gidilmiştir. Osmanlı devleti, Londra ve Paris borsalarına 3.3 milyon sterlin
tutarında tahvil satarak ilk dış borçlanmasını yapmıştır (Tezel, 1995: 75).
Böylece 1854’de başlatılan dış borçlarla, Osmanlı Batının mali gücüne de yenik düşmüştür.
Osmanlı 1854 ve 1875 yılları arasında 16 kez borçlanmaya gitmiştir. Bu borçların yükü giderek
ağırlaştığı gibi ihraç edilen kağıtların nominal değerinin ancak yarısı devletin eline geçmiş ve
bunun da önemli bir bölümü eski borçların faizi ve ihraç giderleri olarak dışarıya tekrar transfer
edilmiştir (Cem, 1970). Ayrıca alınan bu borçların üretim alanları yerine, lüks tüketim için
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kullanılmasıyla birlikte devletin iflası da kaçınılmaz olmuştur. İngiltere ve Fransa ile yapılan
Kırım savaşı ile başlayan borçlanma süreci 1875 yılında devletin artık borçlarını ödeyemez hale
gelmesi ve moratoryum ilan etmesiyle sonlanmıştır.
1875 yılında devletin mali iflasını ilan etmesi, Osmanlı maliyesini Avrupa devletlerinin
denetimine sokan, yeni bir süreci başlatmıştır. 1881 yılında, Muharrem Kararnamesi ile
Osmanlı borçlarının alacaklılarını temsil eden Düyun-u Umumiye İdaresi kurulmuştur. İdare,
devletin bir takım gelirlerine alacaklılar adına el koyacak ve borçları ödeyecektir. Fakat
zamanla bu idare Maliye nezaretine rakip bir örgüt haline gelmiş3 ve Düyun-u Umumiye
aracılığı ile memleketteki mali ve siyasi mekanizma yabancıların kayıtsız şartsız ipoteğine
girmiştir.
Düyun-u Umumiye idaresinin kurulması son dönem Osmanlı tarihi için önemli bir dönüm
noktası olarak ifade edilir. Zira Osmanlıya ait vergi gelirlerinin çoğu ve buna bağlı olarak mali
gücü, bu idarenin eline bırakılmıştır. Avrupalı sermayedarlar, kendi ülkelerindeki düşük faizli
yatırımlar yerine, bol gelir getiren bu tür borçlanmaları desteklemişlerdir. Böylece
sermayedarların bulundukları devletler tarafından Osmanlıya verilen borçlar bir politika aracı
haline gelmiş ve Batı ülkeleri Osmanlı İmparatorluğu’nu kendi kontrolleri altına almışlardır.
Birinci Dünya Savaşı çıktığında da Osmanlı mali sorunlarını çözememiş ve yeni borçlanma
sorunları ile karşı karşıya gelmiştir. 1854’ten 1914 yılına kadar geçen süreçte Osmanlı ağır bir
borç yükü altına girmiş ve Düyun-u Umumiye, çalışmalarını Kurtuluş Savaşı’nın sonuna değin
sürdürmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ise artık yeni bir ülkenin temellerinin
atıldığı Lozan Barış antlaşmasıyla Osmanlı devletinden kalan borçları ödeme konusunda
alacaklılarla anlaşmaya vardığında, idare yurt dışına çıkarılmış ve yalnızca Türkiye
Cumhuriyeti’nin ödediği taksitleri alacaklılara ulaştıran bir aracı durumuna getirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’nden kendisine kalan borçların son taksitini 1954
yılında ödeyerek yüz yıl önce başlayan bu borçlardan kurtulmuştur.

5.2. 1923 - 1932 Dönemi İktisadi ve Mali Gelişmeler
Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinde yaşanan tüm mali olaylar, Osmanlının mali
açıdan kötü yönetildiği ve buna bağlı olarak da sömürüldüğünün göstergesidir. Dış borçlar,
Düyun-u Umumiye İdaresi, birçok imtiyazla ülkeye giren yabancı sermaye, giderek ağırlaşan
ve yaygınlaşan kapitülasyonlar, ülke yönetiminin öncelikle iktisadi anlamda, daha sonra askeri
ve siyasi anlamda yabancı ülkelerin denetimine girdiğini göstermektedir. Osmanlının
çöküşünün nedenlerinin başında devletin mali işlerinde gerekli beceri ve hassasiyeti
gösterememesi gelmektedir. Bu nedenle yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyetinin mali
anlamda da bağımsızlığını kazanması gerekecektir.
Ancak savaşın yarattığı tahribat, Osmanlıdan devralınan ağır borç yükü, ülkede yer alan yabancı
şirketler ve onların egemenliği, ithal mallarını koruyan bir gümrük rejimi, işgücü yaratacak olan
nüfusun savaşta kaybedilmesi, dünya ekonomisinin içine girmek üzere olduğu durgunluk
3

1911’de idarenin 8931 memuru varken, maliyenin memurları 5472 kişidir.
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süreci, Cumhuriyet yönetiminin devraldığı ve ilk göze çarpan ekonomik sorunlar olarak
gösterilebilir.
Tarihsel sürece bakıldığında Cumhuriyetin kuruluşundan önceki yıllar (1908-1922 yılları)
sürekli savaş, darbe, ihtilal ve ayaklanma ile geçen bir dönemi yansıtır. 1923’lü ve sonrası yıllar,
başka bir deyişle, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yılları ise, Osmanlıdan devralınan ekonomik
ve mali sorunların çözümü ve savaş sonrası Türkiye’nin yeniden yapılandırılmasına yönelik
çalışmalara dayanır4.
Ancak bu dönemde ülkenin mali gücünü tekrar kazanmak için tüm yapılanlar;
Kapitülasyonların kaldırılması, Düyun-u Umumiye’nin ödeme planına bağlanması, Reji
idaresinin faaliyetine son verilmesi, demiryollarından başlayarak yabancı sermayenin
millileştirilmesi, vergilendirme yetkisinin ve yargısının tam olarak kazanılması, Merkez
Bankasının kurulması, bu dönemi önemli kılan mali olayların başında gelmektedir (Akalın,
2008: 28).
Bu döneme damgasını vuran her bir iktisadi ve siyasal olay ayrı bir öneme sahiptir. Bunların
başında da hiç kuşkusuz Türkiye’nin kalkınmak ve sanayileşmek için başlattığı mücadeledeki
ilk adımı olan İzmir İktisat kongresi gelir.

5.2.1. İzmir İktisat Kongresi
23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kurulduktan sonra, hükümet
programının başlıca amacı yurdu istiladan kurtarmak olmuştur. Ayrıca savaşın gerektirdiği
nedenlerden dolayı, hükümet o sıralarda üretim ve endüstriye yatırım yapacak durumda da
değildir.
Ancak zafer kazanıldıktan sonra Meclis, siyasi ve ekonomik bağımsızlığı temel ilke olarak
benimsemiş ve hükümetin mali ve ekonomik tutumunu belli etmek için, Lozan barış
görüşmelerine ara verildiği bir dönemde, ilk olarak, İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. 17
Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında yapılan kongreye, her gruptan toplam 1135 delege
katılmıştır.
İzmir İktisat Kongresinde, öncelikli olarak yeni Türkiye'nin ekonomik sorunları tartışılmıştır.
Zaten bu kongrenin temel amacı; ülkeye ekonomik ve sosyal açıdan bir yön vermek,
uygulanacak olan yeni iktisat politikalarını tespit etmek ve iktisadi kalkınma hamlesinde tüm
toplumun katılımını sağlamaktır.
Kongrede alınan kararlar iki grup altında toplanmıştır. Bunlardan birincisi, “Misakı İktisadi”
(iktisadi anlaşma) ile ilgili kararlar, ikicisi ise “çiftçi, sanayici ve işçi gruplarına ilişkin esaslar”
yani kongreye katılan grupların istek ve tekliflerine ilişkin kararlardır.

4

Boratav’a göre (1989), İmparatorluktan Cumhuriyete geçiş süreci ve bu süreçte yaşananlar zaten ekonomik ve
siyasi tutsaklıktan kurtulmanın mücadelesidir.
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Misakı iktisadi ile ilgili alınan kararlar şu şekilde özetlenebilir (Akbank, 1980: 77);


Bütün çabalar ülkenin ekonomik kalkınması içindir,



Yerli üretim teşvik edilmeli ve lüks ithalattan kaçınılmalıdır,



Ormancılık, madencilik ve hayvancılığın geliştirilmesine çalışılacaktır,



Ekonomik gelişmeye katkısı olmak kaydı ile yabancı sermayeye izin verilecektir,



Girişim ve çalışma özgürlüğü esas alınacak ancak tekelciliğe izin verilmeyecektir.

İkinci grupta yer alan ilkeler ise;


Reji idaresi kaldırılacaktır,



Tütün tarımı ve ticareti serbest olacaktır. İhraç edilen tütün işlenmiş olacaktır,



Aşar kaldırılacak ve yerine uygun bir vergi konulacaktır,



Ziraat Bankası yeniden düzenlenecektir,



Demiryolları, Limanlar ve diğer ulaşım altyapısı geliştirilecektir,



İpekçilik geliştirilecektir, hayvancılıkla ilgili tedbirler alınacaktır,



Pancar ve kendir üretimi geliştirilecek, tarımda makineleşmeye gidilecek ve tarımsal
aletlerin Türkiye’de yapımı sağlanacaktır,



Harp sanayi tesisleri geliştirilecektir,



Ticaret bankası kurulacak ve devlet bu bankanın sermayesine katılacaktır,



Kambiyo ve borsa işleri düzenlenecek, borsalar millileştirilecek, Maliye ve İktisat
Vekaletleri bu işleri düzenlemek üzere görevlendirilecektir,



İşletilmeyen madenlerin işletme hakkı Türklere verilecektir,



Madencilik alanında düzenlemeler yapılacaktır,



Kabotaj hakkı işlerlik kazanacaktır,



Türk armatörler teşvik edilecektir,



Gümrük politikası, ticaret, tarım ve sanayi-i geliştirecek şekilde düzenlenecektir,
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İhracat teşvik edilecek, yeni bir gümrük tarifesi hazırlanacak, dahili gümrükler
kaldırılacaktır,



Tekel sistemi kaldırılacaktır,



Ticaret ve Sanayi odaları kurulacaktır,



İç sanayi dışa karşı gümrüklerle korunacaktır,



Makine ve teçhizat ithalatından gümrük vergisi alınmayacaktır,



Türk sanayinde sermayenin en az yüzde yetmiş beşi Türklerin elinde bulunacaktır,



Teşvik-i Sanayi kanunu yürürlükte kalacaktır,



Devlet memurları ve askerlerin ihtiyaçları iç üretimle sağlanacak,



Sanayicilere kredi vermek üzere bir sanayi bankası kurulacaktır,



Asgari ücret hadlerinin üç ayda bir belirlenmesine karar verilmiştir.

İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlar Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanacak olan Türkiye
ekonomi politikasının esaslarını teşkil etmektedir. Kongrede alınan kararlardan iktisadi
anlaşma kararları, korumacı ve ithal ikameci bir sanayileşme politikasına dikkat çekmektedir.
İkinci grup kararlarda ise ekonomi içinde faaliyet gösteren tüccar, sanayici, işçi, çiftçi gibi her
kesimden üreticilerin desteklenmesi ve korunması ön plana çıkmıştır.
Kalkınmanın özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi esası hükümet tarafından benimsenmiştir.
Kongrede alınan aşarın kaldırılması kararı, yeni bir ekonomik yapının kurulması açısından
büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu kongre ile Batı ülkelerine kapitalist bir düzenin kabul
edildiği mesajı verilmiştir (Akşin, 1989: 112).
Kongrede himayeci, milliyetçi ve özel teşebbüse dayalı bir iktisat politikası öngörülmüştür.
Devlet ilke olarak özel girişim eliyle serbest piyasa şartlarında sanayileşme politikası ve iktisadi
denetiminin milli unsurlara geçmesini kolaylaştırıcı, ılımlı bir korumacılık politikası izlemiştir.
Ancak bu, devletin hiç iktisadi hayata katılmaması anlamına gelmemektedir. Devlet özel
girişimi destekleyecektir ve özel girişimin yeterli olmadığı alanlarda ekonomiye müdahale
edecektir (Şahin, 2006: 33-40).
Devletin özel girişimi desteklemesi kararıyla, Birinci Dünya Savaşı koşullarında İttihat ve
Terakki tarafından savunulan ve uygulanan, devlet müdahalesiyle kalkınma ve burjuva
kapitalist bir toplum yaratma politikası, yani Milli İktisat görüşü geçerliliğini büyük ölçüde
korumuştur. Böylece yarı sömürgeleşme sürecindeki egemen kurumların tasfiyesi ile birlikte,
milli burjuva ya da Müslüman–Türk işadamı yaratma girişimi başlatılmıştır (Kazgan, 2006: 5159).
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1920’li yılların Türkiye’si ekonomiyi istenilen yönde geliştirme olanağı vermeyecek kadar
altyapısız, dışa açık ve dış dünyaya bağımlı bir durumdadır. Diğer yandan ekonomi içinde
girişimcilik deneyimi ve sermaye birikimi olmadan, ekonomik yaşamın millileşmesi
imkansızdır ve devlet desteği gereklidir.
1923 yılında İzmir İktisat kongresinden sonra bu dönemin iktisadi gelişmesini belirleyen en
önemli iki yapı taşı Lozan Antlaşması ile dönemin son yıllarında ortaya çıkan ve kapitalist
dünya ekonomisini derinden sarsan 1929 Büyük Buhranıdır.

5.2.2. Lozan Barış Antlaşması
Bu dönemin iktisadi ve siyasi olaylarına yön verecek olan Lozan anlaşması, dışa bağımlı olan
ülke ekonomisinin dış ilişkilerine önemli düzenlemeler getirmiştir.
Aslında Lozan Barış antlaşmasında yer alan mali hükümler, daha önce yapılan anlaşmalarda da
gündeme gelmiştir. Bunlardan birisi 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Sevr antlaşmasıdır.
Bir diğeri 22 Mart 1922 tarihinde Paris’te toplanan ve itilaf devletleri tarafından yapılan barış
teklifidir.
Bu anlaşmalarda Türkiye’ye ait olan tüm gelir kaynakları, anlaşmaya taraf olan ülkelerce
paylaşılmıştır. Sevr Antlaşmasının mali hükümlerine göre, Türkiye’nin Düyun-u Umumiyeye
ayrılan gelirleri dışındaki bütün gelirleri Maliye Komisyonunun emrine verilecek ve komisyon
bu gelirleri kendi giderleri ve itilaf devletleri işgal kuvvetlerine ait giderleri karşılamak üzere
kullanacaktır. Ayrıca Türkiye yüzünden zarar görmüş olan devletlerin, uyruklarının zarar ve
ziyanları ödenecektir.
Bu hükümlerin ve antlaşmanın kabulü mümkün bile değilken dönemin idarecisi, Vahdettin
Hükümeti tarafından anlaşma imzalanmak zorunda kalmıştır. Ancak Meclis için bu anlaşma
yeni bir mücadelenin başlangıcı olmuştur.
Mart 1922’de ise Sevr anlaşması biraz daha yumuşatılarak, Maliye Komisyonunun kalkması ve
yerine dağıtım komisyonu kurulması, itilaf devletlerinin borçlarının ve savaş tazminatının
ödenmesi teklif edilmiştir. Ancak bu teklif de Büyük Millet Meclisi tarafından kabul
edilmemiştir.
Lozan Barış konferanslarında ise üç tane komisyon oluşturulmuştur. Bunlardan üçüncüsü olan
“Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu” başkanı İsmet Paşa, Türkiye’nin ekonomik
bağımsızlığını kısıtlayan bütün sınırlamaların kaldırılmasını, Osmanlı kamu borcunun çeşitli
tarihlerde Osmanlı’dan kopan devletler arasında bölüştürülmesini, Türkiye’nin kendi payına
düşen borç ödemelerini üstlendiğini, Türkiye’nin Müttefiklerin işgal masraflarını ödemeye
zorlanmamasını, Yunan ordusunun Anadolu’da sebep olduğu yıkımlar karşılığı Yunanistan’ın
tazminat ödemesi gerektiğini ileri sürmüştür.
27 Ocak 1923 tarihinde, konferans bazı anlaşmazlıklar nedeni ile yarıda bırakılarak
kapanmıştır. Daha sonra verilen metinlerde de mali konular müttefiklerin istediği doğrultuda
düzenlenmiş ve Türkiye’nin 37 yıl boyunca itilaf devletlerine 15 milyon altın lira savaş
84

tazminatı ödemesi öngörülmüştür. Sonuçta İsmet Paşa başkanlığındaki Türk heyeti, bu önerileri
kabul etmeyeceğini belirterek konferansı askıya almıştır.
Lozan Konferansı ikinci dönem çalışmaları Nisan 1923’te tekrar başlamıştır. Konferansın mali
ve ekonomik niteliği olan maddelerini şu şekilde sıralamak mümkündür;
-Kapitülasyonlar; Osmanlının kuruluşundan başlayarak, yabancı ülkelere tanıdığı ekonomik,
ticari ve yasal tüm ayrıcalıklara kapitülasyonlar denilmektedir. Yabancı devletlerin
vatandaşlarının Osmanlı Devletinden kazandıkları her türlü ekonomik ayrıcalıklar Lozan
Antlaşması ile sona ermiştir. İlk tur görüşmelerde olduğu gibi TBMM heyeti son görüşmelerde
de bu konuda taviz vermemiştir. Bu konu itilaf devletlerinin karşı çıkmalarına rağmen
TBMM’nin istediği şekilde sonuçlanmıştır. Böylece yabancı uyruklu ortaklar ve kişiler, ülkenin
yasalarına göre faaliyet gösterecek ve ilgili yasalar yeniden düzenlenerek, yargıç güvencesi
sağlanacaktır (Kepenek ve Yentürk, 2007: 35-37). Bu madde ile asıl olarak TBMM ekonomik
alanda da bağımsızlığını kabul ettirmeyi başarmıştır.
-Savaş tazminatları; Kurtuluş Savaşında Anadolu’da büyük bir yıkım gerçekleştirmiş olan
Yunanistan’ın Türkiye’ye savaş tazminatı ödemesi istenmiştir. Ancak Yunanistan’ın ekonomik
sıkıntıları nedeniyle bu borcunu ödeyemeyeceği anlaşıldığı için tazminat karşılığı olarak
Karaağaç’ın Türkiye’ye verilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece I. Dünya Savaşının başında
Osmanlı Devletinin elinde olmayan Karaağaç Lozan antlaşması ile Türkiye’ye bırakılmıştır.
-Dış Borçlar; Osmanlı Devletinin 1854’ten beri almış olduğu dış borçlar I. Dünya Savaşı
sonunda ödenemez hale gelmiştir. TBMM heyeti bu borçların bir kısmını ödemeyi kabul
etmiştir. Bu borçlar Osmanlı devletinden ayrılmış olan devletler arasında paylaşıldıktan sonra
Türkiye’nin payına kalan borçların taksitler halinde Türk Lirası veya Fransız Frangı olarak
ödenmesine karar verilmiştir. Böylece Düyun-u Umumiye İdaresi kaldırılmıştır.
Dış borçlar konusu, Lozan antlaşmasından sonra özellikle Fransa ile Türkiye arasında problem
olmuş fakat sorun yine Türkiye’nin istediği şekilde çözümlenmiştir. 1933 yılına kadar süren
görüşmelerin sonunda, Türkiye’nin borcu 8 milyon altın olarak belirlenmiş ve Türkiye bu
borcu, yılda 700.000 altın liralık taksitler halinde ödemeye devam ederek, 1954 mayıs ayında
bitirebilmiştir (Kepenek ve Yentürk, 2007: 36).
Dış borçlar idaresinin kaldırılması mali bağımsızlığın kazanılması açısından önemli bir dönüm
noktası olmuştur. Ancak Osmanlıdan kalan borçları, yeni Cumhuriyetin üstlenmesi mali
anlamda önemli bir yük getirmiştir.
-Gümrük tarifeleri; gümrük tarifeleri Lozan Barış anlaşmasının önemli bir konusu olmakla
birlikte, bu konuda önemli bir değişiklik yapılamamış ve Osmanlının 1916 yılında kabul ettiği
gümrük rejiminin beş yıl daha uygulanmasına karar verilmiştir. 1916 yılında kabul edilen
gümrük tarifesi, büyük ölçüde vergileme amacıyla yaygın tarımsal tüketim mallarına yüzde 3040 oranında vergi koyan, sanayi-i koruma gibi bir amaç izlemeyen, spesifik yapıdaki bir
tarifedir. Savaş enflasyonu, spesifik vergileri aşındırdığı için, gümrük resimleri önce beş sonra
on iki kat artırılmıştır. Lozan anlaşması bu artış oranlarını kabul etmekle birlikte, çoğu sınai
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mallardan oluşan 27 mallık bir gruba, yüzde 12 değil yüzde 9’luk bir artışı uygun bulmuştur.
Gümrük tarifeleri konusunda önemli yapısal bir değişiklik olmadığı için Türkiye’nin hem
gümrük vergilerini artırmaya yönelik hem de sanayiyi dış rekabetten korumaya yönelik etkili
politikalar bu dönemde uygulanamamıştır (Boratav, 1989: 313). Yerli mallarımızın ve milli
sanayimizin dış rekabetten korunması için 1929 yılına kadar beklenmek zorunda kalmıştır.
Lozan anlaşması, milli ve bağımsız bir ekonomiyi hedef aldığından ve Kapitülasyonları da
kapsadığından, uzun dönemde bazı ek mali sonuçlar da doğurmuştur. Millileştirme, Osmanlı
Bankası imtiyaz sözleşmesinin uzatılmasına rağmen senyoraj hakkının elde edilip kullanılması,
Türk bankacılık sisteminin kurulması ve vergi sisteminin yabancı uyruklara da uygulanması ile
Levantenlerin ve azınlıkların ekonomideki tekelinin kırılması, diğer mali sonuçlar olarak
sıralanabilir.
İzmir İktisat Kongresi kararları, Lozan’da alınan kararlar ile birleştirildiğinde, Türkiye
Cumhuriyetinin ekonomik gelişmesine öncülük edecek olan ekonomik politikaların ilkelerinin
de belirlendiği görülmektedir. Daha sonraki yıllarda geçekleştirilen ve hemen tamamı Batı’dan
alınan düzenlemelerle ekonomi politikasının yasal ya da kurumsal yapısı tamamlanacaktır
(Kepenek ve Yentürk, 2007: 35-39).
Bu çerçevede 1923 yılı ile başlayan yeni iktisadi dönüşüm ve yapılanma sürecine, liberal bir
anlayışla bakıldığı söylenebilir. Ancak bu, klasik anlamda devletin ekonomiye müdahale
etmemesi anlamını taşımamaktadır. Sınai ürünlerin dış alımı, ticari alanda kurulan tekeller,
sanayi-i teşvik girişimleri ve başta demiryolları olmak üzere yaygın kamulaştırma çalışmaları,
devletin ekonomiye önemli ölçüde müdahale ettiğinin bir göstergesidir (Kepenek ve Yentürk,
2007: 35).

5.2.3. Mali ve Ekonomik Düzenlemeler
Aslında 1923-1933 döneminde, Atatürkçülüğe dayalı bir ekonomi modelinden söz etmek daha
doğru olacaktır. Bu dönemde Atatürk’ün kalkınma amaçlı görüşlerini bir kaç madde ile
özetlemek mümkündür;
1.Ulusallaşma süreci içinde ve hiçbir sosyal sınıfın ezici egemenliğine izin vermeyen bir milli
birliğe dayalı toplumsal düzende topyekün çalışma seferberliği ve tasarrufların artırılması,
2.Hızlı ve dengeli ulusal sermaye birikiminin sağlanması,
3.Denk bütçe hedefinin tutturulması,
4.Dış ödemelerde mutlak dengenin sağlanması,
5.Dış yardımsız borçlanmasız ve enflasyonsuz hızlı kalkınma ve sanayileşme,
6.Sosyal adalete dayalı dengeli gelir dağılımının gerçekleştirilmesi,
7.Ulusal sermaye birikimine dönük özel girişimin devlet eliyle desteklenmesi ve geliştirilmesi,
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8.Kapitülasyon hüviyetindeki yabancı sermayenin faaliyet alanlarında kesin millileştirmeler ve
aynı anda hızlı teknolojik gelişim için olumlu ve katkıcı hüviyetteki yabancı sermaye ile bazı
alanlarda işbirliğine gidilmesi, 1923-1933 döneminin Atatürkçü kalkınma stratejileri olarak
belirlenmiştir (Yeni Asır, 1983: 30).
Cumhuriyetin ilk ekonomik temelleri olarak düşünülen bu dinamikler, İzmir İktisat
Kongresinde alınan kararlar ve Lozan Barış Antlaşmasının hükümleri Cumhuriyet tarihinin ilk
on yılının ekonomik kalkınma stratejilerinin temelini oluşturmakta ve gelecekteki uzun bir
dönemi etkileyecek bir nitelik taşımaktadır.
Bu çerçevede Cumhuriyetin ilk yıllarında, ülkenin ekonomik kalkınmasının sağlanması ve milli
ekonomi içinde yurtiçi üretimin desteklenmesi hedeflenmiş ve iktisadi ve mali alanda pek çok
düzenlenme yapılmıştır;
Aşarın Kaldırılması; Aşar, Osmanlı'da tarım ürünleri üzerinden alınan onda bir oranındaki
vergidir. Cumhuriyet döneminde de bir süre uygulamada kalan aşar, 17 Şubat 1925'te
kaldırılmıştır. Kaldırılmadan bir yıl önce, 1924 yılında toplam gelirlerin dörtte biri tutarında
(27.5 milyon lira) bütçeye katkı sağlamıştır. Aşarın bu önemli katkısına rağmen kaldırılmasının
nedeni, verginin köylü ve tarım ürünleri üzerinde yoğunlaşan aşırı yükünü azaltmak ve
tahsilinden doğan bir takım haksızlıkları engellemektir.
Aşar vergisi ve aşarı toplama sistemi olan iltizam usulü kaldırılınca, devlet en önemli gelir
kaynağını kaybetmiştir. Ayrıca tarım sektöründe iktisadi fazla yaratacak herhangi bir gelişme
sağlanamadığı için, tarım vergi dışı bırakılmasına rağmen, beklenen gelişmeler sağlanamamış,
çiftçi kesimin yoksulluğu da devam etmiştir (Akalın, 2008: 42).
Diğer yandan, devlet kapitülasyonların kalkması ile önemli bir yükten kurtulmuştur. Ancak
altyapı yatırımlarının millileştirilmesi, özel kesimin desteklenmesi ve Osmanlı borçlarını
ödemeye geçiş hazırlıkları nedeniyle devletin harcamaları artmıştır. Devlet aşarın
kaldırılmasından doğan gelir kaybını telafi etmek için tüketim vergisi, arazi vergisi koymuş,
mali tekeller oluşturmuş, harç ve resimlerin oranını yükseltmiştir. Aşarın kaldırılması ile köylü
üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi amaçlanmış, böylece vergi yükü toprak sahiplerine ve
tekel maddelerini daha çok kullanan şehirli nüfusa kaydırılmıştır.
Toprak Mülkiyeti; 1925 yılında İsviçre Medeni Kanunu metni aynen esas alınarak yapılan
Kanun kabul edilmiş ve toprağın mülkiyeti konusu yasal bir temele oturtulmuştur. 1927 ve 1929
yıllarında çıkarılan kanunlarla topraksız köylüye, devlete ait toprakların bir bölümü verilmiştir
(Şahin, 2006: 37). Böylece tarım alanında sadece aşar vergisi kaldırılmamış aynı zamanda
köylü kesimi, miri arazinin sahibi durumuna getirilmiş ve yasal olarak modern bir tarım
işletmesi kurabilme hakkına da kavuşmuştur (Akalın, 2008).
Millileştirmeler; 1923-1930 yıllarında gerçekleştirilen en önemli millileştirmeler, yabancı
sermayenin mülkiyetinde olan demiryolu hatlarının millileştirilmesi, Reji idaresinin devlet
tekeli haline dönüştürülmesi ve kabotaj hakkının yabancı sermayeye yasaklanması olarak
sayılabilir (Şahin, 2006: 37).
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Millileştirmeler o dönemin maliye politikalarının bir parçasıdır. Millileştirmenin temel amacı;
ekonomi içinde yer alan yabancı işletmelerin yerli sanayiye karşı rekabetini azaltmak, kalkınma
hedefini hızlandırmak ve yabancı sermayenin siyasi ve ekonomik hayat üzerindeki baskısını
azaltmaktır.
Aslında Lozan anlaşması ile başlatılan millileştirme çalışmalarının başında, Düyunu Umumiye
idaresinin tasfiyesi gelir. Düyunu Umumiye idaresinin tasfiyesi ile birlikte, kendisine bağlı olan
Reji idaresi de millileştirilmiştir.
İkinci olarak, 1922-23 yıllarında Amerikan sermayesini temsil eden Chester grubu ile imtiyazlı
bir demiryolu yatırım anlaşması için yapılan girişimler sonuçsuz kalınca, demiryolları
işletmeciliğinden yabancı sermayenin çıkarılması için karar alınmıştır. Böylece 1924 yılında
Haydarpaşa liman ve rıhtımı ile birlikte Haydarpaşa-Ankara, Eşkişehir-Konya ve ArifiyeAdapazarı, 1928 yılında ise Mersin-Tarsus-Adana demiryolu hatları devletleştirilmiştir
(Boratav, 1989: 315). 1926 yılında ise kabotaj hakkı yabancı sermayeye yasaklanmıştır
Bu dönem liberal politikaların izlendiği bir dönem olmakla birlikte, pek çok yeni kamu kurumu
da kurulmuştur. Haydarpaşa Limanının alınması, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının
(TCDD) kuruluşu devletleştirme anlamında atılan ilk adımlar olarak gösterilmektedir.
Demiryolları ile birlikte bu dönemin önemini artıran diğer bir kurumsal yenilik devlet
tekellerinin oluşturulmasıdır. İktisat kongresinde alınan kararların aksine tütün tekelleri
kaldırılmamış, millileştirilmiş ve buna yeni devlet tekelleri eklenmiştir. İspirto, kibrit üretimi
ve şeker ithali devlet tekeline alınmıştır. Ayrıca aşarın kaldırılması ile uğranan vergi gelirleri
kaybı tekel gelirleri ile karşılanmıştır (Şahin, 2006: 38-40).
Bunlara ilaveten 1925 yılında şeker üretimini artırmak ve iç tüketimi yerli üretimle karşılamak
amacıyla şeker fabrikaları kurulmuştur. Ayrıca şeker üretimini desteklemek üzere, şeker ithalatı
zorlaştırılmış, pancar üretimi yapılan araziler on yıl süreyle arazi vergisinden, fabrikalar için
yapılan her türlü taşımanın nakliye vergisinin üçte birinden, fabrikada çalışanlar on yıl süre ile
kazanç vergisinden ve üretilen şeker sekiz yıl boyunca tüketim vergisinden muaf tutulmuştur.
Ayrıca İş Bankası ve Sanayi Maadin Bankası şeker fabrikasına kredi temin etmiştir.
Şeker Fabrikaları ile getirilen teşvik uygulamalarına ek olarak, 1913 yılında sanayi alanında
bazı atılımlar yapmak üzere “Teşvik-i Sanayi Kanunu Muvakkatı” adıyla çıkarılan, fakat çok
fazla etkili olmayan teşvik yasası, 1927 yılında yerli sanayi-i teşvik etmek için yeniden
uygulamaya konulmuştur. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun getirdiği teşvik tedbirlerinin amacı,
yurtiçindeki işletmeleri korumak ve işletmelerin gereksinimlerini daha pahalı da olsa
yurtiçinden sağlamaya çalışmaktır.
Ayrıca yasada, yatırımların maliyeti bakımından parasız arazi temini, hammadde, makine ve
teçhizata gümrük muafiyeti, çeşitli belediye vergi ve borçlarından muaflıklar öngörülmüştür.
On beş yıl yürürlükte kalan bu yasaya göre işletmeler bazı koşullarla kazanç vergisinden muaf
olabileceklerdir.
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Yasanın yürürlüğe konmasından sonra, yasanın etkisiyle işletme sayısı azalmış, buna karşılık
şirketleşmeler artmıştır. Yasayla birlikte sanayi işletmelerinde hacimler büyümüştür. Diğer
yandan makine ve tesisat değerleri ile yerli hammadde kullanımı artmıştır.
Bu dönemde özel sektörün teşvik edilmesi ve buna devletin büyük destek vermesine rağmen,
Türkiye’de ekonomik altyapının zayıf olması, sermayedar sınıfın yetersiz olması ve ulusal
tasarrufların kısıtlı olması, beklenen başarının elde edilmesini zorlaştırmıştır.
Bankacılık; İzmir iktisat kongresine katılan tüccarların bir ticaret bankası kurulması önerileri
doğrultusunda, Türkiye İş Bankası 1924 yılında özel sektör bankası olarak kurulmuştur. İş
Bankası, Cumhuriyet döneminin ilk Türk mali kuruluşudur. Türkiye İş Bankası ulusal
kuruluşların kredi ihtiyaçlarını temin etmek, ülkede tasarrufun ve mevduatın gelişmesine ön
ayak olmak ve ulusal bankacılığı geliştirmek görevlerini üstlenmiştir (Ülken, 1978). Türkiye İş
Bankası kuruluş amacına uygun olarak, ülkenin ekonomik kalkınmasında ve sanayileşmesinde
önemli bir katkıda bulunmuş olup, bu amaçla da çeşitli yatırımlar yapmıştır. Ayrıca ülkede
tasarrufu teşvik etmek amacıyla ikramiye ve kumbara sistemini ilk uygulayan, seyahat çeklerini
ilk getiren banka olmuştur (Bozoklu, 2003)
İktisat Kongresi’ne katılan sanayicilerin önerileri arasında, bir sanayi bankasının kurulması da
yer almıştır. Bu öneri doğrultusunda 1925 yılında Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası
kurulmuştur. Bu banka ülkemizde kurulan ilk kalkınma bankasıdır. Bu bankaya, kendisine
devredilen fabrikaları işletmek, madencilik yapmak, madencilere kredi vermek, her türlü
bankacılık işlemlerini yapmak görevleri verilmiştir.
Ancak 1932 yılına gelindiğinde Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasından istenen sonuçların elde
edilememesi nedeniyle, faaliyetine son verilmiş ve yerine 1932 yılında Devlet Sanayi Ofisi
kurulmuştur. Bu ofise kapatılan bankanın işletmecilik görevleri devredilmiştir. 1932 yılında
Türkiye Sanayi Kredi Bankası kurulmuş ve bu bankaya da kapatılan bankanın bankacılık
görevleri verilmiş, bu banka 1933 yılında da Sümerbank’a devredilmiştir. Sümerbank'ın
faaliyetlerinin amacı özel sektör sanayisinin kredi ihtiyacını karşılamakla birlikte, ana görevi
sanayi plânının uygulanmasını teşvik etmek olmuştur (Eroğlu, 1981).
İzmir İktisat Kongresi’ne katılan tarım kesimi temsilcileri de tarım sektörüne daha fazla ve daha
uygun koşullarda kredi verilmesi amacıyla Ziraat Bankası’nın güçlendirilmesini istemişlerdir.
Bu istekler doğrultusunda, 1888 yılında Osmanlı döneminde kurulan Ziraat Bankası’nın
sermayesi 1924 yılında artırılmış, bankaya tarımsal kredi vermenin yanında her türlü bankacılık
faaliyetinde bulunabilme yetkisi verilmiş ve bankanın statüsü anonim şirket olarak
değiştirilmiştir. 1930 yılında bankanın kaynakları tekrar artırılmıştır. Bu sermaye artışlarına
rağmen banka 1920’ler ve 1930’larda faiz oranlarının düşük tutulduğu tarım kredilerini fazla
kullandırmamış, bu dönemde daha çok ticari kredi vermiştir.
1923-1932 döneminde, bölge tüccarlarının kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da çok
sayıda yerli veya yabancı sermayeli tek şubeli banka kurulmuştur.
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1926 tarihinde Emlak ve Eyham Bankası kurulmuştur. Bu bankaya verilen görev ise, bina ve
bina üzerine inşa edilecek arsa sahiplerine kredi sağlamaktır. Daha sonraki yıllarda bu banka
Emlak Bankasına dönüşmüştür ve Emlak Bankası karma ekonomi şirketlerinin öncülerinden
biri olmuştur.
Cumhuriyetin ilk on yılında yabancı bankaların ağırlığı oldukça fazladır. Ancak İş Bankası ve
Ziraat Bankasının sermayelerinin arttırılmasından sonra ulusal bankaların sistem içindeki
ağırlığı giderek artmıştır (Şahin, 2006: 37).
Merkez Bankasının Kurulması; Cumhuriyet döneminde bankacılık alanında atılan en önemli
adımlardan birisi, 1930 yılında T.C. Merkez Bankası’nın kurulması olmuştur. Bir merkez
bankası kurulması çalışmaları 1920’li yılların ilk yarısında başlatılmış olmasına rağmen bu
dönemde ödemeler dengesi problemleri ve çeşitli mali zorluklar ile karşı karşıya bulunulması,
merkez bankası kurulabilmesi için gerekli olan altın ve döviz varlıklarının, ülkenin iç imkanları
ile oluşturulmasını engellemiş; dönemin dış konjonktürünün dış finansman imkanlarını
kısıtlamış olması nedeniyle de bankanın kurulması 1930 yılına kadar mümkün olmamıştır.
Osmanlı Bankasının etrafında toplanan ve bir ulusal merkez bankasının kurulmasına engel
olmaya çalışan yabancı sermayecilerin çabalarına rağmen, 11 Haziran 1930 tarihinde 1715
sayılı yasa ile T.C. Merkez Bankası kurulmuş ve 3 Ekim 1931 yılında da faaliyetlerine
başlamıştır. Merkez Bankası, para basmak, paranın değerini korumak, ekonominin genel
likiditesini ayarlamak ve bankalara ödünç para vermekle görevli bir emisyon bankası olarak
kurulmuştur.
1971 yılına kadar yürürlükte kalan 1715 sayılı yasa, yürürlükte kaldığı süre içinde bir çok kez
değiştirilerek, bankanın hazineye ve kamu iktisadi teşekküllerine daha fazla kredi vermesi
sağlanmaya çalışılmıştır. Başlangıçta banknot çıkarılmasına ilişkin olarak getirilen sıkı sınırlar
kısa süre sonra genişletilmiş, bankanın temel işlevi, etkin bir para politikası yürütmekten çok
kamu kesiminin finansman açıklarını kapatmak olmuştur (Hürriyet, 1998).
Diğer yandan Merkez Bankasının kurulması ile para ve kambiyo kontrolleri başlamıştır. Ayrıca
1930 yılında Türk Parasının Değerini Koruma Kanunu (TPKKK) çıkartılmıştır.
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6.1. 1923- 1932 Dönemi Kamu Bütçesi
Türkiye’de 1920’li yıllar ekonomide mali disiplin ve bağımsızlığın sağlanmaya çalışıldığı
yıllardır. Bu dönemde kalkınma politikaları ve bu politikaların finansmanı için devletin nasıl
bir politika izleyeceği ikinci planda bırakılmıştır. Hatta bu dönemin başlangıç yılları milli
mücadelenin en yoğun yılları olduğundan savaş ekonomisi ve savaşın finansmanı ön plandadır.
Bu nedenle B.M.M. 1920-1921-1922 yıllarında bütçe yapamamıştır. Kurtuluş savaşının içinde
bulunulduğu üç yıl boyunca muvakkat (geçici) bütçeler ve avans kanunları ile idare
edilmiştir5(Şanver, 1973: 239).
Türkiye’de iktisadi, siyasi, hukuki ve teknik anlamda modern bir bütçenin hazırlanıp
uygulanması ise Cumhuriyet döneminde gerçekleşmiştir. 1924 Anayasasında yer alan
maddeler, bütçenin oluşturulması ve uygulanması konusundaki yasal zemini hazırlamıştır.
1924 Anayasası ile bütçenin görüşülmesi ve onayı TBMM’ne verilmiştir (Madde 26). 1924
Anayasasında yer alan bazı hükümlere göre;
-“Vergi, devletin genel giderleri için halkın pay vermesi demektir” (Madde 84)
-“Vergiler ancak kanunla salınır ve alınır.”(Madde 85)
-“Devlet malları bütçe dışı harcanamaz.” (Madde 96)
-“Bütçe kanununun geçerliliği bir yıldır.”(Madde 97)
-“Kesin hesap kanunu, ilişkin olduğu yıl bütçesinin hesap dönemi içinde elde edilen gelirle
gene o yılki ödemelerin gerçekleşmiş tutarını gösterir kanundur.”(Madde 98)
-“Her yılın kesin hesap kanunu tasarısı o yılın sonundan başlayarak en geç ikinci yıl Kasım ayı
başına kadar Büyük Millet Meclisine sunulur” (Madde 99).
Ayrıca, 1924 Anayasası ile Büyük Millet Meclisine bağlı ve devletin gelirlerini ve giderlerini
özel kanuna göre denetlemekle görevli bir “Sayıştay” kurulmasına karar verilmiştir. Diğer
kanunlar gibi bütçe kanununu da devlet başkanı tarafından imzalanarak yayınlanacak, ancak
devlet başkanının bu kanunu veto hakkı olmayacaktır. 1924 Anayasası ile yasal bir boyuta
ulaşan bütçe ve vergileme ile ilgili konular daha sonra çıkarılan 1924 bütçe kanunu ile düzenli
hale getirilmiştir.
1927 yılında çıkarılan Muhasebe-i Umumiye Kanunu ise bu alandaki diğer önemli bir adımdır.
1927 yılında Fransa, Belçika ve İtalya’nın bütçe ile ilgili mali mevzuatından yararlanmak
suretiyle hazırlanan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 26 Mayıs 1927 tarihinde kabul
edilerek 1 Haziran 1927 tarihinde yürürlülüğe girmiştir. Bu kanunla, kamu gelirlerinin
5

1920 yılında gelirler 46 milyon giderler ise 60 milyon olarak gerçekleşmiştir. Ziraat bankasından 1.2 milyon lira
Düyunu Umumiyeden ise 1.5 milyon lira ve tüccarlardan borçlanılarak savaşın yürütülmesine çalışılmıştır.
Ayrıca posta havalelerine el konulmuş, memur ve subayların da maaşları verilmemiştir. Dış kaynak olarak da
Rusya’dan silah, cephane ve 1 milyon altın alınmıştır.
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toplanması, kamu giderlerinin yapılması ve kamu mallarının yönetiminin esasları ile bütçe ve
kesin hesap kanunlarının şekilleri ve hazırlanmasında uygulanacak usuller belirtilmiştir
(Aksoy, 1993: 35).
Türkiye Cumhuriyetinin mali işleyişine yasal bir boyut getiren hükümetler, maliye politikası
olarak da “denk bütçe düzgün ödeme” prensibini benimsemişlerdir (Şahin, 2006: 49). Böylece
Klasik İktisadi düşüncenin savunduğu denk bütçe ilkesi Cumhuriyet dönemi ilk yıllarının temel
politikası olarak benimsenmiştir.
Atatürk, maliye politikası konusundaki görüşlerinde de denk bütçenin önemini sürekli
vurgulamıştır. Atatürk’ün bu konuyla ilgili açıklamalarına göre; “Ulusal bağımsızlık ancak
mali bağımsızlıkla mümkündür ve mali bağımsızlıkta denk bütçe ile sağlanır. Borçlanma
bütçenin cari harcama açıklarının kapatılması için değil; sadece geri ödeme kabiliyeti olan
kalkınma amaçlı yatırımlara mahsus olmalıdır” (Akalın, 2008).
Bu çerçevede dönemin kamu maliyesi alanındaki temel hedefi denk bütçe olarak
benimsenmiştir. Cumhuriyetin ilk on yılının kamu maliyesi alanındaki gelişmeleri de kamu
gelir ve giderlerinin denkleştirilmesi ve bunların denetiminin kesin kurallara bağlanması
ilkesine dayandırılmıştır. Kamu gelirleri içinde dolaylı vergilerin payı artmıştır. Harcamalar ise
daha çok iç ve dış borçların ödenmesi, demiryolları ve merkezi yönetimin güçlendirilmesi için
yapılmıştır (Kepenek ve Yentürk, 2007: 40-41).
Tablo 1’den de görüldüğü üzere Cumhuriyetin ilk yıllarında genel olarak bütçe açıklarından
kaçınılmış ve gelir-gider dengesi gözetilmiştir. Bu politika sonucunda sadece aşarın
kaldırılmasından dolayı 1925 yılında bütçe açığı çok artmış, 1926 yılından itibaren bütçe
denkliği sağlanmıştır.
Tablo 1: Konsolide Bütçe Gelir Gider Dengesi
1923-1932 (Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
Bütçe
Geliri

Bütçe
Gideri

/GSM
H

/GSM
H

Bütçe
Açıklar
ı/

Yıllar Bütç
e
Geli
ri

Bütç
e
Gide
ri

Bütçe
Açığı

1923

111

105

5.3

11.7%

11.1% 0.6%

1924

146.
5

141.3 5.2

12.2%

11.7% 0.4%

1925

185.
8

214.6

12.2%

14.1% -1.9%

(28.8)

GSMH

102

1926

202.
1

191.2 10.9

12.2%

11.6% 0.7%

1927

233.
5

223.4 10.1

15.9%

15.2% 0.7%

1928

251.
1

227.9 23.2

15.4%

14.0% 1.4%

1929

267.
8

254.6 13.2

12.9%

12.3% 0.6%

1930

254

248.9 5.1

16.1%

15.7% 0.3%

1931

214.
6

238.6 (-24)

15.4%

17.1% -1.7%

1932

235.
3

240.8 (-5.5)

20.1%

20.6% -0.5%

Kaynak: www.bumko.gov.tr,
*1923 rakamları genel bütçe rakamlarıdır.
1930’lı yıllardan sonra ise dünya genelinde yaşana kriz Türkiye ekonomisini de etkilemiş ve
Büyük Buhranla birlikte yeniden ekonomide bütçe açıkları görülmeye başlamıştır.

6.2. 1923-1932 Dönemi Kamu Harcamalarındaki Gelişim
Cumhuriyet döneminin başlangıç yıllarında kamu harcamaları içinde, milli savunma,
bayındırlık hizmetleri ve iç–dış borç ödemelerinin önemli yer tuttuğu görülmektedir.
Ekonomik dağılıma göre dönemin kamu harcamalarını değerlendirecek olursak; cari
harcamaların, harcamalar içinde en büyük payı aldığını ve bu payın 1930’lu yıllarda giderek
azaldığını, transfer harcamalarının ise bu dönemde giderek arttığını söyleyebiliriz.
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Grafik 1: 1923- 1932 Dönemi Kamu Harcamalarının Ekonomik Dağılımı (%)
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Kaynak: İzzettin Önder, Türkiye’de kamu harcamalarının seyri: 1927-1967,
İstanbul 1974,
*İlgili rakamlara 1927 yılından itibaren ulaşılabilmiştir.
Fonksiyonel dağılımda ise merkezi yönetimi güçlendirmek için genel idare giderlerinin giderek
arttırıldığını, güvenlik için ayrılan payın ise barış ortamının sağlanması ile azaldığını yine de
bütçe harcamaları içinde önemli bir paya sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Grafik 2: 1923- 1932 Dönemi Kamu Harcamalarının Fonksiyonel Dağılımı (%)
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Kaynak: İzzettin Önder, Türkiye’de kamu harcamalarının seyri: 1927-1967,
İstanbul 1974,
Bu dönemin kamu harcamaları açısından en temel özelliği Cumhuriyetin başlangıç yıllarında
kamu harcamalarının GSMH içindeki payının çok düşük olması ancak bu rakamın giderek
yükselmesidir. Bu yükselişi yaratan önemli değişiklikler ise, güvenlik harcamalarındaki azalışa
karşılık borç ödemeleri ile millileştirme giderlerinin payının yükselmesi ve demiryolu yapımı
için gereken kaynak ihtiyacının artmasıdır. Örneğin borç ödemelerinin genel bütçe içindeki
payı 1926 yılında yüzde 3.1 iken 1932 yılında yüzde 13.9’a yükselmiştir. Benzer şekilde,
demiryolu yapımının artması ve yabancılardan satın alınması için 1924-1929 yılları arasında
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161 milyon TL harcanmıştır. Tüm bu gelişmelere rağmen bu dönemde kamu hizmetleri
çeşitlendirilmiş ve kalitesi giderek artırılmıştır. Ayrıca 1929 Büyük Buhranının kolay
atlatılmasında da kamu harcamalarındaki artışın önemli katkısı olduğu düşünülmektedir.

6.3. 1923-1932 Dönemi Kamu Gelirleri
Türkiye Cumhuriyeti esas itibari ile Osmanlı imparatorluğundan eski ve çok dağınık bir vergi
sistemini devralmıştır. Osmanlıda vergiler şer’i ve örfi vergiler olarak iki kısma ayrılmıştır.
Şer’i vergiler, zekat, öşür, haraç ve cizye, olarak ayrılmıştır. Örfi vergiler ise sayısı yüzü geçen
ve Osmanlı vergi sisteminin merkezini oluşturan vergilerden oluşmaktadır.
Osmanlıda vergi sisteminde yer alan en önemli vergiler, aşar, ağnam cizye ve gümrük resmidir.
Bunlardan aşar ve ağnam altı yüzyıl süre ile imparatorluğun temel iki gelir kaynağını
oluşturmuştur ve hatta Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarının da temel vergisi olarak
kullanılmıştır. Müslüman olmayanlardan askerlik yapmama karşılığı olarak alınan cizye ise baş
vergisi niteliğinde bir vergidir. Cizye din ayrımcılığını engellemek için Tanzimat Fermanı ile
kaldırılmıştır. Gümrük resimleri önemli bir gelir kaynağı unsuru olmakla beraber
kapitülasyonlar ve Osmanlı borçları nedeniyle bu vergi hasılatı bir anlamda ipotek edilmiştir.
Ayrıca Osmanlının vergi sisteminde yer alan bazı vergiler, dış borçların idaresi için kurulan
Düyunu Umumiyenin elindedir, bazıları da bu idare tarafından haciz edilmiştir. Diğer yandan
imparatorluğun para işleri, İngiliz ve Fransız sermayedarlar tarafından kurulan Osmanlı
Bankası tarafından yürütülmektedir (Şanver, 1973: 238).
Bu nedenlerle, Osmanlı devleti hiç bir zaman düzenli gelirlere dayanan bir vergi sistemine sahip
olamamıştır, devlet temel egemenlik haklarından yani vergi toplama hakkından yoksun
bırakılmış ve kamusal mallar alanına yabancı sermaye hakim olmuştur.
Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması ile birlikte bir takım vergiler, “Temettü vergisi,
Musakkafat vergisi, Ağnam ve Aşar”, Türkiye Cumhuriyetinin vergi sistemine devredilmiştir.
Aslında Türkiye Cumhuriyetinin devir aldığı vergi sistemi pek çok bakımdan kusurludur.
Öncelikli olarak devletin vergileme yetkisi sadece vatandaşlar ile sınırlıdır yabancı uyruklular
vergi dışı bırakılmıştır, vergi gelirlerinin büyük bir bölümü Düyunu Umumiye ve Reji idaresi
tarafından tahsil edilmektedir, Ayni vergi tahsilatı devam etmektedir, gümrükler
kapitülasyonlar dolayısıyla bloke edilmiştir, vergi sistemi büyük oranda dolaysız vergilere
dayanmaktadır ve sonuçta devlet mali işleri için yeterli kaynak yaratamamaktadır (Akalın,
2008).
Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra devlet her alanda olduğu gibi vergi sistemi alanında
da yeni düzenlemelere gitmiştir.
Cumhuriyet döneminde küçük yapısal değişiklikler yaşayan ilk vergiler ağnam vergisi ile bina
arazi vergisidir. Ağnam vergisi 1924 tarihli 410 sayılı kanunla Sayım Vergisi adını almış ve
hayvan sahiplerinin beyanda bulunması esası kabul edilmiştir. 1931 yılında Hayvanlar Vergisi,
ağnam vergisinin yerine geçmiştir. Bina ve arazi üzerinden alınan Musakkafat Vergisi, 1924
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yılında düzenlenen 423 sayılı kanunla, belediye sınırları içinde tahsil olunan kısmının dörtte
biri ilgili belediyeye bırakılmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulamada olan diğer bir vergi de Yol Vergisidir. Bu dönemde
18-60 yaş grubundaki erkekler, dört işçi gündeliği tutarında yol vergisine tabii tutulmuştur.
Vermeyen mükellefler üç gün süre ile yol yapımında çalışmaya zorunlu kılınmıştır. 1952
yılında bu vergi yürürlükten kaldırılmıştır.
Dönemin en önemli vergi değişikliği 1925 yılında bütçe gelirlerinin dörtte birini oluşturan aşar
vergisinin kaldırılmasıdır. Dönemin bir diğer önemli vergi değişikliği ise ticaret ve sanat
gelirleri üzerinden alından dolaysız bir vergi olan, 1914 tarihli Temettü vergisinin 1926 yılında
kaldırılarak yerine modern bir vergi olan Kazanç Vergisinin getirilmesidir.
1926 yılında kabul edilen kazanç vergisi, o tarihte batı ülkelerinde yürürlükte olan vergilerden
esinlenerek uygulanmasına başlanılan en önemli vergilerden biridir. Kazanç vergisi, temettü
vergisine göre daha geniş kapsamlı ve gerçek geliri kavramaya yönelik bir vergi olup günümüz
gelir vergisine daha yakın bir yapıdadır.
Kazanç Vergisi Kanunu’nun geçmişe göre gerçek kazancı vergilemede ileri bir adım olduğu
söylenebilir. Ancak kanundaki bazı eksiklik ve yetersizlikler, ekonomik yapı ile vergi yapısı
arasındaki ilişkinin kopması, sistemin beyan usulünden giderek uzaklaşması, vergi idaresinin
gelişmemişliği gibi nedenlere bağlı olarak, kazanç vergisi umulan ölçüde başarılı olmamıştır.
Buna istinaden 1927 yılında kanunda bir takım değişiklikler yapılmıştır. 1934 yılında bu vergi
kaldırılarak 1395 sayılı yeni kazanç vergisi getirilmiştir (Korkmaz, 2003: 124).
Aşarın kaldırılması ile meydana gelen boşluğu kapatmak için kullanılan ve harcamalar
üzerinden alınan vergilerden bir diğeri ise 1926 yılında 735 sayılı kanunla uygulamaya konulan
Umumi İstihlak vergisidir. Vergi yükünün köyden şehir ekonomisine kayması ve katma değer
vergisinin Türkiye’deki ilk şekli olarak kabul edilmesi nedeniyle, umumi istihlak vergisi
dönemin önemli bir vergisi olmuştur. Ayrıca bu vergi Husûsî İstihlâk ve Eğlence Vergisiyle
tamamlanmıştır. Ancak Türkiye ekonomisinin o günkü yapısı bu verginin başarılı bir biçimde
uygulanmasına elverişli olmadığından 1927 yılında kaldırılarak yerine Muamele Vergisi
getirilmiştir. Muamele vergisi ile satış işlemleri yerine imalat vergilendirilmiştir. Verginin
konusu ise, motor gücünden yararlanan sınai işletmelerin ürünleri ile banka ve sigortacılık
faaliyetlerini kapsamaktadır (Korkmaz, 2003: 124-130).
Aşarın kaldırılması ile gelir sisteminin yeniden düzenlenmesinin bir parçası olan ve servet
transferlerini konu alan bir diğer vergi de 1926 yılında uygulamaya konulan Veraset ve İntikal
Vergisidir.
1920’li yıllarda mali anlamda yaşanan kayıpları telafi etmek için tüketim üzerinde alınan
vergilerin önem kazanması ile beraber mali tekellere de büyük önem verilmiştir. Ayrıca
1916’da yürürlüğe konan ve 1928 yılına kadar değiştirilmemesi kararlaştırılan Gümrük
tarifeleri de 1929 yılında yeniden düzenlenmiştir. 1929 yılına kadar etkili bir dış ticaret ve
sanayileşme politikası uygulayamayan Türkiye, gümrük bağımsızlığını elde eder etmez, 1929
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yılında Gümrük Tarifesi ve İthalat Umumi Tarifesi kanununu yürürlüğe koymuş ve böylece
hem bütçeye yeni bir gelir kaynağı yaratmış hem de devletin bağımsızlığına gölge düşüren bir
durumdan kurtulmuştur.
Ayrıca, 1928 yılında damga resmi konularak bütçenin gelirleri genişletilmeye çalışılmıştır.
Damga resmi, kanunda yazılı bulunan ve ihtiyaç için ibraz olunabilecek evrak ve senetler ile
ilanlara ilişkin olarak alınacaktır. 1929 yılında da Tapu harcı olarak binde 25 oranında
gayrimenkullerin bildiriminde harç alınmaya başlanmıştır.
1931 yılında Arazi vergisi, Bina vergisi ve Hayvanlar vergisi yeninden düzenlenmiştir. Bu
döneme ilişkin son vergi düzenlemesi ise 1929 yılında çıkan büyük ekonomik kriz dolayısıyla
devlet gelirlerini artırmak için konulan ve hizmetlilerin vergi yükünü ağırlaştıran, 1931 tarihli
İktisadi Buhran Vergisi ve 1932 tarihli Muvazene Vergisidir. Bunlardan sonra da 1935 yılında
Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi getirilmiştir.
1930 yılında dünyadaki iktisadi kriz diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bütçe dengesini
bozmuş, iktisadi ve sanat alanlarındaki aksamalar nedeni ile vergi gelirleri düşmüştür. Bu
nedenle yeni vergiler yaratabilmek için ücret gelirlerini konu alan iktisadi buhran vergisi
konulmuştur. Bu vergi geçici bir niteliğe sahip olduğu için kazanç vergisi mükellefleri, ayda
otuz lira ve daha düşük maaş alanlar, tarımda çalışan işçi ve rençberler bu vergiden muaf
tutulmuşlardır. Sadece ücret gelirlilerini konu alan bu verginin adaletsiz olduğu gerekçesiyle
1932 yılında bina vergisi ve 1935 yılında kazanç vergisi yükümlüleri de bu verginin kapsamı
içine alınmışlardır. İktisadi buhran vergisi bir yıl için uygulamaya konulması amaçlansa da
1951 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.
Muvazene vergisi ise bütçede meydana gelen açığı kapatmak için getirilmiş ve vergi konusu
olarak da iktisadi buhran vergisine konu olan ücretler, binalar ve kazançlar alınmıştır (Korkmaz,
2003: 129). Başta bir yıl için uygulamaya konulması amaçlanan bu vergi de, 1951 yılına kadar
yürürlükte kalmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan vergi değişiklikleri, İzmir İktisat Kongresi ve Lozan Barış
Anlaşması ile öngörülen ekonomik ve sosyal düzenlemeleri desteklemek için yapılmıştır.
Ancak yapılan değişiklikler özellikle kazanç ve umumi istihlak vergisinin getirilmesi,
Türkiye’nin ekonomik yapısına, vergi idaresine ve yükümlülerin özelliklerine çok fazla
uymadığı için beklenen başarı elde edilememiştir. Bu nedenle her iki vergide de yeniden
düzenlemeler yapılmak zorunda kalınmıştır.
Diğer yandan Cumhuriyetin ilk yıllarında vergi sisteminde yapılan en önemli değişiklik ayni
vergiler yerine nakdi vergilerin uygulamaya geçirilmesidir. İkinci olarak dolaysız vergiler
yerine mal ve hizmet alımları üzerine kaydırılan dolaylı vergiler bu dönemde vergi sistemi ve
vergi hasılatı içinde ağırlık kazanmıştır.
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Grafik 3: 1923- 1932 Dönemi Genel Bütçe Gelirleri Bileşimi (%)
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Kaynak: www.gelirler.gov.tr
Grafik 3’den görüldüğü gibi genel bütçe gelirleri içinde 1929 yılından itibaren vergi gelirlerinin
payı giderek düşmüştür. Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizin Türkiye’ye yaptığı etkiler
vergi gelirlerini de önemli ölçüde etkilemiştir.
Grafik 4: 1923- 1932 Dönemi Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatının Dağılımı (%)
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Grafik 4’den Türkiye’de 1925 yılından sonra vergi gelirlerinin bileşiminde önemli değişmeler
olduğu görülmektedir. Aşarın kaldırılması ile gelirlerden alınan vergiler önemli oranda
azalmıştır. Buna karşılık harcamalardan alınan vergiler ile servet vergileri giderek artmıştır. Bu
dağılım Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında dolaylı vergilere çok fazla ağırlık verildiğinin bir
göstergesidir. 1930’lu yıllarda çıkan ekonomik krizle birlikte gelirden alınan vergilerin ağırlığı
yeniden artmaya başlamıştır.

6.4. 1923-1932 Dönemi Kamu Borçları
1932 yılına kadar olan dönemde devlet borçlarında önemli bir artış görülmemiştir. Hatta 1933
yılına kadar herhangi bir iç borca başvurulmamıştır (Yaşa, 1981). Cumhuriyet dönemi
yöneticileri ilk on yıl boyunca bankaları ve diğer sermaye kaynaklarını geliştirmeye çalışmıştır.
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Dış borçlarda ise, hem Osmanlıda yaşanan dış borç tecrübesi hem de 1929 yılındaki ekonomik
kriz nedeni ile bu dönemde çok fazla dış borca başvurulmamış, ancak kısa vadeli dış borçlanma
yapılmış ve yabancı sermaye elinde bulunan bazı şirketlerin millileştirilmesi için gerekli olan
finansmanın bir kısmı dış borçlanma ile sağlanmıştır. Bunun dışında 1930 yılında ABD’den 10
milyon dolar borç alınmıştır.
Diğer yandan ekonomi içinde çok fazla yabancı bankanın var olması ve serbest kambiyo
sisteminden yararlanarak, faiz arbitrajı yoluyla fonların içeri girmesi banka kredilerinin
artmasına neden olmuştur. İngiliz Sterlinine bağlı değişken kambiyo sistemi ile değeri
belirlenen TL nedeniyle, dış ticaret açıkları artmış ve dış borç birikimi yaşanmaya başlamıştır.
Bu dönemde gümrük tarifelerinin değiştirilememesi, aşarın kaldırılmasıyla devletin en büyük
gelir kaynağını kaybetmesi, 1929’da New York borsasının çöküşü ile büyük buhranın
başlaması ve son olarak ilk taksidinin ödenmesi gereken Osmanlı borçları; bunların hepsi bir
araya gelince ekonomide ciddi bir kambiyo krizi yaşanmıştır (Kazgan, 2006: 64-65).
1930 yılında kurulan Merkez Bankası ile para-kambiyo rejimi yeniden düzenlenmiş ve Türk
parasının kıymetini koruma kanunu çıkarılmıştır. Yapılan düzenlemeler ile 1930’dan itibaren
TL’nin dış değeri istikrar kazanmış ve dış ticaret açıkları kapanmıştır. Böylece 1932’de
Osmanlı borçları ödenebilir hale gelmiştir. Diğer yandan alınan önlemlerle ülke içindeki
yabancı bankaların sayısı 1933 yılında 10’a düşmüş yerli bankaların sayısı ise artmıştır.
Türkiye cumhuriyetinde mali piyasalardaki düzenlemeler 1930’lu yıllarda gerçekleşse de,
maliye politikaları 1920’li yıllardan itibaren sıkı bir şekilde yürütülmüştür. Çağdaş bütçe
tekniklerine göre devlet bütçesinin hazırlanması, denetlenmesi için Sayıştay’ın kurulması,
Maliye Bakanlığı örgüt yapısının kurumlaşması, bütçe denkliğinin benimsenmesi, sisteme yeni
vergilerin katılması (Kazgan, 2006: 66) maliye politikalarına verilen önemi artırmış ve iç
borçlanma ihtiyacını azaltmıştır.

6.5. 1929 Buhranı ve Etkileri
Birinci Dünya Savaşı, dünyadaki pek çok ülkeyi etkilemekle beraber, savaş sonrası dönemde
Amerika, İngiltere ve Almanya, dünya ekonomisine etkileri ve yaşadıkları ekonomik
değişimlerden dolayı biraz daha ön plana çıkmışlardır.
Savaşa kadar dünyanın en büyük gücü sayılan İngiltere, savaş sonrasında gücünü yitirmiş,
Amerika’dan alınan borçlar ve yeniden kurulan altın standardıyla Pound değer kazanmış, ancak
İngiliz ihracatının azalması ile ülke yeniden borçlanmak zorunda kalmıştır. Almanya ise
Amerika’nın savaş sonrasında geri istediği tazminat sorununa çözüm olarak para basmayı
denemiş ancak bu para Amerika tarafından kabul edilmediği gibi Almanya’da hiperenflasyona
neden olmuştur.
Böylece Birinci Dünya Savaşı çıktıktan sonra paraya ihtiyaçları artan Avrupa ülkelerinin altın
standardını terk ederek karşılıksız para basmaları bu ülkelerde enflasyonun artmasına neden
olmuştur. Diğer yandan Avrupa ülkelerinin paralarının karşılıksız kalması ve enflasyonun
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hızlanması ile yatırımcılar paralarını ve altınlarını, ABD’nin bankalarına yatırarak New York’u
dünyanın yeni finans merkezi haline getirmişlerdir.
ABD’de biriken bu servet büyük bir ekonomik sıçramaya yol açmış, borsa hız kazanmış ve
insanlar tüm servetlerini bu alana kaydırmaya başlamıştır.
ABD’nde finans kesiminde yaşanan bu gelişmelerle birlikte, Birinci Dünya Savaşı’nın getirdiği
zorluklar karşısında, Amerika’daki küçük şirketlerin birleşerek yeni tekellerin oluşması, banka
sisteminin yapısal sorunlarının olması, dönemin ABD Başkanı Hoover yönetiminin ekonomi
alanında tecrübesiz olması, devlet bütçesini dengelemek için devlet harcamalarını kısması ve
vergileri arttırılmasını engellemesi ve son olarak Amerika’nın dünya üzerindeki net kreditör
haline gelmesi ve Amerika’nın altın karşılığı verdiği kredileri geri alamaması, ekonomik yapıyı
bozmaya başlamıştır.
Diğer yandan hükümetlerin altın girişini özendirmek için altın standardını sürdürmeleri ve
deflasyonist politikalar izlemeleri fiyatların düşmesine ve ekonomik faaliyetlerin gerilemesine
neden olmuştur (Eğilmez, 2009: 58).
Bu gelişmelerle birlikte 1929 yılının Ekim ayında ABD borsasında aşağı doğru düşüş başlamış
ve yabancı yatırımcıların ellerindeki kağıtlarını hızla elden çıkarmaları ile, 24 Ekim 1929 günü
borsa tam anlamıyla çökmüştür. 1929 yılının fiyatlarıyla 4.2 milyar dolar kayıp yaşanmıştır. Bu
süreçte 4.000 kadar banka batmış, binlerce insanın mal varlığı yok olmuştur. Çöküş kısa süre
içinde dünyaya yayılmış ve etkisi on yıla yakın sürmüştür.
1929 krizi kapitalist sistemin karşılaştığı en büyük krizdir. Piyasadaki para bir anda yok olduğu
için insanlar ihtiyaçlarını karşılamada takas yoluna giderek bir nevi değiş-tokuş ekonomisine
geri dönmüşlerdir, milyonlarca insan işsiz kalmış, büyük şirketler batmış, milli gelir gerilemiş
ve ekonomiler küçülmüştür (Eğilmez, 2009: 58-59).
Bu süreçten çıkış büyük ölçüde Keynes’in formüle ettiği devlet müdahalesine geçiş ile
olmuştur. Amerika’da Roosevelt dönemi başlamış ve New Deal planı uygulamaya
koyulmuştur. Pek çok ülke devlet müdahalesini artırarak depresyondan çıkmayı başarmıştır.
1929 yılında New York Borsasının çöküşü ile tüm dünyayı özellikle sanayileşmiş ülkeleri etkisi
altına alan bu kriz, Türkiye ekonomisinde de büyük bir etki yapmıştır. Özellikle ülkedeki çiftçi
kesim önemli ölçüde sarsılmıştır. Kriz döneminde üreticilerin mahsulleri değerlendirilememiş,
sanayileşme hamleleri yapılamamıştır.
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Böylece 1920’li yıllarda Türkiye Cumhuriyetinin genel ekonomi modeli olarak benimsenen
liberal politikalar, 1930’lu yıllarda kalkınma sorunlarının artması ile devletçilik modeline
dönüşmüş ve Keynesyen fonksiyonel maliye anlayışı tüm ülkelerde uygulanmaya başlamıştır.
1920’li yıllarda İttihat ve Terakki’den devir alınan ve İzmir İktisat Kongresi sonrasında
benimsenen Milli İktisat modeli ise devlet desteği ile yürütülen Milli İktisat modeline
dönüşmüştür. Sonuçta 1930 sonrası dönemde Devletçilik Modeli ile birlikte Planlı-Maliye
Politikasının uygulanmasına karar verilmiştir.
Bununla birlikte, devletçiliğin tamamen dönemin ekonomik koşullarının bir gereği olduğu,
mevcut sisteme bir alternatif oluşturmadığı da sürekli vurgulanmıştır. Devletçilik anlayışındaki
temel amaç; devlet eliyle işletmeler kurup işletmek ve bir süre sonra bu işletmeleri özel sektöre
devretmektir. Devletçilik anlayışı ile ortaya çıkan diğer bir kavram ise planlamadır. Birinci ve
ikinci sanayi planları ile devlet, SSCB’den sonra dünyada planlamayı uygulayan ilk ülke
olmuştur.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1.

Aşar vergisinin kaldırılmasının gerekçesi nedir?

2.
Kamu gelirlerinde Aşar vergisinin kaldırılması ile oluşan boşluk nasıl
kapatılmaya çalışılmıştır?
3.

Bu dönemde kamu bütçesinde hangi prensip benimsenmiştir?

4.

1924 Anayasasının kamu maliyesi alanına getirdiği düzenlemeler nelerdir?

5.

Osmanlı döneminden kalma vergilerin genel nitelikleri nedir?
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7. DEVLETÇİLİK VE SONRASI DÖNEM 1933-1950
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Bu bölümde, 1933-1950 yılları arasındaki devletçilik döneminde kamu maliyesi
alanında yaşanan değişimler ele alınıp incelenecek, Türkiye ekonomisinin genel mali yapısı ve
uygulanan maliye politikaları ayrıntılı olarak analiz edilmeye çalışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Devletçilik nedir?

2.

Devletçilik politikalarının etkileri nelerdir?

3.

Keynesyen politikaların etkisi ne olmuştur?
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İkinci sanayi planı
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7.1. Devletçilik Dönemi 1933-1950
Cumhuriyetin ilk yılları özel kesimi özendirici ve korumacı politikalarla desteklenmiş,
sanayileşme girişimleri özel teşebbüse bırakılmış, devletin iktisadi hayata katılımı ve
müdahalesi nispeten sınırlı kalmıştır. Devlet daha çok fiziki ve kurumsal alt yapıyı oluşturarak,
piyasa mekanizmasının işleyişini kolaylaştıracak yapısal ve hukuki düzenlemelere gitmiştir
(Şahin, 2006: 55). Bunun dışında devletin en kapsamlı ve en önemli ekonomik faaliyeti
demiryolu inşaatında olmuştur.
Devlet işletmeciğinin asgari düzeyde tutulmasının yanı sıra bu dönemde özel teşebbüs, çeşitli
teşvik tedbirleri ile desteklenmiştir. Özellikle 1927 yılında çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu
ile özel yerli sanayiye himaye, teşvik ve muafiyet unsurları sağlanmaya çalışılmıştır.
Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında izlenen özel girişimciliğe dayalı liberal iktisadi gelişme
politikaları 1931 yılı sonuna kadar sürmüştür. Ancak 1929 yılından itibaren müdahaleci
politikalara ilişkin bir takım değişmelerin olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır.
1929 yılından itibaren yeni gümrük tarifelerinin kullanılmaya başlaması ile himayecilik
faaliyetlerinin arttığı ve dış ticaret alanından devletin daha fazla rol oynamaya başladığı
söylenebilir (Boratav, 1974). Ancak buradaki tek amaç yerli sanayiyi korumak değildir. Aslında
1929 yılında paranın dış değerinin hızla düşmesi, ödemeler dengesindeki açıkların artması,
Osmanlı borç taksitlerinin olumsuz etkileri, gümrük tarifelerindeki artış beklentisi ile
ithalatçıların stoklarını artırmaları, ekonomideki değişimin gerekliliğinin göstergeleri olarak
algılanabilir.
Diğer yandan bu dönemde özel sektörün sanayileşme politikasını gerçekleştirmede yetersiz
kalması, yapısal sorunların yaşanması, dünya ekonomik krizinin Türkiye üzerindeki etkileri,
siyasi alanda da bir takım çalkantıların olması, devletin ekonomi içindeki rolünün artması
konusundaki düşünceleri ve baskıları artırmıştır.
Zaten Türkiye ekonomisinde kamu kesiminin payı da 1930’lu yıllarda giderek büyümeye
başlamıştır. Hükümet, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içinden kendine aktardığı bölümü
hem mutlak hem de göreli olarak artırmıştır. Hükümet gelirlerindeki gerçek artış çok büyük
ölçüde kamu kesimindeki sermaye birikiminin arttırılması için kullanılmıştır (Tezel, 1995:
225). Ekonomide yaşanan deflasyon ve TL’nin değerinin çok düşmesi nedeniyle devletin
ekonomiye müdahalesi artmıştır. Devlet gümrük tarifelerini yükseltmiş, dış ticareti ikili
anlaşmalara bağlamış ve ithalata kısıtlamalar getirmiştir. Hükümet, TL üzerindeki
spekülasyonu önlemek için 1930’da Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu çıkarmıştır.
Arkasından 1930 yılında TCMB kanunu çıkarılarak Banka 1932 yılında faaliyete geçmiştir.
Alınan bu tedbirler yeniden istikrar ortamının sağlanmasına yardımcı olurken, aynı zamanda
devletin ekonomiye müdahalesini de artırmıştır. Özellikle bankacılık kesiminde devletin
kontrolü yoğunlaşmıştır (Alkin, 1981).
1931 yılında Atatürk’ün İzmir’de yaptığı bir konuşmada da devletçilik kavramı üzerinde
durulmuş ve Halk fıkrasının bir unsuru olarak devletçilikten söz edilmeye başlanmıştır. Ancak
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dönemin liderlerinin ve yöneticilerinin önemle vurguladıkları konu; devletçiliğin, dönemin
koşullarından kaynaklanan bir iktisat politikası uygulaması olduğu, ideolojik bir değişim
olmadığıdır.
Sonuçta 1930’lu yıllarla birlikte devletçilik; dönemin iktisadi sorunlarına çözüm getirmek için
uygulanan bir politika olarak benimsetilmeye çalışılmıştır. Devletçilik politikaları ile özel
kesim ortadan kaldırılmak istenmemekte sadece devlet özel kesimin yeterli olmadığı alanlarda
sınai yatırımları yapma görevini üstlenmektedir. Bu gelişmelerle birlikte, Türkiye
ekonomisinde devletin daha fazla rol aldığı, dolaysız sanayi yatırımları ile sanayileşmeyi
hızlandırmayı amaçladığı, bir iktisat politikası uygulamasına geçilmiştir (Şahin, 2006: 57).

7.2. Devletçi Politikanın Genel Özellikleri ve Uygulanışı
Devletçilik dönemi, Türkiye ekonomisinde kalkınmanın hızlandırılması için, sanayileşme
girişimlerinin devlet eliyle yapıldığı bir dönemdir ve bu dönemde iktisat politikalarında belirgin
bir değişim meydana gelmiştir.
1933-1950 yılları arasında yaşanan bu değişim süreci devletin müdahalesinin artması yönünde
olmuş, ancak müdahalenin biçimi dönemsel olarak farklılıklar göstermiştir. 1933-1939 yılları
arasında artan devlet müdahalesi en genel anlamı ile devletçilik olarak nitelendirilebilir. 1939
yılından sonra devletçilik politikalarından kısmen uzaklaşılmış ve 1940-1945 yıllarında savaş
ekonomisi dönemi başlamıştır. 1946 yılından sonra ise devletçiliğin çok fazla savunulmadığı
ve devletçiliğin tasfiye edilmeye çalışıldığı bir sürece girilmiştir.

7.2.1. Devletçi Politikalar Çerçevesinde Hazırlanan Birinci ve İkinci Beş
Yıllık Sanayi Planları
1933-1939 yılları arasında ekonomi de yoğun bir şekilde devletçiliğin uygulamasına geçilmesi,
ülke sanayisinin öncelikle nasıl kurulacağı sorusunu gündeme getirmiştir. Çözüm için Sovyet
Rusya’dan esinlenerek sanayileşmenin titizlikle izleneceği bir plana bağlanması uygun
görülmüştür. Böylece devletçilik politikaları, Sovyet uzmanların desteği ile 1932 yılında
hazırlanan ve 1934 yılında uygulamaya giren Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (BBYSP) ile
belirlenmiştir.
BBYSP’na göre; temel tüketim mallarının yerli üretimine ağırlık verilecek ve temel ihtiyaç
maddelerinin ithal ikamesi sağlanacaktır, kurulacak olan sanayilerde hammadde ve işgücü
ihtiyacı yakın bölgelerden karşılanacak ve yerli hammaddeye olan talep artırılacaktır, devlet
elliyle kurulacak olan işletmeler ticari esaslara göre çalışıp kar elde etme amacını güdecek ve
fon oluşturmayı amaçlayacaktır, kurulacak fabrikaların ülke genelinde dengeli dağılımı
sağlanacak ve geri kalmış bölgelere öncelik verilecektir, devlet bir kısım sınai kuruluşları özel
kesime ara malı ve yatırım malı sağlamak için açacak ve ürettiği malları ucuz fiyattan özel
kesime satarak sermaye transferi yapmış olacaktır.
BBYSP’nda öngörülen yatırımlar ve bunların sanayi gruplarına dağılımı ise şu şekilde
sıralanmıştır; dokuma, maden, selüloz, seramik ve kimya sanayisidir.
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Planda yapımı ön görülen tesisleri kurma ve planı uygulama görevi ise Sümerbank’a verilmiştir.
Sümerbank, 1933 yılında Türkiye Devlet Sanayi Ofisi ve Türkiye Sanayi Kredi Bankasının
kaldırılması ile kurulmuştur. Sümerbank’ın görevleri ise, yeni sanayi kuruluşları kurmak,
sanayi sektörüne kredi sağlamak ve bankacılık yapmak olarak belirlenmiştir.
BBYSP’nın uygulanması ile Sümerbank, sanayide devlet girişimciliğinin birinci temsilcisi
haline gelmiştir. Planda öngörülen tesislerin büyük çoğunluğu kısa sürede kurulmuş ve üretime
geçmiştir. Ayrıca Sümerbank’ın elinde uygulama olanağı bulan planlama faaliyetleri, başka
sektörleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Bu çerçevede, madenciliğin geliştirilmesi ve dış satımına ağırlık verilmesi öngörülmüş, bu yolla
dış ticaret açıklarının da kapatılması hedeflenmiştir. Birinci sanayi planı uygulama
aşamalarında madencilik ve enerji alanlarında da bazı düzenlemelere başlanmış ve 1935 yılı
Haziran ayında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi ve Etibank
kurulmuştur.
Etibank, Sümerbank’a benzer bir şekilde maden çıkarımı ve elektrik üretimi konularında
hazırlanacak projelerin finansman ve uygulama örgütü olmuştur. Böylece maden ve enerji
kesiminde araştırma örgütleri, plan ve Etibank birbirini tamamlayan bir kompleks
oluşturacaktır.
MTA Enstitüsü ve Etibank’ın madencilik alanında faaliyet göstermeye başlaması ile bir taraftan
yeni maden yatakları bulunup, bilinen maden rezervleri büyürken diğer taraftan üretim de
çeşitlenmeye ve artmaya başlamıştır. Madencilik kesimindeki bu olumlu gelişmelerle birlikte,
1937 yılında, yabancıların elinde bulunan Ereğli taşkömürü şirketi ve Ergani bakır işletmesi
devletleştirilmiştir. 1939 yılında Karabük demir çelik fabrikası ve 1940 yılında Keçiborlu
kükürt işletmesi faaliyete geçmiştir. 1940 yılında 3567 sayılı yasa ile Zonguldak havzasındaki
bütün kömür kaynakları devletleştirilerek, Etibank tarafından kurulan Mahdut Mesuliyetli
Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesine devredilmiştir (Akbank, 1980: 234-235).
BBYSP uygulamasında Sümerbank’ın dışında İş Bankası ve Ziraat Bankası da görev almıştır.
İş Bankası, İstanbul’da kurulan Şişe ve Cam, Keçiborlu’da kükürt, Isparta’da gülyağı,
Bodrum’da sünger fabrikalarının kurulmasına katılmıştır.
Ziraat Bankası 1937 yılında bir kamu kurumu halinde getirilmiş ve Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO) 1938 yılında tarımı destekleme yolunda başlıca kurum olarak örgütlenmiştir (Kazgan,
2006: 68).
1933 yılında ayrıca, Hava Yolları Devlet İşletmesi İdaresi ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi
tüzel kişiliğe sahip katma bütçeli kuruluşlar olarak kurulmuşlardır.
Bu dönemde yabancı şirketlere ait demiryollarının millileştirilmesine devam edilmiş ve İzmirKasaba demiryolları (1934), İzmir-Aydın demiryolları (1935), Şark Demiryolları (1937)
alınmıştır. Yine bu dönemde deniz taşımacılığında sürekli posta seferleri düzenlenmesi devlet
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tekeline alınmıştır. 1937’de denizcilik hizmetleri yeniden düzenlenerek kurulan Denizbank’a
devredilmiştir.
BBYSP’nın başarı ile uygulanması Hükümete sanayileşme konusunda cesaret vermiş ve Birinci
Sanayi Planının kapsadığı sektörlerde yeni bir program hazırlanması gereksinimi ortaya
çıkmıştır. Böylece 1936 yılı Ocak ayında İkinci Beş Yıllık Sanayi Planının (İBYSP)
hazırlıklarına başlanmıştır.
İkinci sanayi planının stratejik yapısı büyük ölçüde birinci sanayi planının devamı
niteliğindedir. Sadece bu planda, dış ticaret açığının kapanması için dışsatımın artırılması
öngörülmüş ve ithal ikameci politikalardan ziyade dışsatıma ağırlık verilmiştir.
İkinci plan, birinci plana göre daha büyük bir programı hedeflemiştir. Birinci planda 45 milyon
TL’lik yatırımla, 15.500 kişilik bir istihdam yaratılması öngörülürken, ikinci planda 112 milyon
TL’lik yatırımla 35.000 kişilik bir istihdam yaratılması ve bunun içinde 100 fabrikanın
kurulması öngörülmüştür.
İkinci planda, birinci plana çok az yer almış olan madencilik, enerji santralleri, toprak sanayi,
gıda sanayi, makine sanayi ve kimya sanayisine yer verilmiştir. Sanayi kuruluşlarının yer
seçiminde de iki plan arasında farklılıklar vardır. Birinci planda fabrikalar demiryolu güzergahı
üzerindeki küçük Anadolu kentlerine dağılırken, ikinci planda kömüre dayalı enerji santralleri
etrafında bir sanayi kompleksi oluşturacak biçimde sanayilerin toplandığı görülmektedir.
Bu plan 1936 yılında hazır olmasına karşın finansman sağlanamadığı ve İkinci Dünya Savaşının
çıkacağının belirlenmesi ile birlikte, uygulanamamıştır.
1939 Nisan ayında savaş çıkarsa bu koşullarda ülkenin kendine yeterliliğini arttıracak
yatırımlara öncelik veren, çok dar kapsamlı bir, İktisadi Savunma Planı hazırlanmış ve savaşın
çıkması üzerine bu plan da uygulanamamıştır.

7.2.2. 1939-1945 Savaş Dönemi Devletçilik Politikaları
1939-1945 yılları arasında İkinci Dünya Savaşı nedeniyle devletçilik çalışmaları devam
edememiştir. Türkiye her ne kadar savaşa girmemiş olsa da bu dönemde savunma harcamaları
artmış ve bütçe gelirlerinin yüzde altmışı bu alana aktarılmıştır. Harcamaları karşılamada vergi
gelirleri ve borçlanma hasılatı yeterli olmadığı için artan harcamaların bir kısmı TCMB
kaynakları ile karşılanmış ve emisyonun artmasıyla ekonomide enflasyon yükselmiştir
(Şahin,2006: 84).
Diğer yandan ekonomide ithalatın zorlaşması nedeniyle dışarıdan makine ve teçhizat alımı
sağlanamamış ve yatırımlar engellenmiştir. Büyük bir üretici grubunun silah altına alınması ile
üretim azalmıştır (Varcan ve Çakır, 2000: 110).
Bu koşullar altında iktisat politikalarının iktisadi gelişme ve büyümeyi hızlandırma
hedeflerinden ziyade, mal darlığını gidermek, fiyat artışlarını gidermek, karaborsa ile mücadele
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etmek, sosyal adaletsizlikleri gidermek gibi hedefleri ön plana çıkmıştır. Devlet bu hedefleri
gerçekleştirebilmek için katı savaş ekonomisi tedbirlerine başvurmak zorunda kalmıştır.
Bu tedbirlerin büyük bir kısmı ise 1940 yılında çıkarılan Milli Korunma Kanunu’na
dayandırılmıştır. 18 Ocak 1940 tarihinde çıkarılan 3780 sayılı Milli Korunma Kanunu
olağanüstü bir dönemin özelliklerini taşımaktadır. Kanun ile genel veya kısmi seferberlik,
devletin bir harbe girmesi olasılığı ve Türkiye Cumhuriyetini de ilgilendiren yabancı devletler
arasındaki harp hali durumunda, Bakanlar Kurulu’na özel yetkiler verilmiştir.
Bu kanun maliye tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Öncelikli olarak bu kanunla
devletin ekonomiye müdahalesi artmıştır. Kanuna göre; Hükümet sınai tesislerin hangi malları
ne miktarda üreteceğini belirleyecektir, yatırımlar izin alma şartına bağlanmıştır, gerektiğinde
sahiplerine bedeli ödenmek kaydıyla un fabrikalarına, değirmenlere, diğer sanayi ve maden
şirketlerine de el konulabilecektir, hükümete, ihracat ve ithalat ile ilgili olarak çeşitli
kısıtlamalar getirebilme yetkisi verilmiştir, devlet iç ticarette fiyat kontrolleri yapabilecektir.
Bu çerçevede devlet, üretimin cinsinden miktarına kadar her türlü müdahaleyi yapma hakkına
sahip olmuştur. Daha sonra tarımsal üretim de devletin müdahalesi kapsamına alınmıştır.
Milli Korunma Kanunu çerçevesinde 1941 yılında Ticaret Vekaleti’ne bağlı İaşe Teşkilatı6,
Ticaret Ofisi ve Petrol Ofisi kurulmuştur. Bu kuruluşların görevi bazı temel tüketim mallarının
ve petrol ürünlerinin ithalat ve ihracatını yapmak, yurtiçi dağıtımı ve fiyatları denetlemektir
(Şahin, 2006: 85).
1942 yılında kurulan Dağıtma Ofisi ile de karneye bağlanan ekmek başta olmak üzere, piyasa
mekanizmasının yerine geniş kapsamlı bir tayınlama sistemi geçirilmek istenmiştir. İthalatçıları
hükümet denetimi altına almak üzere ithalatçı birlikleri kurulmuş ve fındık, üzüm, tiftik, yün,
meşe palamudu ihracatı hükümet denetimi altına sokulmuştur. Pamuk, tütün, fındık, kuru üzüm
ve incir gibi zamanın en önemli ihraç ürünlerinin ihracatı ve kağıt gibi bazı ürünlerin ithalat ve
stoklanması kamu kuruluşlarına verilmiştir.
Dönemin başbakanı Refik Saydam’ın 1942 yılında ölmesi ile yerine başbakan olan Şükrü
Saraçoğlu ise bu devletçi yaklaşım yerine piyasacı yaklaşımı benimsemiştir. 1942’den sonra
ekonomi üzerinde devlet denetimi gevşetilirken, resmi fiyat dondurmalarının kaldırmasıyla ani
fiyat artışları yaşanmıştır. Saraçoğlu hükümeti bu dönemde katı bir ekonomi politikası olarak,
ülkedeki gayrimüslimlerden alınmak üzere varlık vergisini koymuştur.
Bu dönemde tek parti rejiminin yönetici kadroları, savaş yıllarının olumsuzluklarını engellemek
için bir yandan devlet müdahalesini artırmışlar diğer yandan da ekonomik ve kültürel alanda
kalıcı reformlar yaratmaya çalışmışlardır. Ancak yapılan tüm değişimler toplumsal yapının
egemen güçleri tarafından engellenmiş ya da aynı güçlerin denetimine geçerek amacından
uzaklaştırılmıştır.
Bu bağlamda, 1939-1945 dönemi; iktisadi gelişme sürecinin durması anlamında bir kesinti
olarak nitelendirilebilir, diğer yandan da 1946’da Türkiye ekonomisinde, ekonomik ve siyasi
6

Halkın giyecek ve yiyeceğini sağlamak üzere kurulan bir örgüt.
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anlamda tamamen bir dönüşümün yaşanacağı yeni bir dönemin, geçiş süreci olarak algılanabilir
(Boratav, 1989: 337-339).

7.2.3. 1946 Savaş Sonrası Dönem ve İktisat Politikasındaki Dönüşümler
1946 yılı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hem siyasi hem de iktisadi bakımdan yeni bir dönüm
noktası olmuştur.
Siyasi anlamda 1946 yılı tek partili bir rejimden, çok partili parlamenter rejime geçişin
başlangıç tarihidir. Ekonomik açıdan ise, on altı yıldır kesintisiz olarak devam eden kapalı,
korumacı, dış dengeye dayalı ve içe dönük iktisat politikalarının adım adım gevşetildiği,
ithalatın serbestleştirilerek büyük ölçüde artırıldığı, dış açıkların kronikleşmeye başladığı bir
sürece girilmiştir (Boratav, 1989: 339).
Siyasi ve ekonomik anlamda yaşanan bu keskin dönüşümü bir takım iç ve dış nedenlere
bağlamak mümkündür;
Öncelikli olarak savaş yıllarında hükümetin ekonomi üzerindeki müdahalesi çok fazla artmıştır.
Özellikle Milli Korunma kanunu ile iç ve dış ticarette müdahalenin artması ve ticarete belirli
kısıtlamaların getirilmesi, bazı tüketim mallarının karneye bağlanması, savaş yıllarında
zenginleşen dışa dönük, İstanbullu ve gayrimüslim sınıfa varlık vergisi kanunun uygulanması,
büyük çiftçi grubuna toprak mahsulleri vergisinin konması, kentli ve köylü halk arasında büyük
tedirginliklere neden olmuştur.
İkinci olarak, Şükrü Saraçoğlu’nun başında bulunduğu hükümetin topraksız çiftçiye toprak
vermek için, Çiftçiyi Topraklandırma Kanununu çıkarması ve çıkarılan kanuna göre büyük
toprak sahiplerinden alınacak toprakların kamulaştırılıp vatandaşa dağıtılacak olması,
kamuoyunda ve mecliste büyük tartışmalara neden olmuş ve iktidara karşı yeni bir muhalefet
hareket doğmuştur.
Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) ayrılan Celal Bayar, Adnan Menderes ve arkadaşları 7
Ocak 1946 yılında Demokrat Partiyi (DP) kurarak, CHP’nin devletçi ekonomi politikalarını çok
sert bir biçimde eleştirmeye başlamışlardır. Bu eleştiriler, belirli kesimlerden de büyük destek
alarak liberal bir eğilimin ilk kıpırtıları başlamıştır.
1946 yılında yurtiçinde yaşanan bu siyasi ve iktisadi değişimle birlikte, hiç kuşkusuz
yurtdışındaki iktisadi ve politik değişmeler de Türkiye ekonomisinin yeni bir sürece girmesinde
etkili olmuştur.
Öncelikli olarak İkinci Dünya Savaşının bitmesi ile dünya çapında önemli yapısal değişiklikler
olmuştur. Dış kredi ve yardımlarla Avrupa’nın yeniden imarı ve kalkındırılması, gelişmiş
ülkeler tarafından gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesi temel hedef olarak kabul edilmiştir.
Ekonomik rejimi Batı’da olduğu gibi özel işletmeciliğe dayandırma eğilimi artmıştır. Yabancı
sermayede Merkantilist görüşler terk edilerek, uluslararası işbirliği ve teknoloji transferinin
önemi ön plana çıkarılmıştır.
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Bu nedenlerle 1946 yılından itibaren Türkiye’de de daha liberal bir ekonomi politikası
izlenmesi, özel teşebbüsün teşviki, dışarıdan yardım ve kredi temini, dış ticaretin
serbestleştirilmesi önem kazanmaya başlamıştır (Akbank, 1980). Bu dönemde Amerikan
kaynaklı yabancı sermaye, dış yardımlar ve krediler bu genişleme sürecinin kritik araçları
haline gelmiştir ve ülkede dış yardımsız kalkınmanın imkansız olacağı inancı da yerleşmiştir.
Bu çerçevede Türkiye, dış politikada kabul edilemeyecek bazı istekleri dolayısıyla Rusya’dan
uzaklaşmış ve Batı ile olan ilişkilerini kuvvetlendirme çabası içinde, Batı’da gerçekleştirilen
tüm anlaşmalara ve kurulan örgütlere katılmaya başlamıştır.
Türkiye’nin, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı
(Yeni adı: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD) ve Kuzey Atlantik Paktı (NATO)
gibi milletlerarası kuruluşlara katılımı ile bu kuruluşlara hakim olan ülkelerle de ilişkileri
artmıştır. Bu kapsamda Türkiye 1947 yılından itibaren Truman Doktrini ve 1948 yılından sonra
da Marshall Yardım planı çerçevesinde ABD’den yardım almaya başlamıştır. Bu tarihlerden
itibaren Türkiye, ekonomik kalkınmanın dış finansmanını sağlamak için gelişmiş ülkelerden ve
uluslararası kuruluşlardan kredi almak için uğraşmıştır.
Yapılacak yardımlar ve alınacak krediler için yabancı uzmanların yaptığı incelemeler
sonucunda Türkiye’de uygulanan iktisat politikaları çok fazla eleştirilmiş ve iktisadi yapıda bir
takım düzenlemelerin yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bir bakıma, Türkiye’nin dış
yardımları kullanabilmesi için devletçilikten vazgeçip liberal politikalar uygulaması açıkça
ifade edilmiştir (Şahin, 2006: 99).
Türkiye’de yaşanan iç ve dış olaylar, ekonomik ve siyasi yapıdaki değişim devletçi politikaların
daha fazla yürütülmesini engellemiştir. Seçim sonrasında yeni gelen CHP hükümeti 1947 yılına
kadar devletçi korumacı politikalar izlese bile sanayi ve ekonomi alanında bir takım
değişiklikler yapma kararı almak zorunda kalmıştır. Hatta, Beş Yıllık Sanayi Planının
hazırlanmasından bir kaç ay sonra 7 Eylül 1946 tarihinde, dolar karşılığı Türk Lirası 1.28’den
2.80’e çıkarılarak Cumhuriyet tarihinin ilk devalüasyonu yapılmış (Boratav, 1989: 344) ve
böylece dış ticarette korumacılığın gevşetilme sürecinde ilk adımlar atılmıştır.
1946 plan çalışmalarının dönemin ekonomik gelişmelerine uygun olmayacağını fark eden CHP
hükümeti, 1947 yılında sektörel gelişimin ön planda tutulduğu ve özel teşebbüsün desteklendiği
yeni bir Türkiye Kalkınma Planı hazırlamıştır. Bu plan uygulamaya konulmamakla beraber,
Türkiye ekonomisinde devletçi korumacı yapının terk edildiğinin bir göstergesi olmuştur.
1948 yılında İstanbul Tüccar Derneğinin İstanbul’da düzenlediği Türkiye İktisat Kongresinde
de bir çok kesimden gelen kişilerin desteği ile devletçilik anlayışı eleştirilmiştir. Kongreye
katılan DP’de devletçi iktisat politikalarını eleştirerek liberal iktisat politikalarını savunmuş ve
iktidara geldiğinde devletçiliğin kalkacağını, liberal kalkınma politikalarının uygulanacağını,
dışa açık, özel sektöre dayalı ve tarıma öncelik veren bir politika izleyeceğini vaadetmiştir
(Şahin, 2006: 92). Bu kongre geniş kitleleri ve hükümeti de etkilediği için, hükümet yeni
devletçilik adı altında farklı bir liberal politika arayışına girmiştir.
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Bu dönemde geniş halk kitlelerinin isteği, liberal politikalara geri dönülmesi yönünde olmuştur.
Diğer taraftan dış yardım ve krediler almak için, hükümette bir anlamda liberal politikalara
yönelmek zorunda kalmıştır. Ekonomide yaşanan bazı olumsuzluklar, dış faktörlerin etkileri ve
bunların sosyal hayata yansımaları, bu dönemde hem ekonomik hem de siyasi bir dönüşümü
gerekli kılmıştır.
Bu dönemin sonunda, 1950 yılında yapılan genel seçimlerde Demokrat Parti iktidara gelmiş ve
devletçilik politikasının yerine liberal politikalar ön plana çıkmıştır.

7.3. 1933-1950 Dönemi Kamu Maliyesi
1933-1950 döneminde devletçi politikaların uygulanması ve savaş döneminde savunma
harcamalarının artması sonucu mevcut gelir kaynakları ile bu giderlerin karşılanması
zorlaşmıştır. Buna rağmen devletçi dönemde kamu sanayileşme gelirlerinin iç kaynağı genel
bütçeden karşılanmaya çalışılmıştır. Böylece bu dönemde kamu harcamalarının yanı sıra kamu
gelirleri de artırılmıştır.
Devletçilik dönemi de bütçe dengesinin korunduğu ve bütçe açıklarından kaçınıldığı bir dönem
olarak gösterilebilir. Sanayileşme nedeniyle ek finansman ihtiyacına karşın, kural olarak açık
bütçe uygulaması yapılmamaya çalışılmıştır. Ancak bu kararlı tutum savaş yıllarında ortaya
çıkan harcama ihtiyaçları ve ekonomideki daralma nedeni ile sürdürülememiştir (Kepenek ve
Yentürk, 2007: 67).
Tablo 2: Konsolide Bütçe Gelir Gider Dengesi
1933-1950 (Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
Bütçe
Geliri

Bütçe
Gideri

Bütçe
Açıkları/

Yıllar Bütçe
Geliri

Bütçe
Gideri

Bütçe
Açığı

1933

231.9

255.5

(-23.6) 20.3%

22.4%

-2.1%

1934

378.5

265.8

112.7

31.1%

21.9%

9.3%

1935

316.5

302

14.5

24.2%

23.1%

1.1%

1936

320.6

310.5

10.1

18.9%

18.3%

0.6%

1937

378.4

364.4

14

20.9%

20.2%

0.8%

1938

394.9

375.9

19

20.8%

19.8%

1.0%

1939

478.1

479.1

(-1)

23.2%

23.2%

0.0004%

/GSMH /GSMH GSMH
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1940

665.7

636.9

28.8

27.7%

26.5%

1.2%

1941

788.5

685.5

103

26.4%

22.9%

3.4%

1942

1218

1071.5 146.5

19.7%

17.3%

2.4%

1943

1300.8 1235.2 65.6

14.1%

13.4%

0.7%

1944

1309.9 1328.7 (-18.8) 19.6%

19.9%

-0.3%

1945

812.1

14.8%

13.6%

1.3%

1946

1323.7 1269.7 54

19.3%

18.5%

0.8%

1947

1979.6 1909.1 70.5

26.2%

25.3%

0.9%

1948

1821.5 1797.7 23.8

19.2%

18.9%

0.3%

1949

2064.7 2066.2 (-1.5)

22.8%

22.8%

0.0001%

1950

1841.3 1955.9

19.0%

20.2%

-1.2%

741.6

70.5

(114.6)

Kaynak: www.bumko.gov.tr
Devletçilik döneminin başlarında ekonomiye devletçi sanayileşme politikasını uygulamak için
daha fazla giren devlet, savaş yıllarında ise olağanüstü koşullar nedeni ile ekonomi içindeki
etkisini artırmıştır. Bunun sonucu olarak 1933-1950 döneminde bütçe gelir ve giderlerinin milli
hasıla içindeki payı bir önceki döneme göre oldukça fazla artış göstermiştir.

7.3.1. 1933-1950 Döneminde Kamu Harcamalarının Gelişimi
1933-1950 döneminde kamu harcamalarının milli gelir içindeki payı çok fazla artmıştır. Bu
artışta bir taraftan kamu harcamalarının artması önemli rol oynarken diğer taraftan milli gelirin
düşmesi de etkili olmuştur. Savaş döneminde ise savunma harcamalarının payı çok fazla
artmasına rağmen ekonomideki yoğun kıtlıklar ve şiddetli fiyat artışları nedeniyle, fiyat endeksi
çok yükselmiş ve kamu harcamalarındaki artış fiyat artışlarını takip edemediği için kamu
harcamalarının reel tutarı düşmüştür. 1939-1945 savaş yıllarında, cari fiyatlarla kamu
harcamaları 2.5 kat artmasına rağmen, sabit fiyatlarla yarı yarıya düşmüştür. Kamu
harcamalarının reel tutarındaki bu düşüş nedeniyle milli gelir içindeki payı da gerilemiştir.
Savaş sonrası dönemde ise hem fiyatlardaki artış hem de kamu harcamalarındaki artış devam
ettiği için cari ve sabit fiyatlarla da harcamalar artmıştır.
Ekonomik dağılıma göre dönemin kamu harcamalarını değerlendirecek olursak; savaş öncesi
yıllarda cari harcamalar oldukça istikrarlı bir seyir izlemiştir. Transfer harcamaları yükselme
eğilimine girmiş ve 1938 yılına kadar bunu sürdürmüştür. Yatırım harcamalarında ise önceleri
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küçük artışlar söz konusu olmuş, 1933-1939 yıllarında ise yatırım harcamalarındaki artışın
bütçe içindeki payı çok fazla yükselmiştir. Savaş döneminde ise kamu harcamalarının bileşimi
bir hayli değişmiştir. Cari harcamaların toplam harcamalar içindeki payı yüzde yetmiş beşi
aşmıştır. Yatırımların payı giderek azalmıştır. Transfer harcamalarında ise 1945’den itibaren
bir sıçrama olduğu ancak dönemin sonunda bu eğilimin azalmaya başladığı söylenebilir.
Grafik 5: 1933- 1950 Dönemi Kamu Harcamalarının Ekonomik Dağılımı (%)
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Kaynak: İzzettin Önder, Türkiye’de kamu harcamalarının seyri: 1927-1967,
İstanbul 1974
Fonksiyonel harcamalar açısından dönemin en çarpıcı özelliği güvenlik harcamalarının artması
ve savaş yıllarında diğer harcamaların önemli ölçüde düşmesidir. Güvenlik harcamaları bir
önceki dönemde yaşadığı düşüş eğilimini bırakarak savaş yılları nedeni ile hızla artış trendine
girmiştir ve bu dönemde en çok altyapı hizmetleri etkilenmiştir. 1943 yılından sonra güvenlik
harcamalarının azalması ile diğer harcama kalemleri de yeniden artışa geçmiştir.
Grafik 6: 1933-1950 Dönemi Kamu Harcamalarının Fonksiyonel Dağılımı (%)
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Kaynak: İzzettin Önder, Türkiye’de kamu harcamalarının seyri: 1927-1967,
İstanbul 1974
1933-1950 yılları kamu harcamalarının genel değerlendirmesi yapılacak olursa; savaş öncesi
dönemde kamu harcamalarının artış nedeni büyük ölçüde BBYSP’nın uygulamaya konmasına
131

ve devletin sanayi alanında yatırımlarını artırmasına bağlanabilir. Bu dönemde kamu
harcamalarının artmasındaki diğer bir sebep de millileştirme çalışmalarına büyük ölçüde devam
edilmesidir. Ayrıca 1933 yılından itibaren, Osmanlı İmparatorluğundan kalan borçların
ödenmeye başlaması ve 1928-1933 döneminde imtiyazlı şirketlerden demiryolları ve limanların
kamulaştırılması sonucu doğan borç taksitlerinin 1933 yılından itibaren itfaya tabi tutulmaya
başlaması, kamu harcamalarını artıran diğer nedenler arasında sayılabilir (Akbank, 1980: 576).
İkinci Dünya Savaşı sırasında ise bir yandan savaş ihtimali ile savunma harcamalarının artması
diğer yandan artan fiyatlar nedeniyle personel harcamalarının yükselmesi, kamu harcamalarını,
özellikle cari harcamaları çok fazla artırmıştır.
Savaş döneminin diğer bir problemi de kamu harcamalarının finansmanında açık finansmana
gidilmesidir. Ekonomide vergilerin artırılması veya iç borçlanmaya gidilmesi özel harcamaları
daraltıcı bir etki yaratırken, açık finansman özel harcamaları kısmadığı gibi enflasyonu da
hızlandırmıştır. Aşırı fiyat artışları ise ülkede kıtlıkları artırmıştır. Enflasyonla birlikte kamu
harcamalarının reel değerindeki düşüş aynı zamanda kamu gelirlerinin reel değerini de
düşürmüş ve ekonomide bütçe açıkları yaşanmaya başlamıştır.
Savaş sonrası dönemde ise savunma harcamalarının payı azalmış ve diğer harcama
kalemlerinde özellikle eğitim ve sağlık alanında bir artış gözlenmiştir. Ancak 1946 yılında
yapılan devalüasyon kamu harcamalarını olumsuz etkilemiş ve devalüasyona bağlı olarak artan
fiyatlar genel seviyesi kamu harcamalarını da artırmıştır (Akbank, 1980: 582).

7.3.2. 1933-1950 Dönemi Kamu Gelirleri
1929 yılında yaşanan dünya ekonomik buhranı, 1930-1939 yılları arasında Türkiye’de izlenen
vergi politikalarında etkili olmuştur. İktisadi buhranın bütçe dengesini bozması sonucu, birçok
yeni vergi getirilmiş, bunun yanında uygulanan vergilerde de düzenlemelere gidilmiştir. Bu
dönem içinde genellikle mali amaçlı bir vergi politikası izlenmiştir.
Devletçilik döneminin başlaması ve 1934 yılında BBYSP’nın uygulamaya konulması ile
finansman sorunları artmıştır. Bu dönemde hem gelir ihtiyacını gidermek hem de vergi sistemi
içinde yer alan bazı vergilerin uygulanmasındaki başarısızlıkları telafi etmek için yeni
vergilerin konulmasına ya da uygulamada yer alan bazı vergilerin yeniden düzenlenmesine
gidilmiştir.
Bu alandaki ilk çalışmalardan bir tanesi, gerek idarenin ihtiyaçlarının karşılanmasında gerekse
mükelleflerin belirlenmesi açısından büyük sorunlar yaşanan Kazanç vergisinin yeniden
düzenlenmesidir. 1930 yılında başlatılan çalışmaların soncunda 1934 yılında kabul edilen 2395
sayılı kanunla yeni Kazanç vergisi uygulamaya girmiştir. Yeni Kazanç vergisi ile bugünkü
Hesap Uzmanlığı kurumu olan Hesap Mütehassıslığı kurumu kurulmuş ve stopaj usulü
yaygınlaştırılmıştır. Ayrıca yeni Kazanç vergisine 2729 sayılı ek kanunla asgari mükellefiyet
esası getirilmiştir.
1929 dünya krizi ile dönemin gelir kayıplarını telafi etmek için konulan iktisadi buhran
vergisine 1932 yılında pek çok zam yapılmıştır. İktisadi buhran vergisinin sadece maaşlı ve
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ücretlileri esas almasının adaletli bulunmaması ve buhranın getirdiği sorunların devam
etmesinden dolayı biraz daha fedakarlık yapılması gerektiği düşüncesi ile 1932 yılından itibaren
bina vergisine iktisadi buhran vergisi zammı yapılmış, hizmetli maaşlılarının en az yüzde onu
olmak üzere artan oranlı bir şekilde alınan iktisadi buhran vergisinin kapsamı, 1934 yılından
itibaren bazı kazanç vergisi mükelleflerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir (Varcan ve
Çakır, 2000: s 116-117). Bütçe dengesini korumak için hazırlanan ve 1932 yılında yürürlülüğe
giren muvazene vergisi de bu dönemde uygulamaya devam etmiştir.
1936 yılında yürürlülüğe giren hava kuvvetleri yardım vergisi, çalışanlara yapılan her türlü
ücret, yevmiye, tazminat, ikramiye gibi ödemeleri esas almıştır.
Hizmet vergileri olarak gösterilen bu son üç verginin alındığı dönemde, ekonomide milli gelirin
çok fazla düşmüş olması buna bağlı olarak vergi kapasitesinin ve vergi hasılatının düşmesi
nedeniyle, devlet ücret gelirlerini vergilendirilebilir kaynak olarak görmüştür ve bu vergiler
ücret gelirleri üzerinde yoğunlaşmıştır (Korkmaz, 2003: 131).
Bu dönemde yeniden düzenlemeye tabii tutulan diğer vergiler ise; 1931 ve 1936’da yeniden ve
değişik kanunlarla düzenlenen hayvanlar vergisidir. Bu vergi hayvan başına alınan maktu bir
vergidir. Bu verginin baş vergisi niteliğinde olması, özellikle 1940 yılına kadar vergi yükünün
ağır olması ve hayvancılığı bir sanayi haline getirmeyi engellediği gerekçeleri ile oldukça itiraz
edilen bir vergi olmuştur. Ancak aşar gibi bu verginin kaldırılmasının da vergi sistemi üzerinde
büyük bir boşluk yaratacağı düşünüldüğünden, uzun yıllar kaldırılması ertelenmiştir (Korkmaz,
2003: 142).
Aşarın kaldırılması ile sekiz kat zam yapılan arazi vergisi, 1931 yılında kıymet esasından
gayrisafi irat esasına dönen bina vergisi, 1941 yılında yapılan düzenlemeler ile oranları iki kat
artan veraset ve intikal vergisi, bu dönemde de gelir yetersizliklerini telafi etmek için
uygulaması devam eden ya da yeniden düzenlenen vergiler arasında sayılabilir.
1940’lı yıllara gelindiğinde ise İkinci Dünya Savaşının etkileri ile kamu harcamalarının büyük
ölçüde artması, devletin gelir ihtiyacını önemli ölçüde artırmıştır. Devlet artan kamu
harcamalarını emisyon ile karşılama yoluna gitse de bu durum hızla fiyat artışlarına neden
olmuş ve vergi gelirlerinin reel tutarı giderek aşınmaya başlamıştır. Bu dönemde görülen
ekonomik sorunlar hükümeti vergi gelirlerini artırmak için yeni vergiler koymak ve mevcut
vergilere zam yapmak zorunda bırakmıştır.
İkinci Dünya Savaşının yol açtığı olağanüstü şartlar dolayısıyla hükümetin getirdiği olağanüstü
vergilerden biri Toprak Mahsulleri vergisidir. Vergi 1941 yılında vergi sistemine konulmuştur.
Toprak mahsulleri üzerinden kısmen ayni kısmen de nakdi olarak alınmıştır. Vergi oranı yüzde
10’dur. Bu durum halk arasında yeni aşar diye adlandırılmış ancak çok partili rejime geçişle
birlikte 1946 yılında bu vergi kaldırılmıştır.
Bu dönemde alınan en önemli vergilerden bir diğeri 1942 yılında uygulamaya konulan Varlık
Vergisidir. Varlık vergisi 4305 sayılı kanun ile 1942 yılında uygulamaya konulmuş olağanüstü
bir servet vergisidir. Bir defaya mahsus olmak üzere alınan bu verginin konusu servet ve kazanç
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sahiplerinin servetleri ve olağanüstü gelirleridir. Çok kısa bir süre uygulanmasına rağmen çok
büyük sosyal tepkilere yol açan varlık vergisinin konulmasını gerektiren sebepleri mali ve
iktisadi olarak ayırmak mümkündür. Mali neden, devletin İkinci Dünya Savaşı nedeni ile 19401945 döneminde daha çok finansman kaynağına ihtiyaç duymasıdır. 1933 yılında başlayan
devletçilik politikaları kamu harcamalarını artırmış ve finansman ihtiyacı artmıştır. Gelir
yapısının da yetersiz olması yeni gelir kaynaklarını zorunlu kılmıştır.
İktisadi nedeni ise mal arzında oluşan kıtlıklar (üretimin azalması) ve devletin emisyona (para
arzını artırmaya) gitmesi fiyatlar genel seviyesinin artmasına neden olmuştur. Enflasyon ve
savaş, gelir dağılımını da önemli ölçüde bozmuştur. Mal arzındaki kıtlık spekülatif amaçlı
kazançları artırmıştır. Devlet bu sorunları aşabilmek için varlık vergisini getirmiştir.
Varlık vergisini açıklayan üçüncü bir sebep ise, piyasaya egemen olan azınlık vatandaşların ve
yabancıların varlıklarının zayıflatılması ile piyasada Türk sermayesinin göreli olarak
güçlendirilmesidir. Ancak bu yönüyle verginin uygulamasında önemli hatalar yapılmıştır.
Uygulamaya alındığı sırada varlık vergisinin tarhı için 15 gün süre verilmiş ve vergi yükümlüsü
vergiyi 15 gün içinde ödemek zorunda kalmıştır. Aksi halde tüm mallarına ihtiyaten haciz
konulacaktır. Bir ay içinde ödemesini yapmayan vergi mükellefleri ise genel hizmetlerde veya
belediyelerde çalıştırılmışlar, bazıları da Aşkale’ye (Erzurum) çalışma kampına
götürülmüşlerdir.
Varlık vergisinin uygulanması ile, bu vergiye bütün dünyadan tepki gelmiştir. İngiltere silah
sevkıyatını durdurmuştur. Vergi tarihimizde vergi alma erkinin olumsuz yönde kullanıldığı
yönünde çok eleştiri almış bu vergi, 1944 yılında kaldırılmıştır.
Bir diğer düzenleme ise İkinci Dünya Savaşının hüküm sürdüğü yıllarda yağ üretimi ve bunun
vergilendirilmesiyle ilgili olarak Muamele Vergisinin değiştirilmesidir. Devletin ihtiyaçlarının
karşılamak üzere yağ üretimi işletmelerinin muaflığı kaldırılmış ve Ayni Muamele Vergisi
getirilmiştir.
Bu dönemde ayrıca çıkarılan kanunlarla uygulamada olan pek çok vergiye zam yapılmıştır.
Ancak 1945 yılına kadar yapılan bu zamlar Türk vergi sisteminin işleyişini ve denetimini, hem
mükellef açısından hem de idare açısından çok olumsuz etkilemiştir.
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Grafik 7: 1933-1950 Dönemi Genel Bütçe Gelirleri Bileşimi (%)
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1933-1950 döneminde vergi politikaları en fazla etkileyen olay hiç kuşkusuz İkinci Dünya
Savaşı olmuştur. 1933-1950 döneminde, savaş döneminde toplam vergi gelirlerinin ekonomi
içindeki payı bir düşme göstermiştir. Bu dönemde özellikle savunma harcamalarının artması ile
devlet gelir kaynağı aramaya başlamıştır. Bunun içinde ya mevcut vergilerin oranları
yükseltilmiş ya da yeni vergiler sisteme konulmuştur.
Grafik 8: 1933-1950 Dönemi Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatının Dağılımı (%)
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Savaş döneminde vergi gelirleri artırılmaya çalışılmış ve cari vergi gelirleri artmıştır. Ancak
bu dönemde fiyatların artması vergi matrahını aşındırarak, reel anlamda geliri önemli ölçüde
düşürmüştür. Sonuçta aşırı fiyat artışları ve kıtlıklarla beraber getirilen yeni vergilerin yükü
ekonomiyi ve sosyal yapıyı yıpratmıştır.
Bu dönemde açık finansmana gidilmesi vergi dışı gelirlerin bütçe içindeki payını artırmıştır.
Savaş sonrası dönemde ise kamu gelirleri içinde vergi gelirlerinin payı yeniden artmıştır. 19471948 yıllarında ise alınan yabancı yardımlar nedeniyle bütçe içinde özel gelirler ve fonların
payı artmıştır. Vergilerin bileşiminde ise servet vergilerinin bütçe içindeki yeri azalırken dolaylı
vergilerde yeniden bir artış başlamıştır.

135

7.3.3. 1933-1950 Dönemi Kamu Borçları
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki denk bütçe politikasıyla, Türkiye ekonomisindeki borçlanma
ihtiyacı oldukça azalmıştır. Ancak 1933-1950 döneminde iç ve dış borçlanma konusunda, bir
önceki dönemin istikrarlı tutumu devam ettirilememiştir.
Bu dönemde bir taraftan devletçi politikaların uygulanmaya başlaması diğer taraftan İkinci
Dünya Savaşının olumsuz etkileri ekonomide iç ve dış borçlanmayı gerekli kılmıştır.
Bu dönemde alt yapı yatırımlarına gerekli fonları sağlayabilmek için ilk iç borçlanma işlemleri
1933 yılında başlatılmıştır. 1933 yılında Feyzipaşa-Diyarbakır demiryolunun yapımı için 20 yıl
vadeli yüzde 7 faizli 12 milyon TL tutarında Ergani istikrazı, 1934 yılında da Sivas-Erzurum
demiryolu için aynı koşullarda 30 milyon TL tutarında bir istikraz yapılmıştır (Yaşa, 1981: 53).
Savaş yıllarında ise getirilen yeni vergilere ve artan vergi oranlarına rağmen kamu
harcamalarını karşılamak mümkün olmayınca, devlet yoğun bir şekilde iç borçlanmaya gitmek
zorunda kalmıştır.
İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye iki defa iç borçlanma yoluna gitmiştir. Bunlardan bir
tanesi demiryolları yapımı için kullanılan ve 1941 yılında 35 yıl vade ile alınan yüzde 7 faizli
85 milyon TL tutarındaki iç borçlanmadır. İkincisi ise 1942 yılında savaş giderlerini karşılamak
için alınan ve milli savunma hizmetlerine aktarılan 150 milyon TL’lik iç borçlanmadır (İnce,
1971: 27).
Savaş sonrası dönemde ise bütçe açıklarının karşılanması için ilk defa tahvil çıkarılması yoluna
gidilmiştir.
Devlet iç borçlanmanın yanında dış borçlanmaya da gitmiştir. Bu dönemde bir taraftan
Osmanlıdan kalan dış borçların ödenmesine başlanmış diğer taraftan da yeni dış borçlar
alınmıştır.
Bu döneme daha girilmeden yapılan en önemli ilk borçlanma T.C. Merkez Bankasının
kurulması için kullanılan ve ABD’den alınan 10 milyon dolarlık dış kredidir. 1934 yılında ilk
sanayi planının finansmanında kullanılmak üzere Sovyetler Birliğinden 8 milyon dolar kredi
alınmıştır. 1938 yılında da İngiltere’den 16 milyon sterlin kredi alınmıştır. Bu kredinin 10
milyonu dış ödeme güçlüklerini gidermek için, 6 milyonu da askeri malzeme alımı için
kullanılmıştır.
Savaş yıllarına girildiğinde ise dış borçlarda önemli artışlar başlamıştır. Türkiye savaşın
tarafları olan İngiltere, Fransa ve Almanya’dan borç almıştır. 1939 yılında İngiltere ve
Fransa’dan silahlanma ve kliring borçlarının tasfiyesi için 37 milyon sterlin ve 265 milyon frank
kredi alınmıştır. Ayrıca 1942 yılında Almanya’dan askeri malzeme ihtiyacını karşılamak için
100 milyon mark borç alınmıştır (Yaşa, 1981: 72).
Savaş sonrası dönemde de dış borçlardaki artış trendi devam etmiştir. Bu dönemde ABD’nin
Avrupa ülkeleri ile ilişkilerinin artması ile Türkiye’de dış borçlarının büyük bir bölümünü
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ABD’den almaya başlamıştır. 1946 yılında askeri malzeme alımı için ABD’den 10 milyon dolar
borç alınmış, bunu takiben Truman doktrini ve Marshall yardım planları çerçevesinde ülkeye
bir çok fon girişi sağlanmıştır. Bunun dışında milletlerarası kuruluşlardan da kredi teminine
gidilmiştir. İlk defa 1947 yılında IMF’den 5 milyon dolarlık kredi alınmıştır.
Diğer yandan 1946 yılında yapılan devalüasyon dış borçların TL olarak tutarını önemli ölçüde
yükseltmiştir. 1945 yılında 356 milyon TL olan dış borç tutarı, 1950 yılında 775 milyon TL’ye
yükselmiştir. Ancak alınan borçlar büyük bir titizlikle ödendiği için dış borçlar çok fazla sorun
yaratmamıştır (Yaşa, 1981: 75).
Sonuç olarak bu dönemin başlarında devlet planladığı hızlı sanayileşme programını başarı ile
uygulamıştır. Ancak savaş döneminde yaşanan makroekonomik dengesizlikler, üretim
düşüşleri ve zorunlu olarak uygulanan para ve maliye politikası, ağır bir enflasyon ortamını da
beraberinde getirmiştir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1.

Devletçilik politikalarına geçişin gerekçeleri nelerdir?

2.

Varlık vergisinin alınma nedenleri nelerdir?

3.

Birinci Sanayi planında belirlenen hedefler nelerdir?

4.

Dönemin sonunda liberal politikalara kayışın nedenleri nelerdir?

5.

Dönemin genel mali görünümünü açıklayınız?
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8. 1950-1960 LİBERAL EKONOMİ DÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Bu bölümde, 1950-1960 yılları arasındaki liberal döneme geçişte kamu maliyesi
alanında yaşanan değişimler ele alınıp incelenecek, Türkiye ekonomisinin genel mali yapısı ve
uygulanan maliye politikaları ayrıntılı olarak analiz edilmeye çalışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Liberal politikalar neyi ifade eder?

2.

Türkiye açısından liberal politikalara geçiş doğru bir karar olmuşmudur?

3.

Vergi politikalarında neden radikal değişimler yapılmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Anahtar Kavramlar
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Liberal politikalar

•

Vergi sistemindeki değişim

•

Denk bütçe
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Giriş
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8.1. 1950-1960 Liberal Politikalara Geçiş
1950-1960 dönemi Türkiye Cumhuriyetinin siyasi ve iktisadi gelişiminde bir dönüm noktası
özelliğini taşımaktadır. Çünkü 1950 yılının Mayıs ayında, siyasal iktidar serbest bir seçimle
değiştirilerek, 27 yıldan beri devam etmekte olan tek partili siyasal rejimden fiilen çok partili
demokratik bir yapıya geçilmiştir (Acar, 1991: 77).
İktidara gelen Demokrat Parti, 1950 yılı öncesinde uygulanan devletçi politikaları ve devletin
ekonomik hayata müdahalesini eleştirerek, iktisadi kalkınmayı özel kesimi geliştirerek
sağlayacağını, bu nedenle özel sektörün güçlendirilmesi gerektiğini ve devlete ait çeşitli
kuruluşların özel sektöre devredilmesini, hükümet programı olarak ilan etmiştir. Böylece siyasi
değişimle birlikte, iktisadi alanda da devletçilik politikalarının dışlanarak liberal iktisat
politikalarının benimsendiği yeni bir sürece girilmiştir.
1950 yılında özel teşebbüse dayalı liberal bir politikayı benimseyerek işe başlayan yeni iktidar,
öncelikli olarak dış ticaretin büyük ölçüde serbestleşmesini sağlamış, ithalat yüzde 60-65
oranında serbestleştirilerek fiyat kontrolleri kaldırılmıştır.
Ekonominin dış yardım ve yabancı sermayeye açılması, ithalatta liberalizasyonun getirdiği
bolluk ve yeni tüketim kalıpları ile birlikte özel sermaye birikimi artırılmıştır.
Bu dönemde özel sektörün geliştirilmesi için çaba harcanmış ve önemli bir takım düzenlemeler
yapılmıştır. Özel girişimin madencilik alanına girmesi teşvik edilmiş, verilen arama ve işletme
ruhsatlarının sayısı artırılmış, linyit, krom, demir gibi bazı madenlerin üretiminde özel kesimin
payı artırılmıştır. Ayrıca kurulan yeni şeker ve çimento fabrikalarının sermayesine özel kişilerin
de katılması sağlanmıştır. Özel kesimin kredi ihtiyacının karşılanması için 1950 yılında kurulan
Sınai Kalkınma Bankasından ve Marshall Yardımı Özel Teşebbüs fonundan kaynak
kullanılmıştır.
Bu dönemde özel girişim yanında yabancı sermaye girişi de teşvik edilmiştir. 1951 ve 1954
yıllarında Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu iki defa değiştirilerek, yabancı sermayeyi teşvik
için daha liberal bir mevzuat uygulanmaya çalışılmıştır. 1954 yılında kabul edilen Petrol
Kanunu ile o zamana kadar devletin tekelinde olan petrol arama ve petrol kuyularının işletme
hakkı yabancı sermayeye de açılmıştır.
Demokrat partinin uyguladığı yeni politikalar ile devletçilik görüşü yerine yeniden liberal
görüş ekonomiye hakim olmasına rağmen, hükümet devlet işletmelerinin özel sektöre
devredilmesi konusunda gerekli uygulamaları yapamamıştır. Özel sektördeki sermaye kıtlığı,
teknik ve siyasi sebeplerle birleşince tek bir devlet fabrikası bile özel kesime devredilememiştir.
Bununla birlikte dönemin ilk yıllarında yeni bir KİT kurulmamış, mevcut KİT’lerin sermayeleri
artırılmamış ve KİT’ler aracılığı ile yeni sınai yatırımlar yapılmamıştır.
1950-1960 döneminde özel sektörde önemli bir gelişme olmuştur. Ancak kamu kesiminin
sanayi sektöründeki payı da küçülmemiştir. Hatta dönemin sonuna doğru hükümetin içinde
bulunduğu koşullar KİT’lere daha fazla ağırlık verilmesini gerekli kılmıştır.
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Dönemin bir diğer olumlu gelişmesi ise tarım alanında yaşanmıştır. İktisat politikalarında
tarımın geliştirilmesine, önceki dönemlere göre daha fazla ağırlık verilmiştir. Bu dönemde
tarım kesimine Marshall Yardım programı ile sağlanan destekler, ayrıca tarımda
makineleşmeye gidilmesi, tarımsal araçların ve traktörün kullanılması tarımda yeni bir
dönüşüme neden olmuştur. Ekili alanlar önemli ölçüde genişlemiştir.
Tarımın gelişmesindeki diğer önemli bir faktör de bu dönemde karayolları yapımına verilen
ağırlıktır. Devletin karayolları, elektrik ve limanlar için yaptığı altyapı yatırımlarındaki artış
tüm sektörleri önemli ölçüde etkilemiştir. Karayollarının yapılması ile kapalı ekonomi
durumunda yaşayan yörelerin piyasaya açılma imkanı doğmuştur. Ancak yine karayollarının
gelişmesi ile kırdan kente göç olaylarının başlaması, tarımdaki gizli işsizliği açık işsizliğe
dönüştürmüş, ekonomik yapıdaki değişimle birlikte toplumsal yapıda da değişim başlamıştır.
Bunun sonucu olarak şehirlerde gecekondu semtleri ve marjinal hizmet sektörleri oluşmaya
başlamıştır (Şahin, 2006:107 ).
Bu dönemde yaşanan tüm gelişmelerle birlikte hükümetin planlı iktisat politikalarına duyduğu
tepki, her şeyi özel sektörden bekleme yanılgısı, dış finansmana dayalı ve bütçe denkliği
gözetilmeden yapılan harcamalar, çok geçmeden ekonomiyi istikrarsızlığa sürüklemiştir.
Bu dönemin başlarında devlet müdahalesi azaltılmaya çalışılsa da 1952 yılından sonra devletin
müdahalesi ve kapsamı yeniden artmıştır. Bunun nedeni devletin büyük ölçüde ithalatı libere
etmesi ve ihracat kısıtlamalarını kaldırmış olmasıdır. İthalatın bu dönemde çok fazla atması ve
Kore savaşı ile Türk ihraç mallarının fiyatının çok yükselmesi, dış ticaret açıklarını artırmıştır.
Ekonomideki olumsuz gelişmelerle birlikte hükümet, 1952 yılından itibaren tekrar ithalatın
liberalizasyonundan vazgeçmeye başlamış ve dış ticaret açıklarını giderici bir çok yeni
düzenleme getirmiştir7. Ancak bu dönemde uygulanan genişletici para ve maliye politikaları
nedeni ile iç talepteki artış enflasyonist baskıları artırmış ve alınan önlemlere rağmen dış ticaret
açıkları düşürülememiştir. Ekonomide ithal edilen bir kısım malların bedeli transfer
edilemediği için kısa vadeli dış borçlar artmıştır, ithal malları darlığı başlamış ve hammadde
bulunamadığı için sanayinin tam kapasite ile çalışması imkansız hale gelmiştir (Akbank, 1980:
93).
Bu durum sonuçta, yeni kısıtlama ve müdahaleleri zorunlu hale getirmiştir. 1956 yılında, savaş
yıllarının olağanüstü yasası olan Milli Korunma Kanunu tekrar yürürlülüğe konulmuştur.
Ayrıca İthal Malları Fiyat Kontrol dairesi kurularak, liberal olması öngörülen iktisat politikaları
yeniden müdahaleci bir yapıya dönüşmüştür. Ticari banka kredileri sınırlandırılmış, faiz
oranları yükseltilmiştir. Bu önlemlerle dış ticaret açığı biraz azalsa da fiyat artış oranlarındaki
yükselme, mal darlıklarını ve karaborsa işlemlerini yaygınlaştırmıştır.
Bu gelişmelere paralel olarak 1954 yılından sonra KİT’ler yeniden önem kazanmaya
başlamıştır. Hükümet bu konudaki tutumunu değiştirerek, kamu kesiminin ekonomideki

7

1954’de kıymet esasına dayalı yeni bir gümrük tarifesi uygulamaya konmuş, ihraç mallarına prim verilmeye
başlanmış, ihracatta özel takas gibi usullere başvurulmuştur.
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fonksiyonlarını artırmak zorunda kalmıştır 8 (Şahin, 2006: 106). 1954-1959 döneminde KİT’ler
için kamu kesimine açılan banka kredilerinin yüzde 49.4’ü kullanılmıştır. Böylece hükümet
iktidara geldiğinde işletmelerin özel sektöre devredileceği sözünü yerine getirememiştir. Zaten
özel kesimin de kamu işletmelerini devralmak gibi bir girişimi olmamıştır. KİT’lerin
üretimlerinin piyasa fiyatının altında satılması özel kesime yeterince rant sağlamıştır. Ayrıca
altyapı yatırımları için özel sektörün elinde yeterli sermayenin olmaması, devletin bayındırlık
ve enerji alanlarında yatırım yapmasını gerekli kılmıştır (Yılmaz, 1998: 35).
Bir taraftan dış ticarette ortaya çıkan sorunlar ve dış ödeme güçlükleri, diğer taraftan yüksek
fiyatlar genel seviyesi gibi sorunlarla uğraşan hükümet, 1954 yılında çıkardığı Yabancı
Sermaye Teşvik yasasına rağmen dış finansman kaynağı yaratmakta zorluk çekmeye
başlamıştır. Bu dönemde ülkeye yardım sağlayan dış çevrelerin, özellikle ABD’nin yardımları
da azalmıştır (Kepenek ve Yentürk, 2007: 124). Ayrıca yurtdışından alınan yardımlara karşılık
bazı kuruluşların Türkiye ekonomisi üzerindeki müdahaleleri de artmıştır. Hatta 1954 yılında
Dünya Bankası uzmanlarının önerilerinde ileri gitmesi ile hükümetin Dünya Bankası ile arası
açılmış ve 1966 yılına kadar bu kurumdan kredi sağlayamamıştır (Şahin, 2006: 109).
Dış kaynak temini sağlayan diğer kredi kuruluşları (başta IMF), 1954’ten itibaren sürekli olarak
devalüasyon yapılması yönünde hükümete baskı yapmaya başlamışlardır.
1950’li yılların sonuna gelindiğinde, dönemin başında kabul edilen liberalizm politikaları ve
dışarıdan sermaye ithalini amaçlamış serbestleşme programı; dış borç yükü, kamu açıklarının
artması ve plansız yatırımların etkisiyle, enflasyonun yüzde 20’lere çıkması ile sonuçlanmış ve
Türkiye ekonomisi 1958 yılında krize girmiştir.
Hükümet 4 Ağustos 1958 yılında IMF’le anlaşma yaparak bir dizi ekonomik istikrar önlemleri
almak zorunda kalmıştır. Bu istikrar programında belli başlı altı başlık ele alınmıştır;
Devalüasyon; Dış Borç Ertelemesi; Para ve Maliye Politikasına Kısıtlamalar; Dış Ticaretin
Serbestleşmesi; KİT Fiyatlarının Serbestleşmesi.
İstikrar programı çerçevesinde, Türk Lirası devalüe edilmiş ve doların değeri 2.8 liradan, 9.02
TL’ye çıkarılmıştır. 1959 ilkbaharında Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü ülkelerine olan
borçların ödenmesi 1959’dan 1971’e kadar yayılan bir takvime bağlanmıştır9. Dış borçların
ertelenmesi ile bir yandan normal ticari işlemlerin çalışmaya başlanması sağlanmış, diğer
yandan Türkiye’nin bundan böyle yalnız Hazine kanalıyla borç alabileceği konusunda
anlaşmaya varılmıştır. Borç ertelemesine ek olarak, Türkiye’ye yaklaşık 354 milyon dolar
değerinde kredi açılmıştır. Bu kredinin büyük bir bölümü ise ABD’den sağlanmıştır. İstikrar
programı ile para ve maliye politikalarına çeşitli kısıtlamalar getirilmiş, emisyon kısıtlanmış,
banka kredileri dondurulmuştur. Kamu harcamalarında tasarrufa gidilmesi ve bütçe dengesinin

8

9

Bu dönemde, 1952 yılında, Et ve Balık Kurumu, 1954 yılında, Türkiye Petrolleri A.Ş., 1954 yılında, Devlet
Malzeme Ofisi, 1955 yılında, Türkiye Demir Çelik Fabrikaları, 1955 yılında, SEKA (Türkiye Seminoz ve Kağıt
Fabrikaları), 1960 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası kurulmuştur.
Anlaşma 5 Ağustos tarihine kadar geri ödenmesi gereken borçları (422 milyon dolar) kapsama almıştır.
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sağlanması kararlaştırılmış fakat bütçe dengesi konusunda istenen başarı sağlanamamıştır
(Şahin, 2006: 124).
İthalatın düzenli bir şekilde işlemesi, ekonominin çalışması için gerekli hammadde ve yedek
parçaların öncelikle ithalinin sağlanması için ithalata yeniden serbesti getirilmiştir. Diğer
yandan kıt döviz kaynaklarının lüks tüketim malları ithalatına gitmesini önlenmek için de
ithalat üçer aylık programlara bağlanmıştır. Ağustos 1958’den başlayarak bazı KİT fiyatları
artırılmıştır. Böylece KİT ürünleri fiyatlarının maliyetlerini karşılayacak düzeye getirilmesi ve
işletme zararlarının kapatılması amaçlanmıştır (Şahin, 2006, Taş, 2004).
1958 yılında alınan istikrar tedbirlerinin uygulanması ile dış ekonomik ilişkilerdeki tıkanıklık
giderilmiştir. 1959 yılından itibaren ihracat yeniden artmaya başlamış ve dış ticaret hacmi
genişlemiştir. Ancak ithalattaki artış daha yüksek olduğu için dış ticaret açıkları da artmıştır.
1950’li yıllar boyunca artan dış kaynak kullanımı üretim ve gelir artışını olumlu yönde
etkilerken, ekonominin de dışa bağımlılığını artırmış ve dış borçlar süratle büyümüştür.
1950'lerin sonunda ekonominin içine girdiği durgunluk ve 1958 İstikrar Programı'na rağmen
ekonomik dengelerin kurulamaması, 1950'li yıllarda uygulanan liberal ekonomi politikasının
terk edilerek devletin ekonomik alanda müdahalesinin arttığı karma ekonomi uygulamasına
geçilmesine neden olmuştur. 1960-1980 döneminde, kamu iktisadi girişimleri ve özel sektör
aracılığıyla, ilki 1963 yılında uygulanmaya başlanan kalkınma planlarında yer alan yatırımlar
gerçekleştirilerek, ithal edilen sanayi mallarının ülke içinde üretiminin sağlanmasını amaçlayan
bir sanayileşme politikasına geçilmiştir.

8.2. 1950- 1960 Dönemi Kamu Bütçesi
1950 sonrasında Türkiye de iktidara Demokrat partinin gelmesi ile siyasi anlamda yaşanan
büyük değişiklikle birlikte ekonomik ve mali anlamda da aslında bir dönüşüm yaşanmıştır.
1950’li yıllara kadar dışa kapalı ve korumacı, devlet müdahalesi ve denk bütçeye dayalı
politikalar terk edilerek liberal politikalar her alanda ön plana geçmiştir.
İktidara gelen Demokrat Parti daha önceki dönemlerin iktisat politikalarını radikal bir biçimde
eleştirirken kamu kesimi ile ilgili konulara da özel bir ağırlık vermiştir. Yeni dönemde daha
liberal politikalarla birlikte devletin ekonomideki rolünün de daraltılması öngörülmüştür.
Bu dönemde daha çok genişletici para ve maliye politikaları uygulandığı için bütçe denkliği
önemsenmemiştir. Birçok alanda liberal iktisat politikalarının gerektirdiği tedbirlerin
alınmasına rağmen kamu harcamalarında ciddi daralmaların olmaması, kamu gelirlerinin
harcamalara eşit miktarda toplanamaması, genel bütçenin bu dönemde sürekli açık vermesine
neden olmuştur.
Bu dönemde yaşanan bütçe açıklarının bir diğer nedeni etkin bir vergi düzeninin
oluşturulamamasıdır. Hükümetin 1950 yılında yaptığı programda açıkça belirtmesine rağmen
dolaysız vergileri artırmaması, tarım kesimindeki dolaysız vergileri kaldırması bütçe
açıklarının artmasına neden olmuştur. Böylece 1950 yılına kadar sürdürülen sıkı para ve denk
bütçe ilkesi bu dönemde uygulanmamıştır.
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Tablo 3: Konsolide Bütçe Gelir Gider Dengesi 1950-1960 (Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
Bütçe
Geliri

Bütçe
Gideri

Bütçe
Açıklar/

/GSMH

/GSMH

GSMH

Yıllar

Bütçe
Geliri

Bütçe
Gideri

Bütçe
Açığı

1950

1841.3

1955.9

(-114.6)

19.0%

20.2%

-1.2%

1951

2116.3

2060.1

56.2

18.2%

17.7%

0.5%

1952

2703.6

2640.5

63.1

20.2%

19.7%

0.5%

1953

2543.4

2572

(-28.6)

16.3%

16.5%

-0.2%

1954

2608.5

2727

(-118.5)

16.4%

17.1%

-0.7%

1955

3399.4

3452.7

(-53.3)

17.8%

18.1%

-0.3%

1956

3572.8

3711.3

(-138.5)

16.2%

16.8%

-0.6%

1957

4337.5

4377.4

(-39.9)

14.8%

14.9%

-0.1%

1958

5267.8

5251.4

16.4

15.1%

15.0%

0.0%

1959

7154.6

7046.8

107.8

16.4%

16.1%

0.2%

1960

7749

7789

(-40)

16.6%

16.7%

-0.1%

Kaynak: www.bumko.gov.tr

8.3. 1950-1960 Dönemi Kamu Harcamalarının Gelişimi
1950-1960 döneminde her ne kadar kamu iktisadi kuruluşlarının sınırlandırılacağı ve bunların
özel sektöre devredileceği yönünde bir politika belirlense de bunların çoğu
gerçekleştirilememiştir. Aksine kamu iktisadi kuruluşları sayı ve sermaye yönünden daha da
genişletilmiş ve bu kuruluşlardan özel sektöre sermaye aktarılması açısından yararlanılmıştır.
Böylece kamu kesiminin ekonomi içindeki payı azaltılamadığı gibi çok fazla artmış ve kamu
harcamaları on yıl içinde yaklaşık yüzde 600 seviyesinde yükselmiştir.
Diğer yandan, bu dönemde milli gelirdeki artışa bağlı olarak kamu harcamalarının milli gelir
içindeki payı, bir önceki döneme göre düşmüştür.
Ekonomik dağılıma göre dönemin kamu harcamalarını değerlendirecek olursak; genel bütçe
harcamalarının ortalama yüzde 50-60’ı cari harcamalara, yüzde 25-30’u transfer harcamalarına
ve geri kalan kısmı da yatırım harcamalarına aktarılmıştır. Dönem boyunca bir taraftan cari
harcamaların payı azalmış diğer taraftan yatırım ve transfer harcamalarının payı artırılmıştır.
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Özellikle dönemin son yıllarında cari harcamaların oranı Cumhuriyetin başından beri en düşük
düzeye inmiştir. Ayrıca yatırımların ve transferlerin de en yüksek düzeye çıktığı görülmektedir.
Bu dönemde yaşanan bu değişimin en büyük nedeni, devletin altyapı ile ilgili ulaştırma ve
sulama alanında yaptığı yoğun yatırımlardaki artışa, KİT’lerin görev zarlarındaki artışa ve
tarımsal ürünlerin destekleme alımlarının yükseltilmesine bağlanabilir.
Devlet bu dönemde altyapı yatırımlarına büyük ağırlık ve öncelik vermiştir. Diğer yandan
devlet KİT’lerin kamu mal ve hizmet üretiminde fiyatları maliyetlerin altında tutarak oluşan
görev zararlarını bütçeden karşılama yoluna gitmiştir. KİT görev zararlarının bir kısmı
bütçeden karşılanırken bir kısmı da doğrudan Merkez Bankası kredileri ile karşılanmıştır.
1953’den sonra KİT’lere büyük önem verilmiş ve mevcut KİT’lerin sermayeleri artırılırken,
yeni KİT’ler kurulmuştur. Liberal politikaların uygulandığı bir dönemde kamu kesimi nicel ve
nitel olarak genişletilmiş, ancak KİT ürünleri özel kesime girdi olarak üretildiği ve maliyetlerin
altında bir fiyatla satıldığı için, özel kesim bir anlamda desteklenmiştir. KİT’lerin bu dönemde
önem kazanmasının bir diğer nedeni de özel kesimin genişleyen iç talebi karşılayamaması ve
KİT’lerin üretim kapasitesini genişletmek zorunda kalmasıdır.
Kamu harcamalarının artmasındaki bir diğer neden ise bu dönemde TMO’nun destekleme
alımlarının yükselmesidir. Desteklenen ürün sayısının sürekli artması ve destekleme alımlarının
kapsamının genişletilmesi, bir taraftan kamu kesimi üzerindeki yükü artırırken diğer taraftan
enflasyonist baskıları da artıran en önemli nedenlerden biri olmuştur. Böylece hükümet devletin
ekonomideki yerini küçülteceğini söylemesine rağmen bunu gerçekleştirememiştir (Şahin,
2006: 127, Kepenek ve Yentürk, 2007: 101, Akbank, 1980:583).
Grafik 9: 1950-1960 Dönemi Kamu Harcamalarının Ekonomik Dağılımı (%)
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Kaynak: İzzettin Önder, Türkiye’de kamu harcamalarının seyri: 1927-1967,
İstanbul 1974
Fonksiyonel harcamalar açısından bu dönem önemli özelliklere sahip bulunmaktadır. 19501960 yılları arasında genel idare giderleri düşmüştür. Sağlık harcamalarında bir gelişme
yaşanmazken, eğitim harcamalarında önemli bir yükseliş olmuş ve dönem boyunca eğitim
harcamalarının payı yüzde 10’un altına düşmemiştir. Dönemin en önemli harcama artışı altyapı
yatırımlarına aittir. Bu dönemde kamu harcamalarında, devletçilik döneminden çok farklı bir
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şekilde altyapı yatırımlarına yönelinmiş, karayolu, sulama ve enerji yatırımları özel bir önem
kazanmıştır.
Fonksiyonel sınıflamada güvenlik harcamalarında ise bir önceki döneme göre önemli bir azalış
yaşanmış, sadece dönemin ortalarında Kore Savaşı sırasında bir artış olmuştur. Diğer yıllardaki
azalışın önemli sebebi, Türkiye’nin 1952 yılından itibaren NATO ortak savunma sisteminin
içine girmesi ile askeri makine, teçhizat giderlerinin bir kısmının bu sistem tarafından
karşılanmaya başlamasıdır.
Grafik 10: 1950-1960 Dönemi Kamu Harcamalarının Fonksiyonel Dağılımı (%)
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Kaynak: İzzettin Önder, Türkiye’de kamu harcamalarının seyri: 1927-1967,
İstanbul 1974
Rakamlardan da görüldüğü üzere kamu kesiminin ekonomi içindeki payında harcamalar
açısından bir daralma yaşanmamıştır. Bu döneme ilişkin kamu harcamalarındaki artıştan en
fazla tarım kesimi yararlanmıştır. Hem altyapı hizmetlerinin artması hem de tarımdaki
destekleme alımlarının artırılması tarım kesiminin nispi durumunun gelişmesine yardımcı
olmuştur (Akbank, 1980: 586).

8.4. 1950-1960 Dönemi Kamu Gelirleri
Bu dönemin başlarında gerek milli gelir gerekse devlet gelirleri önemli artışlar göstermiştir.
Özellikle dönemin ilk yıllarında tarım kesiminde makineleşmeye gidilmesi, ithalatta liberal
politikaların uygulanması, altyapı yatırımlarının artması, dış yardım ve kredi imkanlarının
sağlanması gibi faktörler milli gelir ve devlet gelirlerinin artmasını sağlamıştır. Ancak daha
sonraki yıllardaki dış ticarette ortaya çıkan sorunlar, dış borçlardaki ödeme sorunları ve fiyatlar
genel seviyesindeki artışlar ekonomideki istikrarı bozmuş ve devlet gelirlerinin milli gelir
içindeki payı da düşmeye başlamıştır.
1950-1960 yılları arasında, uygulanan politikaların etkisi ile kamu gelirlerinde istenen
verimlilik yakalanamamış ve kamu giderleri kamu gelirleriyle karşılanamadığı için bütçe
açıkları bir önceki dönemlere göre artış trendine girmiştir.
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Aslında 1949 yılında çok partili hayata geçilmesi ile birlikte kamu gelirleri için uygulanan vergi
politikası da bu değişimden etkilenmiştir.
1950 dönemi öncesinde Türk Vergi Sisteminin çok fazla etkin olmaması ve sistemde bir takım
boşlukların olması yeni bir vergi reformunu gerekli kılmış ve mevcut vergilerin esnekliklerini
kaybetmeleri nedeni ile vergi politikasında gelir ve servet vergilerine sadece devlete gelir
sağlayan mali araçlar olarak bakılmayacağı anlaşılmıştır.
Böylece Cumhuriyet döneminin en büyük vergi reformu yasama organınca 1949 yılında kabul
edilerek, 1950 yılında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve Esnaf Vergisi10
Kanunları yürürlülüğe girmiştir. 1950 yılı bu nedenle Türk vergiciliğinde bir dönüm noktası
olarak ifade edilmektedir.
Getirilen kanun ile gelir vergisinin çağdaş bir görünüm kazanmasının yanısıra, sisteme giren,
en az geçim indirimi, artan oranlılık ve ayırma gibi ilkelerle vergi adaletinin sağlanması da ön
plana çıkarılmıştır. Ayrıca bu kanun ile defter, fatura, bilânço, değerleme vb. müesseseler mali
sistemin içine yerleşmiştir.
Kanunların hazırlanmasında yapılan bu ileri hamleye rağmen, gelir vergisi sisteminin ilk on
yıllık uygulaması bir bütün olarak başarısız kalmıştır. Türkiye gibi esas itibariyle tarıma
dayanan az gelişmiş bir ülkede, sanayileşmiş toplumların vergisi olan gelir vergisi sistemini
uygulamak son derece güç olmuştur. En büyük eksiklik ise zirai kazançların
vergilendirilmemesi olmuştur. Bir yandan vergi kaçakçılığı artan bir eğilim göstermiş, bir
yandan da siyasal etkilerle vergi matrahında yeni aşınmalar meydana gelmiştir. Esnaf vergisi
1955 yılında kaldırılmıştır, kurumlar vergisi de başarısız sonuçlar vermiş, Vergi Usul Kanunu
ise uygulama sonuçları açısından başarılı olmuştur.
1950’de başlatılan vergi reformu hareketinin ilk ve büyük turu 1957’de Gider Vergileri
Reformu ile tamamlanmıştır. Gider Vergileri reformunda esas itibariyle İstihsal Vergisi adı
altında toplu muamele vergisi tipi benimsenmiştir. Gider vergisi kanunu ile belirli mallar
üzerinde alınan özel tüketim vergileri, devlete sağladıkları gelir düşünülerek aynen bırakılmış,
gider vergisinin içindeki eski muamele vergisi yerine İstihsal ile Hizmet Vergileri getirilmiştir.
Dolaylı vergiler alanında getirilen bu değişiklik oldukça sınırlı kalmış, dolaylı vergiler tek bir
satış vergisi altında bütünleştirilememiştir (Bulutoğlu, 1978: 57)
1957 yılında kabul edilen Hususi Otomobil Vergisi ile belediyelere ve trafik şubelerine kayıtlı
olan hususi otomobil ve kamyonetler vergiye tabii tutulmuştur. 1959 yılında veraset ve intikal
vergisi için yeni düzenlemeler getirilmiştir.
1950–1960 döneminde yapılan bir diğer önemli değişiklik de, devlet alacaklarının tahsili ile
ilgili olarak, Tahsili Emval Kanunu’nun yerine 1959 yılında Amme Alacaklarının Tahsili Usulü
Hakkındaki Kanunu’nun yürürlüğe girmesidir.

10

Esnaf vergisi bir kaç yıl sonra kaldırılmıştır.
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Uygulama açısından ise 1954 yılında yürürlülüğe giren Gümrük Kanunu ile spesifik matrahtan
advalorem matrah esasına geçilmiş ve yeni tarife cetvelleri düzenlenmiştir (Akbank, 1980: 613615).
Genel olarak bakıldığında, 1950 yılında yapılan vergi reformunu izleyen yıllarda, doğal olarak
uygulamalar sonucunda aksayan yanlar ortaya çıkmıştır. Vergi yükünün adil olarak
dağıtılamaması vergiden beklenen optimal hasılanın sağlanmaması ve vergi sisteminin iktisadi
kalkınmaya yardımcı olacak şekilde düzenlenmemesi, vergi sisteminde 1960’lı yıllara
gelindiğinde yeniden değişiklikler yapılmasını zorunlu kılmıştır.
Grafik 11: 1950-1960 Dönemi Genel Bütçe Gelirleri Bileşimi (%)
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Kaynak: www.gelirler.gov.tr
Bu dönemde bütçe de gelir üzerinden alınan vergilerin miktarında bir artış yaşanmıştır. Buna
karşılık servet vergileri azalmış, harcamalardan alınan vergiler ise 1957 yılında yapılan gider
vergileri reformu ile artış sağlamıştır.
Grafik 12: 1950-1960 Dönemi Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatının Dağılımı(Bin TL)
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1950’li yıllarda uygulanan vergi politikaları konusunda pek çok iktisatçının ulaştığı sonuç
“vergiler sadece bir finansman aracı değildir, devletin diğer fonksiyonlarını yerine getirmek
içinde kullanılmalıdır”olmuştur. Ancak 1950 – 1960 döneminde maliye politikaları açısından
çok da olumlu bir gelişmenin olduğu söylenemez. Uygulanan politikalar sonucunda gelir
bölüşümündeki eşitsizlikler artarken iktisadi gelişme hızı istenen seviyede artırılamamıştır.
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Vergi politikaları daha çok gelir bölüşümünü düşük gelirlilerinin aleyhine döndürürken,
yatırımlardaki artış enflasyonist yollarla finanse edilmiş ve kamu gelirlerinden istenen sonuç
elde edilememiştir.

8.5. 1950-1960 Dönemi Kamu Borçları
Bu dönemde borçlanma ihtiyacını artıran en büyük sorunlar, uygulanan açık bütçe politikası ile
bütçe açıklarının artması ve uygulanan dışa açık serbestleşme politikaları ile dış ticaret
açıklarının artmasıdır. Bu nedenle devlet hem iç piyasa için kaynak yaratmak zorunda kalmış
hem de dış piyasa ile ilişkilerini yürütebilmek için dış piyasadan özellikle bazı yabancı
kuruluşlardan borçlanma yoluna gitmiştir.
Bu dönemde kamu harcamalarındaki artışa karşılık, kamu gelirlerinin istenildiği ölçüde
artırılamaması nedeni ile 1952 yılından itibaren bütçe açıkları sürekli büyümüştür. Kamu
gelirlerinin kamu giderlerini karşılama oranı yaklaşık yüzde 70 olarak gerçekleştiğinden,
hükümet bu açıkları iç piyasadan borçlanarak ya da TCMB kaynaklarına başvurarak
karşılamıştır (Şahin, 2006: 127).
Bu dönemde yapılan iç borçlanmalar, bütçe açıklarının kapatılması için kullanılmış ve devlet
pek çok kez iç borçlanmaya gitmiştir. İç borçların artmasının diğer bir nedeni de, KİT
açıklarının kapatılması ve sermaye yetersizliğinin giderilmesi için iktisadi devlet
teşekküllerinin hazine kefaletine haiz bono çıkartmalarıdır (Akbank, 1980: 615).
Devlet iç borçlanma dışında TCMB kaynaklarına da baş vurmuştur. Bu dönemde emisyon
hacmi 3.1 kat artmıştır. Aynı zamanda banka mevduatları ve banka kredilerinde önemli oranda
artışlar yaşanmıştır. Ekonomideki bu parasal genişlemeye karşılık GSMH’daki reel büyüme 1.8
kat arttığı için, reel ve parasal büyüklükler arasındaki fark ekonomide enflasyonist baskı
yaratmıştır. Tabii bu dönemdeki fiyat artışları yalnızca para arzındaki artıştan kaynaklanmamış
GSMH’daki düşük reel büyüme hızı ve ithalattaki artışlar enflasyonu etkilemiştir (Şahin, 2006:
131).
Kamunun finansmanı için bazı bütçe dışı fonlar da kullanılmıştır. KİT ithalatından doğan kur
farklarının finansmanı Döviz İstikrar fonundan sağlanmış, bu fonun açıkları ise Merkez
Bankasından karşılanmıştır. Hazine borçlanmasına ilave olarak Amortisman ve Kredi sandığı
aracılığı ile borçlanma mekanizması yaratılmıştır (Emil, 2003: 38).
Kamu kesiminin finansmanında pek çok farklı kaynaktan gelir yaratılmaya çalışılması kamu
hesaplarının bir bütünlük içinde ele alınmadığının bir göstergesidir.
Bu tip uygulamalar sonucunda bütçe disiplininin sapması ve KİT yatırımlarının giderek artması
sonucunda konuya bir disiplin getirmek için, Merkez Bankası bünyesinde bu fonları toplayacak
İç Finansman Fonu kurulmuş ve yurtdışından sağlanan yardımlar ile IMF kredileri bu fona
aktarılmıştır. 1958 yılından sonra KİT’lerin açıklarının önemli bir kısmı bu fondan karşılanmış,
1960 sonrasında planlı döneme geçilmesi ile bu fon kaldırılmıştır.
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Bu dönemde yapılan kamu finansmanının kilit noktası Merkez Bankası olmuştur. Merkez
Bankası bir kalkınma bankası gibi kullanılmıştır (Emil, 2003: 2003)
1950-1960 yılları dış borçların da en yüksek seviyeye ulaştığı dönemdir. Dış borçların büyük
bir kısmı ABD’den ve uluslararası kuruluşlardan alınmıştır. Bu dönemde alınan dış borçlar daha
çok altyapı yatırımlarında, milli savunma ihtiyaçlarının karşılanmasında, dış ticaret açıklarının
kapatılmasında ve mevcut borçların ertelenmesinde kullanılmıştır. Ancak bu dönemde dış
borçlardaki artışın en önemli nedeni, dış ödemelerin giderek sorun oluşturması ve 1958 yılında
dış borçların ödenemez hale gelmesidir. Dönemin başlangıcında izlenen liberal dış ticaret
politikası bir süre sonra tıkanıklığa yol açmış ve ithalatın karşılığı transfer edilememiştir.
İthalatçılar, borçlarını Merkez Bankasına Türk Lirası olarak yatırmalarına rağmen yeterli
dövizin olmaması özel sektör borçlarının (ariyere borçlar) gecikmesine ve birikmesine neden
olmuştur. Kamu sektörünün borçları, ariyere borçlar ile birleşince, ulusal borçların
ödenemeyeceği uluslararası kuruluşlar tarafından tescil edilmiştir (Akbank, 1980: 616).
Sonuçta Merkez Bankasına dayalı enflasyonist finansman, iç borçlardaki artış ve plansız KİT
yatırımlarının dış borçlarla finansmanı ekonomiyi dış borç krizine sürüklemiş ve moratoryum
ilan edilmek zorunda kalmıştır.
IMF, ABD ve OECD ile yapılan görüşmeler sonunda 1958 istikrar tedbirleri uygulamaya
konmuştur. Bu çerçevede Türk Lirası devalüe edilmiş, dış borçların yüzde 40’ının oluşturan
442 milyon dolarlık borç ertelenmiş ve 1959 yılında yapılan Paris anlaşması ile borçların
1971’e kadar ödenmesi kabul edilmiştir. IMF, ABD ve OECD’den 354 milyon dolar borç
alınmıştır. Böylece bu dönemde izlenen borçlanma politikasının asıl amacı borçların
ertelenmesinden ziyade yeni borçlanma imkanlarının yaratılması olmuştur.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1.

Bu dönemde Türkiye Ekonomisini Liberal politikalara iten nedenler nelerdir?

2.

Demokrat partinin izlediği politikaları tartışın?

3.

Türk Vergi Sisteminde yapılan yeni düzenlemeler nelerdir?

4.
Dünya ekonomisindeki değişimler, bu dönemde Türkiye Ekonomisini de
etkilemiş midir?
5.
olmuştur?

Türk Vergi Sisteminde yeni düzenlemelerin vergi gelirleri üzerindeki etkisi ne
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9. 1960-1980 KALKINMA PLANLARI UYGULAMASINA GEÇİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Bu bölümde, 1960-1980 yılları arasında kalkınma planlarının uygulamaya geçtiği
dönemde kamu maliyesi alanında yaşanan değişimler ele alınıp incelenecek, Türkiye
ekonomisinin genel mali yapısı ve uygulanan maliye politikaları ayrıntılı olarak analiz edilmeye
çalışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Kalkınma planları neden uygulanır?

2.

Kalkınma planlarının ekonomik etkileri nelerdir?

3.

Kalkınma planları ile istenen başarı yakalanabilmişmidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
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edileceği veya geliştirileceği

Ders notları ve sunumlar,
1960-1980 yılları arasında Kalkınma
planlarının
güncel basın ve yasalardaki
kalkınma planları
hazırlanması ve uygulanması
değişimlerin takibi

166

Anahtar Kavramlar
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Giriş
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9.1. 1960-1980 Planlı Dönem
1950 seçimleri ile iktidara gelen Demokrat parti, demokratik bir rejimi ve ekonomik yaşamda
liberalizmi hedef almıştır. DP iktidarının ilk yılları Türkiye ekonomisi açısından bir canlılık ve
bolluk dönemi olarak yaşanmış ancak 1954 yılından sonra ekonomik ortamdaki bu iyileşme
yön değiştirerek, 1958 yılında hem ulusal alanda hem de uluslararası alanda ciddi bir kriz
sürecine girilmiştir. Alınan istikrar önlemleri çerçevesinde ekonomik istikrarın sağlanması için
yeniden çabalansa da 27 Mayıs 1960 yılında yapılan askeri darbe ile on yıllık DP iktidarı sona
ermiş ve Türkiye ekonomisi yeni bir sürece girmiştir.
Türkiye, 1960’lı yılların başında, bir bütün olarak devletin yapısının önemli unsurlarını, temel
hukuk kurallarını, bu kuralları uygulayarak toplumun düzenini ve sürekliliğini sağlayacak olan
örgütleri, gözden geçirme ve gerekirse yeni örgütlenmelere gitme çabası içine girmiştir (Sezen,
1999: 172). Diğer yandan ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın hızlandırılması, uygulanan
politikalar arasında uyum sağlanması, toplumsal ve kültürel dönüşümün uyumlu
yönlendirilmesi ve ekonomiye rasyonel kamu müdahalesinin temini amacıyla, Kalkınma
Planlarının hazırlanması ve uygulanması fikri benimsenmiştir.
Bu bağlamda ilk olarak, devletin varlığını önkoşul olarak gören ancak haklar ve özgürlükler
açısından önceliği bireye veren yeni bir anayasanın hazırlanması öngörülmüştür (Kili, 1984:
28). Böylece dönemin başında hazırlanan 1961 Anayasası ile sosyal adalet esası devletin temel
görevleri arasına alınmış ve Anayasanın 2. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti “millî,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti” olarak tanımlanmıştır.
1961 Anayasası ile iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek
için Kalkınma Planlarının hazırlanması kabul edilmiştir. Anayasanın 41. maddesi ile devlete
kalkınma planlarının hazırlanması görevi verilmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda daha 1961
Anayasası hazırlanırken, 30 Eylül 1960 tarihinde 91 sayılı yasa ile Başbakanlığa bağlı Devlet
Planlama Teşkilatı kurulmuş ve kalkınma planlarını hazırlama ve yürütme görevi bu kuruma
verilmiştir.

9.1.1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
1960’lı yıllarda planlama döneminin başlaması ile ekonomi politikası da yeni bir döneme
girmiş ve doktriner anlamda devletçi ya da liberal bir politika benimsenmeyip, I. Beş Yıllık
Plan çerçevesinde Türkiye için karma ekonomi sistemi benimsenmiştir.
1960-1980 döneminde beşer yıllık dört kalkınma planı hazırlanmış ve uygulamaya
koyulmuştur. Planların beşer yıllık dönemler için yapılması planlanmış ancak hazırlanırken
gelecek 15 yılda meydana gelmesi beklenen gelişmelerin göz önünde bulundurulması yeni
olaylara 15 yıllık perspektiften bakılması kabul edilmiştir (Akbank, 1980: 97).
1963-1967 dönemini içeren Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (BBYKP), ekonomik ve siyasal
anlamda geçirilen kötü bir dönemin sonrasında hazırlanmıştır. BBYKP ile demokratik bir
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düzende, karma ekonominin olanaklarından yararlanarak, kararlı ve dengeli bir gelişme hızının
yakalanması hedeflenmiştir.
Bu çerçevede planın beş ana hedefi bulunmaktadır;
1. Kalkınma için gerekli olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, toplumsal ve ekonomik
gelişmenin ilk koşulu olarak çağdaş eğitim ve öğretim sisteminin oluşturulması,
2. Ekonomide yıllık ortalama yüzde 7’lik bir kalkınma hızına ulaşılması,
3. İstihdam sorununun çözümlenmesi, kırsal kesimde tarım dışı iş olanakları yaratılarak
kentleşmenin önlenmesi,
4. Dış ödeme dengesinin sağlanması, dış ticarete konu olan malların ülke içinde üretilmesi ve
ithal ikameci politikaların uygulanması,
5. Ele alınan bu hedeflerin hepsinin sosyal adalet ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi.
Sektörel anlamda ise tarım ve sanayi alanından dengeli bir gelişme temel alınmıştır. Aslında bir
önceki dönemde tarıma öncelik ve ağırlık veren ekonomi politikaları yerine, sanayiye öncelik
veren bir anlayışa geçilmiş ve Türkiye’nin uzun süreli gelişmesinde sanayileşme ön plana
çıkarılmıştır.
BBYKP’ın öngördüğü ekonomik ve toplumsal hedeflerin geçekleşmesi için, yönetsel yapıda,
tarımda, kamu gelirlerinde ve kamu iktisadi teşebbüslerinde yeniden düzenlemelerin yapılması
gerekli görülmüş ve plan hedeflerine ulaşılmasında kamu kesimine daha fazla ağırlık
verilmiştir. Bu bağlamda ekonomiye doğrudan müdahaleler ve kamu yatırımları araç olarak
kullanılmıştır (Şahin, 2006: 139). Planda belirlenen hedeflerin geçekleşmesinde temel rol
devlete verilmekle birlikte, plan; özel ve kamu kesiminin birbirlerini destekleyici bir anlayışla
çalışmaları ve ekonomi politikalarının bütün araçlarının, bu iki kesime eşit olarak
uygulanacağını öngörmüştür.

9.1.2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
1968-1972 dönemini içeren İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın (İBYKP), temel hedefleri
BBYKP ile aynı doğrultuda belirlenmiştir. İkinci planın hazırlanmasında farklı olan bir durum
siyasi anlamda yaşanan değişimlerdir. 1961 yılında yapılan seçimlerde hiç bir parti mutlak
çoğunluk elde edemediği için hükümet koalisyon hükümeti olarak kurulmuştur. 1965 ve 1969
seçimlerinde ise DP’nin mirasçısı olarak gelişen Adalet Partisi (AP) hükümeti, tek başına
iktidara gelmiştir. Bu nedenle İBYKP, birinci plandan daha farklı bir görüşle hazırlanmıştır
(Akbank, 1980: 192).
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının başlıca hedefleri;
1. Yıllık yüzde 7 oranında büyüme hızının sağlanması,
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2. Sanayi sektörünün ekonominin sürükleyici gücü olarak görülmesi, ekonomik ve toplumsal
gelişmenin sanayileşmeye dayandırılması, sanayileşme için özendirici önlemlerin alınması ve
özel kesime öncelik verilmesi,
3. Toplumsal hayat standardının yükseltilmesi,
4. Hedeflenen kalkınma hızına ulaşılmasında dış yardıma duyulan gereksinimin en aza
indirilmesi ve yerli üretime ağırlık verilmesi,
5. Tarımsal üretimin hava koşullarına bağımlılığının azaltılması,
6. Şehirleşmenin desteklenmesi ve şehirleşmenin ekonominin gelişmesinde araç olarak
kullanılması, hedeflenmiştir.
İBYKP’ı da bir karma ekonomi planıdır ve ekonomik yaşamın düzenleyicisi devlettir. Ancak
ekonomide etkinlik piyasa mekanizması ile sağlanacak ve serbest piyasada oluşan fiyatlar
ekonomik kararları belirleyecektir. Kamu sektörü ve özel sektörün faaliyet gösterdiği üretim
alanlarında devlet fırsat eşitliğini sağlamakla görevlidir (Sezen, 1999: 190). Ekonomik
hedeflere ulaşmada piyasa mekanizmasına güvenilmesi ve ucuz kredi, yatırım indirimi, vergi
indirimi, gümrük vergisi muafiyeti düşük oranlı vergilendirme ve ayrıcalıklı döviz tahsisi gibi
özel sektöre yönelik bir dizi teşvikin uygulanmasına başlanmıştır (Şahin, 2006: 139).
İBYKP’nda özel kesimin teşviki konusunda daha kapsamlı tedbirlere gidildiği gibi sanayinin
geliştirilmesine ayrı bir önem verilmiştir. Sanayi sektörü ekonominin sürükleyici gücü olarak
benimsenmiştir.
Planda yer alan dış ticaret politikaları ise birinci plandaki hedefleri devam ettirir bir özellik
göstermiştir. İthal ikameci politikalar, lüks tüketim mallarının ithalinden kaçınılması, ihracatın
özendirilmesi ikinci planda da kabul edilmiştir.
Ancak İBYKP’nın uygulanma sürecinde hükümetin bazı reformları yapmakta gecikmesi,
ekonomideki gelişmelerin dengesiz olduğunun savunulması, IMF aracılığı ile devalüasyon ve
dış ticaret rejiminin liberalleşmesi yönünde yapılan baskılar, bunun sonucu olarak 10 Ağustos
1970 yılında Türk parasının dolar karşısında devalüe edilerek 1 doların 15 TL’ye çıkarılması
ve ekonomideki bu gelişmelere paralel olarak anarşik eylemlerin artması ile oluşan siyasi ve
toplumsal sorunlar, 12 Mart 1971 yılında yeni bir askeri müdahalenin yapılmasına neden
olmuştur (Kepenek ve Yentürk, 2007: 153 ve Akbank,1980: 193).

9.1.3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
Böyle bir ortamda hazırlanan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (ÜBYKP) diğer iki plana göre
farklılık göstermiştir.
1973-1977 dönemini içeren ÜBYKP ile birinci planda çizilen on beş yıllık stratejiden
vazgeçilmiş ve yirmi iki yıllık yeni bir strateji belirlenmiştir. Bu strateji değişikliğinin temel
nedeni, 1963 yılında Ankara anlaşması ile başlayan ve günümüzde de hala devam eden AET’ye
üye olma sürecinde bir aşamanın katedilmiş olmasıdır. Türkiye’nin 1995 yılında topluluk üyesi
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ülkelerle gümrük birliğine geçişini öngören Katma Protokolün 1970 yılında imzalanması,
kalkınma hedeflerinde yeni ufuklar açmıştır. Böylece ÜBYKP’ı Türkiye ekonomisini, AET’ye
tam üyeliğe hazırlama stratejisine göre hazırlanmış ve bu süreçte 1970’li yıllardaki İtalya’nın
ulaştığı gelir düzeyi ve ekonomik yapıya ulaşılması hedeflenmiştir.
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının temel hedefleri;
1. Toplumsal yaşam düzeyinin yükseltilmesi,
2. Sanayileşme ve AET üyesi ülkelerin ulaştığı sanayileşme seviyesinin yakalanması,
3. Dış kaynaklara bağımlılığın azaltılması,
4. İstihdam sorununun çözülmesi,
5. Gelir dağılımının iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir.
Birinci ve ikinci planlarda hedeflenen büyüme hızlarına yaklaşılması üçüncü planda büyüme
hedefini de yükseltmiştir. Birinci ve ikinci planda hedeflenen yapısal dönüşümün
gerçekleştirilememesi nedeniyle üçüncü planda yapısal dönüşümü sağlayacak olan hedeflere
yine öncelik verilmiştir. Bu bağlamda tarımsal kesimin ekonomi içindeki payı daraltılarak
sanayinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Uzun dönemli bir yaklaşımı ifade eden ÜBYKP’nında, sınai üretim yapısını değiştirerek hızlı
büyümenin sağlanması için kamu kesiminin öncülük etmesi vurgulanmıştır. Özel kesimin ise
daha çok özendirilmesi hedeflenmiştir. Böylece uzun dönemde gelişmenin itici gücü, kamu
kesimi olacak ancak özel kesime karşı bir uygulamada bulunulmayacaktır. Bunlara ek olarak
reform önerilerinde bulunularak, adalet, eğitim ve kamu kesimi reformları ile ekonomik
gelişme desteklenecektir.
Ayrıca bu dönemde madencilik ve enerji alanında da devletçilik görüşü hakim olmuştur.
Özellikle Türkiye Elektrik Kurumu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı bu dönemde
kurulmuştur.
Dış ekonomik ilişkilerde ise üçüncü planda, dışa bağımlılığın azaltılması ve sanayileşme amacı
esas alınmıştır. Ancak her iki amacın çözülmesi içinde döviz darboğazının çözülmesi
gerekmektedir. 1970 yılına kadar büyük sorun olarak gözüken döviz darboğazı, 1970 yılında
yapılan devalüasyondan sonra işçi dövizlerindeki ve buna bağlı olarak artan rezervlerle birlikte
gelişmeyi engelleyici bir sorun olmaktan çıkmıştır.
Ayrıca üçüncü plan döneminde ihracattaki artış ve işçi dövizlerindeki artış dış ticaret açıklarının
kapatılmasını sağlamıştır. Hatta uzun bir dönemden sonra cari işlemler yaklaşık 500 milyon
dolar fazla vermiştir. Ancak 1974 yılında yaşanan petrol fiyatlarındaki artış bu olumlu
gelişmeleri engellemiştir. 1974 yılında petrol fiyatlarının Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
(OPEC) tarafından yükseltilmesi, ülkeleri yeni bir durgunluk sürecine sokmuş, bu durgunlukla
birlikte yaşanan enflasyon, ithal mallarının fiyatlarını yükseltmiştir.
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Türkiye’nin 1974 yılı ve sonrasında tüm dünyada yaşanan bu ekonomik bunalıma tepkisi ise
bir takım sorunların ülke ekonomisine yansımasını ertelemek olmuştur. O dönemde yaşanan
gergin bir siyasi ortam ve ekonomideki enflasyonist baskılara rağmen ithalat azalacağına
inanılmaz ölçüde artmıştır. Ham petrol fiyatları dünyada üç misli artarken Türkiye’de petrol
türevlerinin fiyatları çok az miktarda artırılmıştır. Türkiye ekonomisinde dış kaynaklardaki
azalma, iç kaynaklarla telafi edilmiş ve Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) adı verilen kısa
dönemli ve pahalı borçlanma yöntemi ile ithalat hacmi arttırılmaya çalışılmıştır. Dünya petrol
krizi ile büyük bir durgunluk ve enflasyon ortamı yaşarken Türkiye Ekonomisi bu yapay
yöntemlerle 1975 ve 1976 yıllarında yüzde 8 oranında büyümüştür (Boratav, 1989: 360).
Ancak ithalattaki bu artışa paralel olarak artan dış ticaret açıkları ve dış ödeme sorunları,
yapılan devalüasyonlara rağmen giderilememiş ve yaşanan siyasi gerginliklerle birlikte,
ertelenen ekonomik kriz 1977 yılında patlak vermiştir.
1977 yılında dış ticaret göstergelerinin hızla bozulması, ithalatın artıp ihracatın gerilemesi, kısa
dönemli yüksek faizle alınan DÇM ve ticari kredilerdeki tıkanma ekonomiyi iyice dibe vurmuş
ve petrol dahil tüm ithalatın peşin ödeme ile yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu dönemde
iktidara gelen Ecevit hükümeti iki yıl boyunca önceki iktidarın bıraktığı ekonomik sorunlarla
uğraşmıştır. Bu dönemde IMF ile yeni bir istikrar politikası yapılması ileri sürülmüştür. Ancak
hükümet bu bunalım ortamında alternatif bir politikaya hazır değildir.
Hükümetin uyguladığı politikalar ise ekonomide istikrar yerine istikrarsızlık ortamı yaratmıştır.
Fiyatlar genel seviyesi yükselmiş, ekonomide kıtlıklar artmış ve yemeklik yağdan petrole kadar
bir dizi temel malda kuyruklar ve karaborsa oluşmuştur. 1977 yılı sonunda Demirel hükümeti
tarafından 17.50 TL’den 19.25 TL’ye çıkarılan resmi dolar kuru, Ecevit hükümetince 1978
Şubatında 25 TL’ye, 1979 Haziran ayında da 47 TL’ye çıkarılmıştır. Böylece 1946, 1958 ve
1970 yıllarında istisnai bir durum olarak görülen devalüasyon 1977 yılından itibaren olağan bir
uygulama haline dönüşmüştür (Boratav, 1989: 369).
Sonuçta, ÜBYKP petrol krizinin kurbanı olmuş ve plan hedeflerinin bir çoğu uygulanamamış
ve plan başarısız olmuştur.

9.1.4. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
Üçüncü plan dönemi sona erdiğinde Türkiye derin bir siyasi ve ekonomik bunalım içindedir.
Ham petrol fiyatlarının 1974 yılından itibaren sürekli yükselmesi, ve Türkiye’nin ekonomik
ilişkilerde bulunduğu ülkelerde yaşanan stagflasyon; ekonominin istikrarını ve dış ödemeler
dengesini bozmuştur. Bu ekonomik bunalıma bir de siyasi sorunlar eklenince, Dördüncü Beş
Yıllık Kalkınma Planı 1978 yılında kabul edilmesine rağmen ancak 1979 yılında uygulamaya
konulmuştur.
1979-1983 dönemini kapsayan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (DBYKP), üçüncü planın
değerlendirilmesi ile başlamış ve üçüncü planın uygulama sonuçları başarısız bulunmuştur.
Dördüncü planın genel hedefleri de diğer planlardaki yönelimi korumuştur;
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1. Büyüme hızının yıllık yüzde 8.2 olması, ekonomik büyümenin daha eşitlikçi bir gelir
bölüşümü ile sağlanması,
2. Hızlı büyüme için gerekli olan yatırımların büyük ölçüde kamu kesimince yapılması,
3. Sınai üretimde dışalım yerine yerli üretim politikasının sürdürülmesi,
4. Dışsatımın arttırılması, ödemeler dengesinin iyileştirilmesi,
5. Ekonominin kendine yeterli hale getirilmesi,
6. Kamu girişimlerinin etkin çalışır hale getirilmesi, kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi,
7. Madencilik ve enerji üretiminin arttırılması,
8. Dış ticaret ve bankacılık kesiminde oluşan birikimin sanayiye aktarılması için para ve kredi
politikalarının yeniden düzenlenmesi, öngörülmüştür.
Dördüncü plan, ekonomide yaşanan bunalımı siyasal bir bunalıma dönüşmeden aşabilmek için
hem ekonomik ve yapısal değişmeyi hem de bu süreçte demokratikleşmeyi hedeflemiştir.
Ancak Türkiye’nin içinde bulunduğu ağır ekonomik, siyasi ve toplumsal sorunlar nedeniyle bu
plan uygulanamamıştır.
1970’lerin sonunda, siyasi istikrarsızlıklar ve zayıf hükümetler alınan istikrar tedbirlerinin
uygulanmasına imkan vermemiştir. Dış ödemeler konusunda çekilen sıkıntılar, döviz
darboğazı, enflasyondaki artış ve işsizlikle beraber, altyapı eksikliği ve sanayinin dışsatıma
açılması yeni ekonomik sorunlar yaratmıştır. Yeni kredi imkanlarının yaratılamaması ve
borçların zamanında ertelenememesi finansal sorunları artırmıştır.
1979’un sonlarında ekonomideki bunalımın boyutlarının genişlediği bir sırada yapılan
Cumhuriyet Senatosu kısmi yenileme seçimlerinde, CHP hükümeti ağır bir yenilgiye
uğrayınca, Başbakan Ecevit görevden çekilmiş ve 25 Kasım 1979 tarihinde AP azınlık
hükümeti kurulmuştur. AP Hükümeti'nin ekonomik durumu iyileştirmek için aldığı 24 Ocak
Kararları, kısa sürede ekonomide bir canlanma yaratmıştır. 24 Ocak istikrar tedbirleri ile alınan
kararlarla ithal ikamesine dayalı kalkınma politikaları terk edilerek, dışa açık ve liberal
politikalara dayalı bir kalkınma anlayışı kabul edilmiştir. Böylece dördüncü planda alınan
hedeflerde uygulama dışı bırakılmıştır.
12 Eylül 1980 yılında yapılan askeri darbe sonrasında yapılan planlama çalışmaları ise daha
çok kamu kesiminin tasfiyesi amacıyla yapılmıştır. DPT’nın işlevi de özel sektöre hangi
hallerde ne gibi teşvikler verileceğini belirlemeye indirgenmiştir (Yılmaz, 1998: 36)
1960-1980 döneminin ayırt edici özelliği planlı bir döneme geçiş, karma ekonomik sistemin
benimsenmesi ve ithal ikameci politikaların uygulanmasıdır. Böyle bir yapı içinde planlanan
kalkınma stratejisi tam olarak sağlanamamış ve üretimin tıkandığı dönemlerde yüksek
enflasyona yenik düşülmüştür. Ekonomide yaşanan kıtlıklar ve karaborsanın artması ekonomik
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ve toplumsal sorunları artırmıştır. Ayrıca koalisyon hükümetlerinin yarattığı anlaşmazlıklar ve
siyasi sorunlar, Türkiye’nin içine düştüğü darboğazı desteklemiştir.

9.2. 1960-1980 Döneminde Kamu Bütçesi
27 Mayıs askeri darbesinden sonra 9 Temmuz 1961 yılında resmi gazete yayınlanarak
uygulamaya giren 344 sayılı, 1961 Anayasası bütçe hakkıyla ilgili bazı esaslar getirmiştir.
1961 Anayasasının 61. maddesi ile “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne
göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim ve harçlar ve benzeri mali yükümler ancak
kanunla konulur”, hükmü getirilmiştir. Bu hükümle vergilemede iktidar ilkesi esas alınmıştır.
1961 Anayasasının 64. maddesinde yer alan “Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak,
Devletin bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına,
genel ve özel af ilânına, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine
karar vermek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerindendir”,hükmü ile devlet bütçesini
kabul etme yetkisi TBMM’ne verilmiştir.
1961 Anayasasının 93. maddesine göre Cumhurbaşkanının bütçe kanunlarını TBMM’ne tekrar
görüşülmek üzere gönderme yetkisi yoktur.
1961 Anayasanın 94. maddesi ile bütçe kanun tasarısının hukuki yapısı ve yasama organındaki
onaylama yetkisi ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 94. maddenin ilk cümlesinde yer alan; “Genel
ve katma bütçe tasarıları ile milli bütçe tahminlerini gösteren rapor, mali yılbaşından en az üç
ay önce, Bakanlar Kurulu tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur” hükmü ile milli
bütçe hazırlama gereği Anayasa ile ortaya konmuş, böylece klasik bütçenin çağdaş bütçe
sistemine yönelmesi sağlanarak, bütçenin mali amaç olma yanında ekonomik araç olması da
sağlanmıştır (Çoşkun, 1994: 18).
1961 Anayasasının 126. maddesi ile “Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu
tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır. Kanun, kalkınma plânları ile ilgili
yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usûller koyabilir. Genel
ve katma bütçelerin nasıl yapılacağı ve uygulanacağı kanunla gösterilir. Bütçe kanununa bütçe
ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz” hükmü getirilmiştir.
1961 Anayasası ile, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin
hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini
yapmakla yine Sayıştay görevlendirilmiştir.
Bu dönemde kamu bütçesinin yasal boyutu yanında ekonomik anlamda da bazı değişiklikler
yapılması için çabalanmıştır. Özellikle kamu kesiminin kalkınma çabasına aktif olarak
katılması, bütçe içinde yer alan devlet harcamalarının ve devlet gelirlerinin kalkınma
politikasının etkili araçları olarak kullanılması amaçlanmasına rağmen, gerek kamu harcamaları
gerekse kamu gelirleri bu amaçların karşılanması için çok yetersiz kalmıştır.
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Kamu harcamalarında etkinlik ve verimliliğin sağlanması için 1973 yılında yürürlülüğe giren
Program Bütçe sistemi de, gerekli yapısal reformların tamamlanmamış olması nedeniyle,
başarılı olamamıştır.
Kamu maliyesi alanında gereken düzenlemelerin gerekli zamanlarda yapılmaması ile kamu
açıkları büyümüş ve bu açıklar çoğunlukla açıktan finansman yöntemi ile kapatılmaya
çalışılmıştır.
Tablo 4: Konsolide Bütçe Gelir Gider Dengesi 1960-1980 (Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
Bütçe
Yıllar Geliri

Bütçe
Gideri

1960 7749
7789
1961 11632.6 11865.8
1962 9844.6
9744.8
1963 12609
12441.7
1964 13690
14303
1965 14803.1 15419.7
1966 18135.9 18225.9
1967 21784.9 21552.1
1968 22669.1 23262
1969 25115.1 26715.2
1970 34918.9 34708.1
1971 42738
49079.7
1972 54010.7 54373
1973 65308.5 67596.4
1974 78366
82270.4
1975 119155.4 119994.1
1976 158402.5 162357.6
1977 208556.4 248314.4
1978 337685.6 361554.6
1979 573040.6 633216.5
1980 988228.1 1147552
Kaynak: www.bumko.gov.tr

Bütçe Açığı

Bütçe
Geliri

Bütçe
Gideri

Bütçe
Açıkları/

/GSMH /GSMH GSMH
(-40)
(-233.2)
99.8
167.3
(-613)
(-616.6)
(-90)
232.8
(-592.9)
(-1600.1)
210.8
(-6341.7)
(-362.3)
(-2287.9)
(-3904.4)
(-838.7)
(-3955.1)
(-39758)
(-23869)
(-60176)
(-159324)

16.6%
23.5%
17.1%
18.9%
19.2%
19.3%
19.8%
21.5%
13.8%
13.7%
16.8%
16.4%
17.2%
16.4%
14.6%
17.2%
18.2%
18.8%
20.5%
19.9%
18.6%

16.7%
24.0%
16.9%
18.6%
20.1%
20.1%
19.9%
21.2%
14.2%
14.6%
16.7%
18.8%
17.3%
16.9%
15.3%
17.4%
18.7%
22.4%
22.0%
22.0%
21.6%

-0.1%
-0.5%
0.2%
0.3%
-0.9%
-0.8%
-0.1%
0.2%
-0.4%
-0.9%
0.1%
-2.4%
-0.1%
-0.6%
-0.7%
-0.1%
-0.5%
-3.6%
-1.5%
-2.1%
-3.0%

Tablo 4’den görüldüğü üzere, birinci plan yıllarında oldukça mütevazı seviyede kalan açıklar,
özellikle 1971 yılından sonra süratle artmaya başlamıştır. Kamu gelirleri ile kamu harcamaları
arasında oluşan bu açık ek finansman ihtiyacını artırmıştır. Ek finansman ihtiyacı planlı dönem
boyunca giderek artan bir eğilim göstermiştir. Özelikle 1974 yılından itibaren başlayarak
yapılan harcamaların yüzde 20-25’lik kısmı ek finansman ile karşılanmıştır. Bu durum kamu
maliyesinde gelir harcama dengesinin büyük ölçüde yitirildiğinin bir kanıtıdır (Kepenek ve
Yentürk, 2007: 167).
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9.3. 1960-1980 Dönemi Kamu Harcamalarının Gelişimi
1960 sonrası dönemde kamu harcamalarında mutlak ve nispi anlamda önemli artışlar
yaşanmıştır. Birinci plan dönemi başından itibaren kamu harcamalarının milli gelir içindeki
payı artmıştır. Kamu kesiminin ekonomiye müdahalesinin artması kamu harcamalarının artışını
desteklemiştir. Bu dönemde kamu harcamalarındaki artıştaki önemli bir gelişme, mali yıl
başında yapılan ödenek tahminlerinin mali yıl içinde önemli ölçülerde aşılmasıdır.
Bu dönemde devlet sektörünün faaliyetlerinin kalkınma hızını karşılayacak şekilde planlanması
kamu harcamalarının artmasını ve yeni KİT’lerin kurulmasını gerekli kılmıştır. Dönem
boyunca kamu yatırım harcamalarının toplam harcamalar içindeki payı sınırlı kalsa da yeni
kamu işletmeleri bu dönemde de faaliyete sokulmuştur. 1963 yılında Türkiye Süt Endüstrisi
Kurumu (SEK), 1968 yılında Çinko Kurşun Metal Sanayi A.Ş. (ÇİNKUR), 1970 yılında
Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), 1971 yılında Çay Kurumu (ÇAYKUR), 1975 yılında Devlet
Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB), bu dönemde kurulan devlet teşebbüsleri arasında
sayılabilir. Ancak bu dönemde yapılan devlet müdahalesi özel sektörün faaliyetlerini kısmaktan
ziyade destekleyici niteliktedir.
Ekonomik dağılıma göre dönemin kamu harcamalarını değerlendirecek olursak: bu dönemde
kamu harcamalarının içinde en büyük pay cari harcamalarındır. Kamu hizmetlerinin
karşılanmasında günlük denebilecek gereksinimlerin karşılanması için yapılan cari harcamalar
içinde, maaş ve ücretlerin payı yüksektir (Kepenek ve Yentürk, 2007: 167). Bunun bir nedeni,
kamu hizmetlerinde ve personel ihtiyacındaki genişleme olmakla birlikte, siyasal nedenlerle
kamu kesiminin büyük bir işveren olmasının da payı vardır (Pınar, 2006: 318).
Birinci plan döneminde cari harcamalar yükselmiş yatırım harcamalarının payı düşmüştür.
Kamu giderli içinde yaklaşık yüzde yirmilik bir paya sahip olan transfer harcamaları ise plan
amaçlarından çok daha fazla büyümüş ve kamu harcamaları içinde aldığı pay yüzde 30-40
seviyesine yükselmiştir. Üretim ve hizmet karşılığı olarak kullanılmayan transfer
harcamalarındaki bu artış kamusal kaynakların kullanımındaki etkinsizliğe işaret etmektedir
(Kepenek ve Yentürk, 2007: 168).
İkinci planda ise kamu gelirlerinin artan oranlarda yatırımlara ayrılması için kamu cari
harcamalarındaki artışın sınırlı tutulması prensibi benimsenmiş ancak bu prensip
gerçekleştirilememiştir. 1970 yılında yürürlülüğe giren Devlet Personel Kanunu cari
harcamalarda önemli bir artışa neden olmuştur. Böylece cari ve transfer harcamaları plan
hedeflerini aşarken yatırım harcamaları plan hedeflerinin gerisinde kalmıştır (Akbank, 1980:
592).
Üçüncü plan döneminde de benzer gelişmeler yaşanmış, 1974 yılında yapılan Kıbrıs Harekatı,
sık sık yapılan küçük devalüasyonlar ve ithal ikameci sanayileşme politikasının bir aracı olarak
kullanılan KİT mallarının maliyetin altında satılması sonucu yaşanan finansman sıkıntıları ve
büyüyen KİT açıkları, bu dönemde transfer harcamalarının daha hızlı artmasına, yatırımların
ise daha yavaşlamasına neden olmuştur.
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Dördüncü plan döneminde de kamu harcamalarının bileşimi açısından yatırım harcamalarının
ağırlık kazanması istenmiş ancak uygulanması mümkün olmamıştır.
Sonuç olarak planlı dönemde kamu harcamalarının gelişimi cari harcamalarda ve transferlerde
daha hızlı yatırımlarda ise daha yavaş olmuştur. Dolayısıyla cari harcamalar zaman zaman plan
hedeflerini aşarken yatırım harcamaları hedeflerin gerisinde kalmıştır.
Grafik 13: 1960-1980 Dönemi Kamu Harcamalarının Ekonomik Dağılımı (%)
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Kaynak: 1967 yılına kadar, İzzettin Önder, Türkiye’de kamu harcamalarının seyri: 1927-1967,
İstanbul 1974, 1968-1977 yılları ilgili Bütçe Gerekçelerinden, 1977-1980 yılları
www.dpt.gov.tr’den derlenmiştir.
Fonksiyonel ayrıma göre kamu harcamalarını değerlendirecek olursak; bu dönemde genel idare
giderlerinin dönemin ortalarından sonra arttığını görüyoruz. Sağlık, eğitim ve altyapı
harcamalarında önemli bir değişiklik yaşanmamakla birlikte bir önceki döneme göre eğitim ve
altyapı giderlerinin arttığını söyleyebiliriz. Güvenlik harcamaları ise dönemin ortalarında bir
düşüş yaşadıktan sonra tekrar artmaya başlamıştır.
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Grafik 14: 1960-1980 Dönemi Kamu Harcamalarının Fonksiyonel Dağılımı (%)
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Kaynak: İzzettin Önder, Türkiye’de kamu harcamalarının seyri: 1927-1967, İstanbul 1974 ve
Akbank, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi, İstanbul 1980
Planlı dönemin ilk on beş yılı tamamlandığında kamu sektörünün Türkiye ekonomisindeki payı
artık yapısal olarak önceki dönemlere göre daha da büyümüştür. Ancak planlı dönemde kamu
harcamalarına yönelik tutarlı politikalar düzenlenmemiş ve benimsenen bazı prensipler de
ciddiyetle uygulanıp takip edilmemiştir. Planlı dönemde aslında maliye politikası olarak kamu
harcamalarından ziyade vergi politikalarına ağırlık verilmiştir (Akbank, 1980: 649).

9.4. 1960-1980 Dönemi Kamu Gelirleri
1960’dan sonra vergisel anlamda yapılan düzenlemeler, daha önceki vergilerde değişiklik
yapılması, şeklide gelişmiştir. Bunlar yapılırken de daha çok planlı kalkınma stratejisi
gözetilmiş, yani devlet ekonomik ve sosyal alana müdahale ederek bu alanda iyileştirmeler
yapmayı amaçlamıştır.
Bu dönemin başında Milli Birlik Hükümeti tarafından önemli vergi değişiklikleri yapılmıştır.
1960 sonrasının vergi sistemini iyileştirmek konusundaki ilk girişimi, sözü geçen yılın sonunda
Gelir Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanunu’nun yeniden yazılmasıyla başlanmıştır (193 ve
213 sayılı Kanunlar).
31 Aralık 1960 tarih ve 193 sayılı kanunla gelir vergisi kanunu yeniden çıkarılmış, gelir
vergisinin tarifesi yeniden düzenlenmiş, gelir vergisindeki belirli muafiyet ve istisnalar
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daraltılmıştır. Bu kanun ile getirilen en büyük yenilik, tarım kazançlarının vergi kapsamına
alınarak vergilendirilmesi olmuştur. Ayrıca esnaf muaflığının sınırları daraltılmış ve kanunda
sayılan özel ve genel şartları haiz bulunan iş hacimleri sınırlı bir kesime de götürü usulde gelir
vergisi uygulanması kabul edilmiştir. Getirilen en önemli müesseselerden biri de, vergi
kaçakçılığını önlemek amacıyla getirilmiş olan servet beyanıdır (Varcan ve Çakır, 2000: 144).
1950 yılında 5421 sayılı (önceki) gelir vergisi kanunu ile vergi sistemine ithal edilmiş bulunan
“ortalama kar hadleri” ve “gider esası” uygulamaları da biraz daha güçlü bir şekilde yeniden
düzenlenmiştir.
31 Aralık 1960 tarih ve 192 sayılı kanun ile de kurumlar vergisinde önemli değişiklikler
yapılmıştır. Kurumlar vergisinin sermaye şirketleri ve kooperatifler için uyguladığı yüzde 10
oranı yüzde 20’ye çıkarılmıştır. Diğer kurumların kurumlar vergisi oranı yüzde 35 olarak
kalmıştır.
3 Ocak 1961 tarihinde kabul edilen 206 sayılı kanunla bina ve arazi vergilerinin eski
matrahlarına uygulanacak katsayılar yükseltilmiştir. 4 Ocak 1961 tarihinde kabul edilen 213
sayılı kanunla vergi usul kanunu yeniden düzenlenmiştir. 210 sayılı kanunla da gider vergileri
kanununda vergiyi ağırlaştırıcı biçimde değişiklikler yapılmıştır. Milli Birlik hükümetince
vergisel alanda yapılan bu düzenlemeler büyük tepki ve eleştiri almıştır. Bu tepkiler üzerine,
vergi sistemini bütünüyle incelemek ve önerilerde bulunmakla yükümlü bir Vergi Reform
Komisyonu oluşturulmuştur. Böylece pek çok vergi yeniden düzenlenmiş, ağırlaştırıcı
hükümler ise yumuşatılmıştır.
1960 sonrası dönemde Türk Vergi Sisteminin düzenlemek için Vergi Reformu Komisyonu ile
birlikte DPT de çalışmalara katılmıştır. Yabancı ülkelerden hükümetin davetlisi olarak gelen
yabancı uzmanlar vergi sistemimiz hakkında önerilerde bulunmuştur.
Bu çerçevede 1962 yılında ülkemize gelen İngiliz iktisatçı N. Kaldor Türkiye ekonomisini
inceledikten sonra Türk Vergi Sistemi Hakkında bir Rapor hazırlamıştır.
Kaldor hazırladığı raporda, tarım arazisinin potansiyel ürünü üzerinden alınacak bir vergi
önermiştir. Kaldor, “bu konuda, matrahı her bir bölgenin ve her bir arazi tipinin ortalama safi
zirai hasılası olan artan oranlı bir verginin uygulanmasını önermiştir. Önerilen bu vergi,
herhangi bir toprak parçasının fiili hasılatından ziyade tahmine dayalı potansiyel hasılasını
esas almaktadır. Potansiyel hasıladan kastedilen husus, toprağın ortalama bir etkinlikle
işletilmesi halinde yaratacağı hasıladır. Burada, ekilmeyen boş arazi üzerinden de vergi
alınması gerektiği, bu vergiyi ödeyemeyenlerin topraklarını satmak zorunda kalacakları ve
böylece toprak reformunun doğal bir akış içinde gerçekleşeceği iddia edilmiştir” (Vergi
Dünyası, 2001). Ancak Kaldor’un tarım kesimi için önerdiği, potansiyel hasıla üzerinden artan
oranlı vergi alınması görüşü çok eleştirilmiştir. Dönemin hükümeti, DPT’nin önerilerini
destekleyen Kaldor’un raporu yerine Vergi Reform Komisyonunun önerilerini benimsemiştir
(Varcan ve Çakır, 2000: 155).
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Vergisel anlamda anlaşmazlıkların artması ile, dönemin başbakanı İsmet İnönü tarafından,
Avrupa Prodüktivite Merkezi’nden Türkiye’ye uzman gönderilmesi istenmiştir. Türkiye’ye bu
konu ile ilgili olarak gelen Alman maliyecilerden, Profesör Schmölders ve Profesör Senf, Vergi
Reform Komisyonu, Maliye Bakanlığı, Odalar Birliği, DPT ve üniversiteler ile temasa geçerek,
incelemeleri sonunda bir rapor düzenlemişlerdir. Temelde olumlu görüşler içeren bu raporda
bir takım eleştiriler ve öneriler de yapılmıştır. Eleştirilerden birisi, “Türkiye’de vergi
rezervlerinin büyük ölçüde dolaylı vergilerde ve özellikle de akaryakıttan alınan vergilerde
olduğu, bunların da yeterince vergilendirilmediği” yönünde olmuş, diğer yandan özel sermaye
birikimini hızlandırıcı bir vergi yapısını önermişlerdir. Vergi Reform Komisyonu da sermaye
birikimini ön planda tuttuğu için, Alman maliyecilerin görüşleri komisyonun görüşleri ile
örtüşmüştür (Vergi Dünyası, 2001).
1963 yıllında planlı döneme geçişle birlikte belirlenen iktisadi ve sosyal hedeflere
ulaşılmasında vergi politikalarının önemi ortaya konulmuş ve vergi siteminin işlemeyen
yönlerinin düzeltilmesine dikkat çekilmiştir. Birinci planla birlikte ekonomideki enflasyonist
sorunların yaratılmaması ve kamu harcamalarının finansmanın sağlanması için vergi
gelirlerinin yükseltilmesi ve vergi yükünün arttırılması esas alınmıştır. Ayrıca vergi yükünün
ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına göre en uygun şekilde dağılımın sağlanmasına önem
verilmiştir. Planda yer alan diğer bir husus ise, vergi sisteminin çalışanların çalışma isteklerini
kırmayacak ve toplam tasarruf hacmini arttıracak şekilde düzenlenmesi olmuştur (DPT,
BBYKP, 1963: 484).
1963 yılında, hem 27 Mayıs’ın vergilerle ilgili etkilerinin geçmesi hem de planlı döneme geçişle
birlikte, vergisel anlamda yapılan yeni düzenlemeler de birer birer uygulamaya girmiştir.
Böylece 1963 yılında 202 sayılı kanunla yatırım indirimi sistemi getirilmiş, 261 sayılı kanunla
ihracata vergi iadesi kabul edilmiş, 1964 yılında güvenlik önlemi olarak vergilerin ilan edilmesi
ilkesi yürürlülüğe konmuştur.
Bununla birlikte, vergi gelirlerini artırabilmek için Türkiye’deki şahısların her türlü dış
seyahatteki harcamaları vergiye tabi tutulmuş ve Dış Seyahat Harcamaları Vergisi getirilmiş,
trafik şubelerine kayıtlı motorlu taşıtlar için Motorlu Kara Taşıtları Vergisi konulmuş,
gayrimenkul sahiplerinin haklarının korunmasına yönelik olarak Emlak Alım Vergisi alınmaya
başlanmıştır. Ayrıca Rıhtım resmi ve İthalde Alınacak Damga Resmi de bu dönemde
uygulamaya konan diğer gelirler arasında sayılabilir.
Böylece ilk plan dönemi ile birlikte vergi gelirlerini artırmak üzere pek çok düzenleme yapılmış
ve vergi sistemine pek çok müessese katılmıştır. Yatırım indirimi, değer fazlası esası, yeniden
değerleme, azalan bakiyeler üzerinden hesaplanan amortisman usulü, zarar nakli, zirai
kazançların vergilendirilmesi, servet beyanı ve vergi uzlaşması (Nadaroğlu, 1998: 404) bu
dönemde getirilen yeni düzenlemeler olarak sıralanabilir. Yapılan bu vergi değişikliklerinin en
önemli özelliği vergilerin mali amacı dışında mali olmayan amaçları içinde kullanılmaya
başlamış olmasıdır. Bu dönemde vergiler kaynak dağılımını sağlamak ve özel sermaye
birikimini hızlandırmak için büyük ölçüde kullanılmıştır.
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1968 yılında uygulamaya geçen İBYKP’nında yeni vergi politikaları önerilmiştir. İkinci planda
ayrıca birinci planda öngörülen bir takım düzenlemelerin gerçekleştirilmemiş olması
eleştirilmiştir. Gelirler yönünden birinci planda öngörülen hedefler ve yapılması gereken
reformlar gerçekleştirilmemiş, bazı gelir gruplarının gelirlerine ulaşılamamış ve birinci plan
boyunca programlanan gelir hedeflerinin gerisinde kalınmıştır (DPT, İBYKP, 1967: 21).
İkinci planda vergileme açısından dikkate alınan konu, kamu harcamalarının finansmanında
vergilerin ön plana çıkarılması ve ek finansman ihtiyacının daha çok vergi gelirleri ile
karşılanması olmuştur. Bu anlamı ile vergilerin sosyal amacının yanı sıra iktisadi ve mali açıdan
eksikliklerinin giderilmesi ve yeni vergi kaynaklarının oluşturulması gerekmektedir. Bu
bağlamda sürekli vergi değişikliklerine neden olan gelir esnekliği sisteme kazandırılmalıdır.
İkinci planda ele alınan diğer bir konu, vergi gelirleri yükseltilmeye çalışılırken aynı zamanda
tasarruf ve yatırım eğiliminin de kırılmamasına çalışılacak, ayrıca mükelleflerin vergi
karşısındaki eşitliği sağlanacaktır. Vergi sisteminde teknik bir takım aksaklıklar vergi yükünün
adil dağılımını engellemektedir. Özellikle vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payı artmıştır
ve gerçek ödeme gücü yakalanamamıştır. Bu nedenle dolaysız vergilerin sistem içindeki
payının arttırılması, muafiyet ve istisnaların azaltılması, vergi kaybını önleyici tedbirlerin
geliştirilmesi gerekmektedir.
Vergi gelirlerini artırmak için gerekli olan asıl mesele ise vergi idaresinin ıslah edilmesidir.
Gerekli vergi gelirlerinin toplanabilmesi için vergi kontrollerinin artırılması ve vergi hasılatını
artırıcı düzenleyici ve tamamlayıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir (DPT, İBYKP, 1968:
102-108).
Böylece 1960’lı yılların sonunda vergi sistemi biraz daha finansman sağlama amacına yönelmiş
ve rasyonel ve bilimsel esaslara dayanan reform hareketleri etkinliğini yitirmiştir. 1970’li
yıllarda Bütçe Kanunları ile birlikte meclisten geçirilen Finansman Kanunları, sistemin temel
yapısının yeniden zedelenmesine neden olmuştur (Nadaroğlu, 1998: 404).
Finansman kanunları ile esas olarak belirli alanlardaki harcamaların kısılıp, kaynakların inşaat
sektöründen diğer alanlara kaydırılması amaçlanmıştır. 1970 yılında çıkarılan bu kanunla; taşıt
alım vergisi, işletme vergisi, gayrimenkul kıymet artışı vergisi, spor-toto vergisi gibi yeni
vergiler getirilmiştir. Gider vergileri, emlak alım vergisi, veraset ve intikal vergisi, damga
vergisi ve harçlar kanunlarında değişiklikler yapılmış ve oranlar artırılmıştır. Bu arada lüks
tüketim malları ve bazı hizmetler vergi kapsamına alınmıştır.
ÜBYKP döneminde de planda öngörülen hedeflere ulaşabilmek için yeni vergilere
başvurulmadan mevcut sistemin iyileştirilmesi ve gelir esnekliğinin yükseltilmesi amaç
edinilmiştir (Varcan ve Çakır, 2000: 169). Bu çerçevede 1970’li yıllarda önemli bir vergi
değişikliğine gidilmemiştir. Bu dönemde vergileme ile ilgili problemlerin gittikçe önem
kazanmasına ve yaşanan hızlı enflasyon dolayısıyla birçok verginin büyük miktarlarda
aşınmasına rağmen geniş kapsamlı vergi değişikliği olmamıştır (Görgün, 1970: 188-196).
Dönemin siyasi sorunları da bu değişime izin vermemiştir.
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1978 yılında vergileme alanında yapılan önemli bir girişim, Nisan 1978’de TBMM’ne sunulan
tasarıdır. Bu tasarıyla yeni bir vergi getirilmemekle birlikte eski vergilerde değişiklik
önerilmiştir. Bir çok vergi ile ilgili değişikliğin tek bir tasarı ile gerçekleşmesi zor olduğundan
bu tasarının da kanunlaşma şansı azalmıştır.
DBYKP’nında da vergi yükümlülüğündeki ve gelir dağılımındaki dengesizliklerin
giderilmesine ilişkin önlemler alınması dışında önceki planlarda öngörülen tedbirler aynen
tekrarlanmıştır.
1970’li yılların sonlarında artık ekonomide yaşanan sorunlar, enflasyondaki artış ve eksi
seyretmeye başlayan kalkınma hızı vergi sistemini de tam anlamı ile tahrip etmiştir. Ekonomik
sorunlarla birleşen siyasi sorunlar yeni vergi düzenlemelerinin meclisten geçmesine de engel
olmuştur. Böylece 1980 yılında yapılan 24 Ocak istikrar kararlarına kadar vergisel anlamda
yeni bir düzenleme yapılamamıştır.
Planlı dönemde özellikle 1970’li yıllardan sonra vergilerin finansman aracı olarak ön plana
çıkarılması genel bütçe gelirleri içinde vergi gelirlerinin payını da artırmıştır.
Grafik 15: 1960-1980 Dönemi Genel Bütçe Gelirleri Bileşimi (% pay)
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Kaynak: www.gelirler.gov.tr
Vergi gelirlerinin vergi türlerine göre bileşimi bu dönemde önemli bir değişme göstermiştir. Bu
değişim gelir üzerinden alınan vergilerin tahsilatındaki artışa rağmen harcamalar üzerinden
alınan vergilerin payının azalması şeklinde gerçekleşmiştir. Dolaylı vergilerden dolaysız
vergilere kayma olarak ifade edebileceğimiz bu durum olumlu bir gelişme olarak
nitelendirilebilir. Ayrıca vergi yükünün dağılımındaki adaleti sağlamak açısından da böyle bir
gelişme önemlidir. Ancak bu dönemde Türkiye’de dolaysız vergilerin ağırlığının artması, vergi
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yükünde adaleti sağlayacak bir nitelik taşımamaktadır. Çünkü dolaysız vergilerdeki artış
aslında gelir vergisine tabii olan kesimin hızlı fiyat artışları nedeni ile daha yüksek vergi yükü
altına girmeleri ile ortaya çıkmıştır. Yani gelir elde eden kesimin gelirleri fiyat artışları
nedeniyle yükseldikçe, artan oranlı tarife dolayısıyla her geçen yıl daha yüksek vergi yüküne
katlanmak zorunda kalmışlardır. Bu gelişme özellikle dönemin sonunda artan fiyat artışları
nedeniyle biraz daha kuvvetlenmiştir (Akbank, 1980:622).
Gelir vergisindeki artışın diğer bir nedeni de bu kapsama giren vergilerin büyük bir kısmının
ücretliler tarafından ödenmesidir. Bu dönemde her ne kadar vergi kayıp ve kaçaklarının
önlenmesi için mücadele edileceği planlarda belirtilse de vergi sisteminde böyle bir gelişme
sağlanamamış ve gelir vergisinin yükü büyük ölçüde ücretliler üzerinde kalmıştır.
Grafik 16: 1960-1980 Dönemi Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatının Dağılımı (%)
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Kaynak: www.gelirler.gov.tr
1960-1980 döneminde toplanan vergi gelirlerinin vergi kapasitesinin çok gerisinde kalması
yani vergi gayretinin çok düşük olması nedeniyle, kamu sektörünün ihtiyaçlarının
karşılanmasında açık finansmana başvurulmak zorunda kalınmıştır. Böylece kendi içinde
tutarsız ve vergi gelirleri kısmıyla da yetersiz bir maliye politikası, ekonomide tıkanmalara,
kalkınma hızının düşmesine ve yeni istikrar tedbirlerinin alınmasına neden olmuştur (Akbank,
1980: 651).

9.5. 1960-1980 Dönemi Kamu Borçları
Planlı dönem boyunca iç ve dış açıkların finansmanı önemli bir sorun haline gelmiştir. Türkiye
ekonomisi bu dönemde önemli bir ikilem yaşamıştır. Bir taraftan kalkınma hızının
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gerçekleştirilmesi için kamu harcamaları artırılırken diğer taraftan ekonomideki vergi
gayretinin azalması bu harcamaların finansmanı için gelir yaratılmasını zorlaştırmıştır. Böylece
ekonomide önemli düzeyde iç finansman açıkları oluşmuştur.
Bu dönemde ithal ikameci politikalarla dış ticaret açıkları daraltılmaya çalışılırken aksine dış
ticaret açıkları ve bu açıkların kapatılması için kullanılacak olan dış finansman ihtiyacı da
artmıştır.
Bütçede yer alan genel ve özel bütçeli kurumların ve KİT’lerin kaynak ihtiyacının karşılanması
için iki tür borç doğmuştur; kısa vadeli dalgalı borçlar ve uzun vadeli konsolide borçlar. Bu
dönemde iç borçlanma da genelde uzun vadeli borçlanma tercih edilmiş ancak kısa vadeli
borçlardaki artış önlenememiştir.
Bu dönemde KİT açıklarının kapatılması için Hazine Kefaletini Haiz Bonolar, kamu kesiminin
diğer finansman ihtiyaçlarını karşılamak için Hazine Bonoları ve Merkez Bankasının Hazineye
Kısa Vadeli Avansları ile Merkez Bankası Kredileri, iç finansman ihtiyacını karşılamak için
kullanılmıştır.
Aslında bu dönemin iç borçlanma açısından en önemli özelliği; KİT’nin maliyetlerinin altında
fiyatlarla satış yapmaları, istihdam kapasitelerinin genişletilmesi, teknik donanımın zamanında
yapılmaması vb. nedenlerle KİT açıklarının artması ve KİT açıklarının kapatılması için daha
çok bütçe kaynaklarına gidilmesi, bütçe açıklarının finansmanı için de TCMB kaynaklarına
başvurulmuş olmasıdır.
Bu çerçevede TCMB kamu kesiminin en büyük kredi kaynağı olmuştur. Ancak KİT finansman
açıklarının TCMB kaynaklarından sağlanması ve emisyona başvurularak yaratılan satın alma
gücü, 1970’li yıllarda yaşanan enflasyonist baskının en büyük nedenlerinden biri olarak
sayılabilir (Şahin, 2006: 162).
Diğer yandan kullanılan iç borçların daha çok kısa vadeli dalgalı borç olması ve bu borçların
zamanında ödenememesi, bu borçların konsolide edilmesini gerekli kılmıştır.
Planlı dönemde alınan uzun vadeli borçlar ise daha çok Tasarruf Bonoları, İç İstikraz Tahvilleri,
İç Konsolidasyon Tahvilleri ve Belediye Borçlarının tahkiminden oluşmaktadır.
1961 yılında uygulamaya giren 223 sayılı kanunla, Cumhuriyet dönemi kamu maliyesinde ilk
defa uygulamaya giren Tasarruf Bonoları, ekonomideki sektörel yatırımların finansman
kaynağı olarak düşünülmüştür. Zorunlu bir borç olarak görülen bu bonolar, gelir ve kurumlar
vergisi mükelleflerinin vergiye esas teşkil eden gelirlerinden, veraset ve intikal vergisi
matrahından ve gayrimenkullerin satış bedellerinden, yüzde 3 oranında kesilmiştir. Başlangıçta
yatırım finansman fonuna aktarılmak üzere çıkarılan ve vadesi 10 yıl olan bu bonolar 1961
yılından itibaren bütçe gelirleri arasına sokulmuş ve bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 3’ünü
karşılar hale gelmiştir.
1972 yılına gelindiğinde bütçe üzerinde anapara ve faiz yükü olarak görünen bu bonolar, Mali
Denge Vergisine dönüştürülmüştür. Mali denge vergisine geçiş bir borç politikası olarak
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gösterilse de aslında borç idaresi açısından sakıncalı olmuştur. Zaten yaşanan fiyat artışları
nedeni ile büyük kayıplara uğrayan bonoların, anapara ödemeleri geldiğinde vergiye
çevrilmeleri halk üzerinde ciddi tepkiler oluşturmuş ve gönüllü borçlanmalarda bile hazineye
karşı güven azalmıştır.
Bu dönemde kısa dönemli borçların özellikle KİT’lerin kısa dönemli ödenemeyen borçlarının
hazineye devredilmesi ve hazine tahvillerinin konsolidasyonu, uzun vadeli borçların artmasına
neden olmuştur. Benzer bir durum belediye borçları için de yaşanmıştır.
Uzun vadeli iç istikraz tahvilleri ise emekli sandığı, sosyal sigortalar kurumu, banka ve
şirketlere yapılan borçlanmalar için kullanılmıştır.
1960-1980 dönemi iç borçların diğer yıllara göre hızla artığı yıllardır. Ancak bu dönemde dış
borçlar da sürekli olarak ve hızlı bir şekilde artmıştır. Özellikle 1970’li yılların sonunda dış
borçlanma ihtiyacının ortadan kaldırılması planlanırken dış kaynak ihtiyacı önceki dönemlere
göre çok daha ciddi boyutlara ulaşmıştır.
Planlı dönemde dış kaynak ihtiyacının önemli bir kısmı batı ülkelerinin oluşturduğu
konsorsiyum kanalı ile yapılmış ve dış krediler yabancı ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan
sağlanmıştır. Bu krediler daha çok proje kredileri olarak verilmiş, ancak projenin kabul edilmesi
dış finansmanın sağlanmasında temel sorun olarak görülmüştür.
Planlı dönemde hızla borçlanma sürecine giren Türkiye ekonomisi aynı zamanda büyük bir
borç yükü altına da girmiştir. Diğer yandan uzun vadeli borçların zamanında ödenememesi
nedeniyle kısa vadeli borçlanmaya gidilmesi, borç faizlerini yükseltmiş ve ortalama ödeme
sürelerini kısaltmıştır.
Böylece 1970’li yılların ortalarında Türkiye’nin dış kaynak ihtiyacını karşılamada kısa vadeli
borçlar ön plana çıkmıştır. Hatta 1977 yılında, kısa vadeli borçlar dış borçların yüzde 60’ı
seviyesine yükselmiştir. Faiz yükü ise yüzde 4.4’den yüzde 7.6’ya yükselmiştir (Kepenek ve
Yentürk, 2006: 176).
Dövize Çevrilebilir Mevduat yoluyla sağlanan kısa vadeli borçlar ise ekonomide kısa süreli bir
rahatlama yaratsa da daha sonra önemli bir yük haline gelmiştir.
1970’lerin sonuna gelindiğinde ekonomi önemli bir dış kaynak sıkıntısı içine girmiştir. 1979
yılında Türkiye’nin kredi derecesi on üzerinden 1.48’e düşmüştür. İçerde ekonomik ve siyasi
istikrarsızlıklar yaşayan Türkiye ekonomisi, dışarıdan da kaynak bulma ve ağır dış borç yükü
altına girince, 1980 yılında IMF ile ilişkilerde yeni bir sürece girmek zorunda kalmıştır.
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10.1. 1980–1990 Dönemi
Türkiye ekonomisinde 1970’te yapılan devalüasyon ve devalüasyona paralel olarak alınan
ekonomik tedbirler, ödemeler dengesine olumlu katkılar yapmıştır. Ancak 1973-74 yıllarında
yaşanan petrol şokları ve petrol fiyatlarındaki artış, dünya genelinde enflasyonist bir etki
yaratmış, fiyatlar genel seviyesinde yaşanan artış petrol ithal eden tüm ülkelerde dış ticaret
hadlerinin bozulmasına ve cari işlemler dengesi açıklarının artmasına yol açmıştır.
Türkiye ekonomisi 1973-1977 yılları arasında uygulanan ithal ikameci politikalara rağmen
önemli dış ticaret sorunları yaşamaya başlamıştır. Özelikle OPEC’in petrol fiyatlarını 1974
yılında beş kat arttırması, Kıbrıs olayları, Türkiye’nin yoğun ekonomik ilişki içinde bulunduğu
ülkelerde yaşanan yoğun işsizlik ve yüksek enflasyon oranları, dış ekonomik gelişmeleri
olumsuz etkilemiştir. Ayrıca 1980 öncesinde, değişen dünya konjonktürüne uyum sağlayacak
tedbirlerin zamanında alınmamış olması, döviz gelirlerini büyük ölçüde azaltmıştır. Cari
işlemler dengesindeki bozulma ödemeler dengesine büyük yükler getirmiş, hem ithal talebi hem
de kamu kesiminin finansman açığı artmıştır.
Sonuç olarak Türk Lirasının aşırı değerlenmesi, dış ticaret politikasındaki korumacılık,
uygulanan genişletici maliye politikaları, kısa vadeli dış borçlanma stratejileri ve birinci petrol
krizinin etkisi ile 1977’den sonra Türkiye Ekonomisinde özellikle ödemeler dengesi alanında
ciddi sorunlar yaşanmaya başlamıştır.
Bu dönemde ithalat için gerekli olan döviz rezervlerinin yeterli olmaması ve emek piyasalarında
reel ücretlerin dış şoklar karşısında esnek bir biçimde ayarlanamaması ve gerekli çalışma
başarısının sağlanamaması, ekonominin arz yönünde darboğazların oluşmasına neden
olmuştur. Ayrıca kamu gelirlerinin kontrol altına alınamaması ve aşırı sübvansiyonlar nedeni
ile toplam talebin kontrol edilememesi ekonomide likitide genişlemesine yol açmıştır.
Ekonominin arz ve talep yapısında ortaya çıkan bu olumsuz gelişmeler enflasyonun giderek
hızlanmasına neden olmuştur.
1978-79 yıllarında istikrar tedbirlerine başvurulması kaçınılmaz olmuş ve ödemeler dengesi
üzerindeki baskıların azaltılması için kısa vadeli borçların ertelenmesi yoluna gidilmiştir.
Ancak ekonominin, ithal ikameci bir sanayi yapısına sahip olması, ithalatın finansmanı için
kaynak sorunu yaratmıştır. Diğer yandan, 1979’da petrol fiyatlarında meydana gelen ikinci
büyük artış ekonomiye ilave bir yük getirmiştir. Kamu harcamalarının kontrol edilememesi ise
önemli ölçüde kamu finansman açıklarına yol açmıştır (DPT, 1990).

10.2. 24 Ocak Kararları
Ekonomik konjonktürde daralmaların yaşandığı, 1977-1979 kriz yılları ve bu yıllarda alınan
önlemlerin yetersiz kalması ile birlikte, 24 Ocak 1980 tarihinde, yeni bir ekonomi politikası
uygulanmaya başlamıştır.
Türkiye ekonomi literatürüne “24 Ocak Kararları” olarak geçen bu istikrar programının temel
amacı, acil dış ödeme güçlüklerine çözüm bulmak, yeni kredi imkanları sağlamak, vadesi gelen
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borçları ertelemek, enflasyon hızını düşürmek ve büyüme hızını artırmak, şeklinde
sıralanmıştır. Bu amaçlara serbest piyasa mekanizması ile ulaşılması programın temel stratejisi
olarak benimsenmiştir.
Bu Programın ana hatları şu şekilde özetlenebilir:


Türk Lirası yüzde 32,7 oranında devalüe edilerek, günlük kur ilanı uygulamasına
gidilmiş,



Devletin ekonomideki payını küçülten önlemler alınmış,



KİT'lerdeki uygulamaya paralel olarak tarım ürünleri destekleme alımları
sınırlandırılmış,



Gübre, enerji ve ulaştırma dışında sübvansiyonlar kaldırılmış,



Dış ticaret serbestleştirilmiş, yabancı sermaye yatırımları teşvik edilmiş, kar
transferlerine kolaylık sağlanmış,



Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri desteklenmiş,



İthalat kademeli olarak serbestleştirilmiş, ihracat; vergi iadesi, düşük faizli kredi,
imalatçı ihracatçılara ithal girdide gümrük muafiyeti, sektörlere göre farklılaşan teşvik
sistemi ile teşvik edilmiş,



Döviz alım satımı serbest bırakılmış, döviz piyasası üzerindeki kontroller kaldırılmış,



Faiz oranları serbestleştirilmiş ve reel faiz politikası izlenmiş, en önemlisi fiyat kontrol
ve sınırlamaları kaldırılarak piyasa kurallarının geçerliliği hedef alınmıştır.

24 Ocak kararları aslında sadece Türkiye’deki değişimin değil, dünya ekonomisindeki bir
dönüşümün de göstergesidir. Çünkü 24 Ocak 1980 programının teorik temeli Neo-Liberal
yaklaşıma dayanmaktadır.
1980’lerden sonra ekonomi politikalarında, ekonomide yaşanan sorunların temel nedeninin
devletin ekonomiye müdahalesi olarak belirlenmesi, ekonomide arz-talep dengesinin piyasanın
işleyişine bırakılması fikrini yeniden ön plana çıkarmıştır. 1930’ların sonlarından itibaren
uygulanmaya başlayan; talebi artırmayı ve işsizliği azaltmayı amaçlayan Keynesçi genişletici
maliye politikaları terk edilerek, tüm dünya genelinde piyasaların serbestleştiği yeni bir sürece
girilmiştir.
Türkiye ekonomisini de değişen dünya şartlarına göre yeniden yapılandırmak, dışa açmak ve
dünya ekonomisi ile entegre etmek, 1980 sonrası uygulamaya giren politikaların bir diğer amacı
olmuştur.
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Böylece 1980 sonrası uygulanan politikalar, ekonomide istikrarı sağlamak ve enflasyonu
kontrol altına almak, devletin ekonomideki yerini daraltmak, dış ticareti serbestleştirmek,
yabancı sermayeyi teşvik etmek olarak belirlenmiştir.
24 Ocak kararları, bir azınlık hükümeti olan Süleyman Demirel başkanlığında uygulamaya
girmiş ancak 12 Eylül 1980 tarihinde yapılan askeri darbe ile demokratik süreç askıya alınarak,
askerlerin yönetimindeki yeni hükümet tarafından uygulanmaya devam edilmiştir11.
12 Eylül 1980 tarihinde yaşanan iktidar değişikliği programın uygulanmasında herhangi bir
kesintiye veya değişime neden olmamıştır. Ekonomiye yöneten bürokrat kadro değişmediği
için, askeri yönetim programın uygulanması bakımından daha elverişli bir ortam sağlamıştır.
Demokratik sürecin askıya alınması ile sendika faaliyetleri ve grevler yasaklanmış, ücret ve
maaş artışları kontrol altına alınmış, taban fiyatları ve destekleme alımlarının kapsamı
daraltılmış, kamu harcamaları kısılmış, para arzındaki genişleme frenlenmiş ve bütçe dengesi
esas alınmıştır (Şahin, 2006: 198).
İstikrar politikalarının başlangıcında, uluslararası kuruluşlardan alınan kredilerle dış finansman
sorunları giderilmiştir. Bu dönemde IMF, Dünya Bankası ve OECD’nin verdiği kredilerle ithal
girdi sıkıntısı ve enerji darboğazı aşılmıştır. 24 Ocak Kararlarının uygulamaya başlamasıyla da
dış rekabete açık ekonomi modeli kurulmuş, karşılaştırmalı üstünlükler gözden geçirilmiş,
ihracat artmış, ihracatta sanayi mallarının payı yükselmiş, reel faiz politikası çerçevesinde
mevduatlar yükselmiştir (Dış Ticaret Bakanlığı, 2003: 5). Altın ve döviz üzerindeki kontrollerin
kaldırılmasıyla, para piyasasının bütün araçları ekonomi içindeki yerini almış, borsa gelişmiş,
enflasyon gerileme sürecine girmiş, piyasalarda arz talep dengesi sağlanmış, ödemeler
bilançosu açıkları küçülmüş ve döviz darboğazından çıkılmıştır (Şahin, 2006:200).
Ekonomi alanında yaşanan göreli başarıya rağmen, bu dönemde topluma yüksek bir bedel
ödettirilmiş ve özellikle gelir bölüşümü açısından sosyal dengesizlikler artmıştır.

10.3. 1983-1989 Turgut Özal Dönemi
1983 yılı Kasım ayında yapılan seçimlerle, ekonomide daha fazla liberalleşmeyi ve dışa
açılmayı savunan Anavatan Partisi (ANAP) tek parti olarak iktidara gelmiştir. Turgut Özal’ın
başkanlığındaki bu dönem ekonomide serbestleşme dönemi olarak adlandırılabilir.
Özal hükümeti programı, ekonomik yaşamda devlete ve özel kesime verilen roller açısından
Menderes hükümeti programı ile benzerlikler taşımaktadır. Ancak devletçiliğin bir anayasa
ilkesi olduğu 1950’li yıllarda, Menderes hükümetinin devlete verdiği görevler Özal hükümetine
göre daha ılımlı kalmıştır. Özal hükümeti ekonomik kalkınmada devletin temel işlevini
“düzenleme yapmak” olarak belirlemiştir. I. Turgut Özal hükümet programına göre, “İktisadi
11

12 Eylül 1980 askeri müdahalesi ile, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve Kuvvet
Komutanları'ndan oluşan Milli Güvenlik Konseyi (MGK), TBMM'yi ve hükümeti feshederek, tüm ülkede
sıkıyönetim ilan etmiştir. Dönemin partilerinden AP, CHP, MSP ve MHP’nin genel başkanları gözaltına alınmış
ve yeni hükümet Oramiral Bülent Ulusu başkanlığında kurulmuştur.
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kalkınmada devletin esas fonksiyonu tanzim edici, fertlerin ve kuruluşların iktisadi
münasebetlerini düzenleyici, ihtilafların halli, iktisadi istikrarın sağlanmasına matuf sık sık
değişmeyen kaideler koyması, engellerin kaldırılarak verimin yükseltilmesidir.” “Devletin
tanzim edici ve yönlendirici fonksiyonu genel seviyede olmalı, detaylara müdahale
edilmemelidir.”
Böylece 1980’li yıllara kadar hem üretici hem de düzenleyici olarak ekonomik yaşama karışmış
olan ve kalkınmanın itici gücü olarak görünün devlet, 1980’li yıllardan sonra piyasa
ekonomisinin işleyişinin önünde bir engel olarak görülmeye başlamıştır. Hatta 1960’lı yıllarda
planlama süreci ile başlatılan devlet öncülüğünde kalkınma modeli, 1980 sonrasında hazırlanan
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte yapısal uyum programlarını veri alan ve bu
çerçevede devletin müdahalesini azaltmayı hedefleyen politikalara dönüşmüştür. Böylece
gelişmelere yön veren bir planlama anlayışı yerine, gelişmelerin yön verdiği bir planlama
anlayışına geçilmiştir (Sezen,1999: 306). 1985-1989 yılları için hazırlanan Beşinci Beş Yıllık
Kalkınma Planı, Türk ekonomisinin dışa açılmasına ve ihracata öncelik veren kalkınma
politikalarının uygulanmasına ağırlık vermiştir. Ekonomiye kamu müdahalesinin asgari
seviyeye indirilmesini, liberal bir dış ticaret ve yabancı sermaye politikasının uygulanmasını,
altyapı ve konut yatırımlarının arttırılmasını ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının
azaltılmasını öngörmüştür.
1984 yılından itibaren ekonomide mal-hizmet ile sermaye, para ve döviz piyasalarında
serbestleştirme süreci ivme kazanmıştır. İthalat ve ihracattaki serbestleşme, döviz
piyasalarındaki serbestleşmeyi izlemiş ve 1985 yılı sonunda yurtiçi yerleşik olan ve
olmayanların ticari bankalarda döviz tevdiat hesapları açmaları serbest bırakılmıştır. Benzer bir
serbestleşme süreci para ve sermaye piyasalarında da gerçekleştirilmiş ve sermaye piyasası
yasası yenilenerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca
1986 yılında Bankalar arası Para Piyasası oluşturulmuş ve 1987 yılında MB açık piyasa
işlemlerine başlamıştır.
1982-1983 yıllarında denetime alınan mevduat faizleri tekrar serbest bırakılmış, 1985 yılında
çıkarılan serbest bölgeler kanunu ile yabancı sermaye yatırımlarının arttırılması için yeni
imkanlar yaratılmıştır. Askeri yönetim döneminde sınırlanan toplu sözleşme ve grev hakkı geri
verilmiştir. Böylece mal, faktör ve finansal piyasaları kapsayan geniş bir alanda tamamıyla
serbestleşme sürecine girilmiştir (Kazgan, 2006: 139 ve Şahin, 2007: 200).
Bu değişim süreci ile birlikte, 1983-1987 yılları arasında ekonomik göstergelerde bir iyileşme
yaşanmıştır. Özellikle 1986 yılında iç talepteki artış, petrol fiyatlarındaki düşmenin yarattığı
uygun uluslararası koşulların da katkısıyla, ekonominin hedeflenen uzun dönem büyüme
hızının üzerinde bir büyüme hızı yakalanmıştır. Bu süreç 1987 yılında da devam etmiş ve
büyüme hızı yüzde 9.8 olarak gerçekleşmiştir. Ancak bu durum, piyasalarda arz-talep
dengesizliklerine yol açarak enflasyon oranının yükselmesine neden olmuştur. Serbestleşme
sürecindeki uygulamalar ise ekonominin temel üretim yapısını ciddi şekilde bozmuştur. Kamu
kesimi açıklarının büyümesi nedeni ile kamu kesimi sürekli borçlanmaya gitmiş ve
ekonomideki borç-faiz yükü artmıştır.
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Ekonomideki dengesizlikleri gidermek amacıyla 1987 yılı sonunda kamu tarafından üretilen
mal ve hizmetlerin fiyatları önemli ölçüde yükseltilmiş ve piyasalardaki dengenin yeniden
kurulabilmesini sağlamak üzere 4 Şubat 1988'de bir dizi önlemler alınmıştır. Bu önlemlerin
amacı, Türk Lirası cinsinden tutulan tasarrufların çekiciliğini ve dolayısıyla Türk Lirasına olan
talebi artırmak, ithalatı frenlemek, ihracatı tekrar canlandırmak ve kamu harcamalarını kısarak
ekonomideki aşırı ısınmayı gidermek şeklinde özetlenebilir.
Ancak kamu açıklarını kısmak için kamu yatırımlarının azaltılması, özel kesimin üretim ve
yatırım kararlarını olumsuz etkilemiştir. Faizlerin yükselmesi ise finansman maliyetlerini
artırıcı ve üretimi yavaşlatıcı bir etken olmuştur. 1988 yılında reel GSMH büyüme hızı yüzde
1.5 olarak gerçekleşmiştir. Reel GSMH büyüme hızının 1987 yılına göre bu denli düşüşünün
en önemli nedeni; sanayi sektörü ve hizmetler sektörünün büyüme hızlarındaki gerilemedir.
1988 yılına kadar uyguladığı politikalarda başarılı olan Türkiye, mevcut kurulu kapasitesini
artıramaması ve kısa ömürlü sermaye stokunu yenileyememesi nedeniyle istikrarsız bir büyüme
ortamına girmiştir. 1988 ve sonrasında, ödemeler dengesindeki olumlu gelişmeler dışında,
işsizlik yüksek seviyesini korumuş, bütçe açıkları artmış ve buna paralel olarak fiyat artışları
hızlanmıştır. Ayrıca kamu kesiminin, alt yapı yatırımlarına yönelik kaynak tahsislerini
azaltması, cari işlemler dengesinde elde edilen fazla, yeni bir ekonomik döneme geçişe imkan
vermiştir. 1989 yılı bu durumu itibariyle bir geçiş yılı olma özelliğini taşımaktadır (DPT, Yıllık
Ekonomik Raporlar 1980-1988).
Ele aldığımız 1980-1990 dönemi, Türk ekonomisinde ithalat korumalarının kaldırılarak dışa
açılma ve dünya ekonomileri ile mal ve finans piyasalarında bütünleşmeye gidildiği yıllardır.
Ancak 1980 sonrası reform sürecinin 1988’e gelindiğinde ivmesini kaybettiği ve ekonominin
de bir tıkanma içine girdiği görülmektedir. 1988’deki tüm makro veriler, ihracata yönelik
büyüme politikalarının iktisadi ve sosyal açıdan sınırlandığını göstermektedir. 1988 yılında
büyüme hızı yüzde 2.1’e gerilemiş, enflasyon oranı ise 1980’lerdeki düşme eğilimini bırakarak
yüzde 68.8’e sıçramıştır. Diğer yandan, Türk Lirası 1980 dışa açılım reformları altında ilk kez
aşırı değerlenmeye başlamış ve ihracata yönelik teşviklerde de gerilemeler yaşanmıştır.
Böylece gerek kur politikasının (sürekli devalüasyon), gerekse ihracatı teşvik
mekanizmalarının ekonomiye doğrudan veya dolaylı yük getirdikleri, kamu kesiminin
finansman sorunlarını ağırlaştırdıkları ve talep yönetimini güçleştirdikleri görülmüştür.

10.4. 1980-1990 Dönemi Kamu Bütçesi
Kamu maliyesi 1981-1983 yılları arasında göreli bir rahatlama içine girmiştir. Vergi yükünde
ve vergi tahsilatında ılımlı yükselmeler, konsolide bütçe harcamalarının milli gelir içindeki
payında küçük boyutlu düşmeler KİT’lerin karlılığındaki yükselme ile birleşince kamu kesimi
dengeleri önceki dönemlere göre 1981-1983 yılları arasında düzelmiştir.
24 Ocak İstikrar tedbirleri ile birlikte daraltıcı maliye politikası uygulamasına gidilmiş ve bu
dönemdeki maliye politikasının amacı, orta vadede bütçe açıklarının GSMH’nın yüzde 1-2
düzeyine çekmek ve aynı zamanda kamu harcamalarını azaltmak olmuştur. Ancak 1983
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yılından sonra sıkı maliye politikası giderek terk edilmiş ve bütçe harcamaları enflasyona
paralel olarak genişlerken, bütçe gelirleri tahsilatı bu genişlemenin gerisinde kaldığı için 1983
yılından sonra bütçe açıkları tekrar artmaya başlamıştır.
1984-1989 döneminde kamu gelirlerinin GSMH’ya oranı artmakla birlikte, kamu gelirlerindeki
artış harcamalardaki artışı karşılayamamıştır. Altyapı yatırım harcamaları, iç ve dış borç faiz
ödemeleri, vergi iadesi, ihracat ve yatırım teşvikleri sonrasında transfer harcamalarındaki
önemli artışlar bütçe açıklarının artmasına neden olmuştur.
Diğer yandan kamu kesimi finansman açıklarının karşılanmasında, Merkez Bankası kaynakları
yerine kamu menkul kıymetleri ihracı ile mali kesimden borçlanmaya ağırlık verilmiş ve 1985
yılından itibaren devlet tahvili ve hazine bonoları, ihale yönetimi ile satılmaya başlamıştır.
Sonuç olarak iç borçlanma/GSMH oranı sürekli artış eğilimine girmiştir.
Serbestleşme sürecinde devlet gelirlerinin arttırılmasına yönelik vergi politikalarının
yapılmaması ve çoğunlukla iç borçlanmaya gidilmesi toplam borç yükünün vergi gelirlerine
oranını, aşırı şekilde yükseltmiştir (Kazgan, 2006: 140).
Ayrıca 1984 yılından itibaren bütçe dışı fonların kaynak ve harcamalarındaki genişleme ve
bütçeden karşılanamayan harcamaların giderek fon sistemine kaydırılması, mali disiplinin
bozulmasına ve kaynakların etkin kullanılması ilkesinden uzaklaşılarak maliye politikasının
etkinliğinin azalmasına neden olmuştur (DPT,Yıllık Ekonomik Rapor, 1980-1986).
Bütçeyi rahatlatmak üzere, 1985 yılında uygulamaya geçilen Katma Değer Vergisi, vergi
gelirlerinin artmasını sağlamıştır. 1986 yılında borç anapara giriş ve çıkışları bütçeden
çıkarılmış ve yeni bir uygulamaya geçilmiştir.
Ancak 1987 yılında bütçe açıklarını azaltmak için getirilen vergi düzenlemeleri, gelir
bölüşümünü giderek kötüleştirmiş, memurlar ve işçiler için vergi yükü giderek artmıştır. Buna
bağlı olarak 1980’li yılların başlarında kaldırılmış olan, döviz tevdiat hesapları faizleri, TL
hesapları faizleri ve devlet iç borçlanma kağıtları üzerindeki stopaj vergileri yeniden
konulmuştur.
1987 yılında bütçe içinde faiz ödemeleri yine ön plana çıkmış, toplam faiz ödemelerinde yüzde
70’lik bir artış oluşmuştur. 1988 yılında ise bütçe ilk defa faiz dışı fazla vermiş ve bütçe
açıklarının GSMH’ya oranı düşmüştür. Bu yıl harcama kısma politikaları etkili olmuştur.
Bununla birlikte ekonomideki iç borç stoku ve faiz yükü artmaya devam etmiştir. Türkiye’de
iç borçlanma senetlerine ilişkin talep sınırlı olduğundan, bu senetlerin talebine yönelik
canlanma faiz oranlarının yükseltilmesi ile sağlanmış, bu da bütçe üzerindeki faiz yükünü
artırmıştır.
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Tablo 5: Konsolide Bütçe Gelir Gider Dengesi 1980-1990 (Cari Fiyatlarla, Milyar TL)
Bütçe
Geliri

Bütçe
Gideri

Bütçe
Açıkları/

Yıllar Bütçe
Geliri

Bütçe
Gideri

Bütçe
Açığı

1980

988.2

1147.6

(-159.3)

19%

22%

-3%

1981

1536.4

1633.0

(-96.6)

19%

20%

-1%

1982

1622.2

1764.9

(-142.7)

15%

17%

-1%

1983

2695.6

2914.8

(-219.2)

19%

21%

-2%

1984

3770.0

4078.0

(-308.0)

17%

18%

-1%

1985

5980.1

5987.4

(-7.2)

17%

17%

0%

1986

7153.6

8311.4

(-1157.8)

14%

16%

-2%

1987

10444.6 12778.7 (-2334.1)

14%

17%

-3%

1988

17587.3 21446.0 (-3858.7)

14%

17%

-3%

1989

31368.6 38871.2 (-7502.6)

14%

17%

-3%

1990

56572.6 68354.4 (-11781.8)

14%

17%

-3%

/GSMH /GSMH GSMH

Kaynak: www.bumko.gov.tr
Dönemin sonunda ise bütçedeki faiz yükünün giderek artması hem vergi yükü açısından adaleti
bozmuş hem de kamu açıklarının GSMH içindeki payını yükseltmiştir.

10.5. 1980-1990 Dönemi Kamu Harcamalarının Gelişimi
24 Ocak istikrar önlemleriyle beraber ekonomide enflasyon ve dış dengesizlik şeklinde görülen
bunalıma çözüm bulma arayışına girilmiştir. Bu program ekonomiyi aşama aşama serbest
piyasa ekonomisiyle dışa açarak büyümeyi planlamış, devlet müdahalesini en aza indirerek
piyasa ekonomisine işlerlik kazandırılmasını, ekonomideki bu amaca ulaşmada mal, para ve
döviz piyasasında fiyatların piyasa güçlerinin kararları ile oluşmasını ve KİT fiyat politikasının
serbest bırakılmasını kararlaştırmıştır.
Bu dönemin temel hedefi, serbestleşme ile birlikte, kamu kesiminin ekonomideki payının
küçültülmesi olarak benimsenmiştir, ancak kamunun ekonomideki nispi büyüklüğünü gösteren
kamu harcamalarında istenen düşüşler sağlanamamıştır.

203

Aslında 1980 sonrası izlenen liberal politikaların kamu harcamalarındaki artışı frenleyici
etkisine rağmen ülke içi siyasi, ekonomik ve sosyal birtakım olumsuz faktörlerin etkisiyle kamu
harcamaları artmaya devam etmiştir. Genel olarak kamu harcamalarının bu denli artmasında;


bütçe gelir ve giderlerinin sınıflandırılmasında yapılan değişiklikler,



devlet yapısının ve idari teşkilatın yeni hizmet alanlarının ortaya çıkışı ile yeni birimler
ve bakanlıklar oluşturulması,



KİT’de beklenen özelleştirme çalışmalarının uygulanamaması nedeniyle KİT’lerin
bütçe üzerindeki yükünün devam etmesi,



bu dönemde iç borçlanmalardaki artışa bağlı olarak borç faiz yükünün giderek artması,
etkili olmuştur.

Ekonomik ayrıma göre 1980-1990 yıllarına ait dönemde cari fiyatlarla tüm harcama
kalemlerinin sürekli artış trendi göstermiştir
Grafik 17: 1980-1990 Dönemi Kamu Harcamalarının Ekonomik Dağılımı (%)
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Kaynak: DPT, Maliye Bakanlığı
Cari harcamaların bütçe içindeki payı 1970’lerin ortalarında yüzde 50’nin üzerinde iken,
seksenli yılların başından itibaren yüzde 45 civarında seyretmiştir. 1984 yılından sonra kamu
harcamaları içinde cari harcamaların payı giderek düşmüş, ancak 1989 yılında tekrar yüzde 46.8
seviyesine yükselmiştir.
Cari harcamaları oluşturan personel ve diğer cari harcamaların dağılımına bakıldığında,
personel harcamaları, hem cari harcamalar içerisinde önemli bir paya sahiptir hem de bütçe için
önemli bir harcama kalemidir. Personel harcamalarının cari harcamalar içindeki payı, yıllar
itibariyle hep artış göstermiştir.
Personel harcamalarındaki artışın önlenebilmesi, kadroların disiplin altına alınması ve sonuçta
kamu kaynaklarında oluşan israfın önlenmesi için, 1979-1980 yıllarında bütçe kanunları, genel
ve katma bütçeli kuruluşlardaki kadro artışını yüzde 3, yerel idarelerdekini ise yüzde 2 ile
sınırlandırmıştır.
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Hem bu kararın etkisi hem de 12 Eylül 1980 darbesinden sonraki dönemde yasaklanan sendikal
faaliyetler ve grevlerle, ücret artışları kontrol altına alınmış; personel harcamalarının bütçedeki
payı da gerilemiştir. Ancak 1989 yıllında memur maaşlarına yapılan yüzde 50’lik zam ile
personel harcamaları ve buna bağlı olarak cari harcamalar yükselmiştir.
1989 yılında cari harcamalarda yaşanan yükselmenin bir diğer nedeni de 1988 yılına dek Milli
Savunma Bakanlığı bütçesinde, daha önce yatırım kalemleri içerisinde yer alan bir takım
savunma yatırımlarının cari harcamalara kaydırılması ve cari nitelikte harcama yapan bazı yeni
harcamacı kuruluşların göreve başlaması olarak gösterilebilir. Diğer cari kalemlerin, cari
harcamalar azalırken artmasının en önemli nedeni, aslında bu kalem içinde savunma
harcamalarının önemli bir payı olmasındandır (Susam ve Yılmaz, 2001: 14).
Grafik 18: Cari Harcamaların Kamu Harcamaları İçindeki Payı (%)
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Kaynak: DPT, Maliye Bakanlığı
Yatırım harcamalarında ise bu dönemde önemli bir değişim yaşanmamış, çünkü o yıllarda 24
Ocak kararlarının etkisiyle devletin ekonomideki payının küçültülmesi amacının
gerçekleştirilmesinin yanısıra, o dönemdeki askeri rejim de yatırımları ikinci plana atmıştır.
1983 yılından sonra yatırım harcamalarında bir artış yaşanmış ancak yapılan yatırımlar özel
kesim yatırımlarını tamamlayıcı nitelikte olan alt yapı yatırımları olarak gerçekleştirilmiştir.
1986-1987 yıllarında yatırımlarda çok küçük artışlar, yerini azalmalar başlamıştır. 1988 yılında
4 Şubat Kararlarını alırken de hükümet bizzat yatırım hedeflerinin düşürülmesini, yüksek
enflasyon ve dış açıklardan kurtulmak için bir önlem olarak kabul etmiştir. 1989 yılında önemli
ölçüde düşürülen yatırım harcamalarının düşüşünde, cari harcamaların payının artması da bir
etken olarak gösterilebilir.
Transfer harcamalarının toplam kamu harcamaları içindeki payının ise bu dönemde sürekli
olarak arttığı görülmektedir. Transfer harcamalarını oluşturan kalemler arasında en önemli pay
ise faiz ödemeleri ile KİT’lere yapılan transfer ödemeleridir.
1980 sonrasında uygulanan para-kredi, faiz ve döviz politikalarının bütçe üzerindeki etkisi iç
ve dış borç faizlerinin artışı şeklinde sonuçlanmıştır. Faiz ödemelerinin bütçe içindeki payı
1984’lerde artmaya başladığında, aynı yıl KİT’lere yapılan transfer ödemelerinde azalmalar
olmuştur. 1980 öncesi dönemde düşük fiyat ve yüksek personel harcamaları ile sürekli zarar
eden veya ettirilen kamu işletmeleri bütçe açıklarının başlıca sorumlusu iken, 1980 sonrası
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dönemde KİT ürünlerinin piyasa fiyatlarından satılması, düşük ücret politikası ve personel
sayısındaki azaltmalar, KİT’lerin bütçe üzerindeki yükünü azaltmıştır.
Grafik 19: İç ve Dış Faiz Ödemeleri ve KİT’lere Yapılan Transferlerin Kamu
Harcamaları İçindeki Payı (%)
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Kaynak: DPT, Maliye Bakanlığı
Dönemin diğer önemli bir gelişmesi hiç kuşkusuz, 1986 yılından itibaren konsolide bütçenin
yeniden sınıflandırılması olmuştur. Bu sınıflandırma şekline göre, iç ve dış borç hasılatı
bütçenin gelir kısmından, anapara geri ödemeleri de harcama kısmından çıkarılmış, böylece
kamu harcamalarıyla gerçek bütçe gelirleri arasındaki ilişki, daha net bir şekilde kurulmaya
çalışılmıştır.

10.6. 1980-1990 Dönemi Kamu Gelirleri
1980-1990 döneminde ekonomide serbestleşme politikaları ile birlikte ithalatın
serbestleştirildiği ihracatın ise desteklendiği yeni bir sürece girilmiştir. Bu dönemde para
politikaları ön plana çıkarıldığı için maliye politikaları biraz daha arka planda bırakılmış ancak
vergisel önlemlerle serbestleşme süreci desteklenmeye çalışılmıştır.
24 Ocak kararları ile iktisadi hayatta yapılan bir çok düzenlemeye rağmen, vergi sisteminin
düzeltilmesine ilişkin kanunlar 12 Eylül 1980 harekatı ile işbaşına gelen yeni yönetim ile
gerçekleştirilebilmiştir.
12 Eylül 1980 sonrası dönemde iktisadi anlamda yapılan ilk düzenlemeler arasında vergisel
değişikliklerin olduğu söylenebilir. Vergi kanunlarında yapılan düzenlemeler ile başlıca şu
amaçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.


Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağıtılması,



Vergilerin piyasa ekonomisi iktisat politikası koşullarına uygun hale getirilmesi, vergi
kanunlarında tasarrufları arttırıcı ve bunları yatırımlara yönlendirici tedbirlere yer
verilmesi,
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Döviz darboğazını aşabilmek için vergi yasalarında mal ve hizmet ihracını teşvik edici
düzenlemelerin yapılması,



Enflasyonla mücadelede
(Nadaroğlu,1998: 405).



Bu amaçlar doğrultusunda 1980 sonrası dönemde vergi sisteminde belirli düzenlemeler
yapılmaya çalışılmıştır. Bu düzenlemelerde sistemin sadeleştirilmesi yanında gelişen
ekonomik şartlara karşı esneklik kazanması da hedef alınmıştır.

vergi

kanunlarından

yararlanılması

amaçlanmıştır

1982 Anayasası da vergisel anlamda yeni hükümler getirmiştir. 1982 Anayasasının Vergi Ödevi
başlıklı 73. Maddesi ile, “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi
ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal
amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya
kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve
indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde
değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir”esası kabul edilmiştir. Ayrıca 1982
Anayasası’nın 160. maddesi ile, “Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında
Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararlarının esas alınacağı”
hükme bağlanmıştır.
Bu dönemin vergi gelirleri açısından en önemli özelliği; Türk Vergi Sisteminde yer alan
vergiler tek tek gözden geçirilmeye ve günün şartlarına uygun hale getirilmeye başlanmıştır.
Bu dönemde dolaysız vergilerin ağırlıkta olduğu vergi kompozisyonu dolaylı vergiler lehine
değiştirilmiştir. Dış ticaret rejimi çerçevesinde uygulanan miktar kısıtlamaları kademeli olarak
terk edilerek yerine gümrük vergisi ve fon kesintileri getirilmiştir.
Gelir vergisinde yıllardır enflasyon nedeniyle anlamını yitiren istisna ve muaflık hadleri, vergi
tarifesi gibi hususlarda düzenlemeler yapılmıştır. Vergi gelirlerinin enflasyonun etkisi ile reel
olarak erimesini önlemek için 1981 yılında “Peşin (Geçici) Vergi Sistemi” uygulamasına
geçilmiştir.
1983 yılında gerçekçi görünmeyen vergi beyannamelerine karşı tedbir olarak sisteme, “Hayat
Standardı”, “Asgari Zirai Vergi” gibi yeni vergi güvenlik müesseseleri getirilmiştir.
Bu dönemde yapılan yasal düzenlemelerle mahalli idarelere genel bütçeden nüfus esasına göre
aktarılan paya ilave olarak, Büyükşehir statüsü kazanan belediyelere kendi bölgelerinde
toplanan vergilerden pay ayrılmış ve Emlak vergisi tahsil yetkisi mahalli idarelere bırakılmıştır.
1984 yılında KİT’ler kademeli olarak kurumlar vergisi kapsamına alınmıştır. 1984 yılında
“Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Kanun” çıkarılmıştır. Yüzde 50 olarak uygulanan kurumlar
vergisi oranı 1986 yılına kadar derece derece azaltılarak yüzde 40 seviyesine indirilmiştir. 1986
yılından itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamaya göre kurumlar vergisi oranı yüzde 46’ya
yükseltilmiş ve gelir vergisi ile bağlantısı tamamen koparılmıştır. Diğer yandan, 1983 yılından
itibaren yürürlüğe giren yeniden değerleme ve azalan bakiyeli amortisman rejimi kurumlar
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lehine yeni kazanımlar sağlamıştır. Kurumlar vergisi oranlarındaki bu değişikliklerin yanı sıra,
kurumlar vergisine tabi mükelleflere tanınan indirim ve muafiyetlerde önemli ölçüde
arttırılmıştır. Buna göre kurumlar vergisine tabi mükelleflerin yararlandığı indirim toplamının
indirim öncesi kurum kazancına oranı 1985’te yüzde 23,3’ten 1987-1988 ortalaması olarak
yüzde 44’e çıkmıştır (Oyan ve Aydın, 1991: 52).
12 Eylül 1980 sonrasında vergi politikasına ilişkin düzenlemelerden iki tanesini reform
niteliğinde saymak mümkündür. Birincisi, 1982 yılında vergi yargısında İtiraz Komisyonları ve
Temyiz Komisyonu kaldırılarak, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi
Mahkemelerinin kurulmasıdır. İkincisi ve en önemlisi ise Katma Değer Vergisinin kabulüdür.
Bu yasanın kabulü ile birlikte Avrupa ülkelerinin vergi sistemleri ile uyumumuz kolaylaşmıştır
(Kıvanç, 2007).
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDVK) getirilişini gerektiren nedenler, ekonomik, mali ve
diğer nedenler olarak açıklanabilir. Kanunun gerekçesinde “ekonomik nedenler”; yatırımların
teşvik edilmesi, ihracatın geliştirilmesi, sanayi üzerindeki vergi yükünün azaltılması,
enflasyonist baskının önlenmesi, kaynakların optimal dağılımında uygunluk sağlanması,
ihtisaslaşmanın teşviki ve fiyatlar genel seviyesinin kontrolü olarak belirlenmiştir. “Mali
nedenler” ise; bu verginin vergi adaletini sağlaması, vergi hâsılatına etkisi, vergi kaçakçılığını
önlemek ve dolaysız vergiler sistemini tamamlayıcı niteliği olarak sıralanabilir.
Katma değer vergisinin kabulündeki diğer nedenler ise, kalkınma planları ve AB ülkelerinin
vergi sistemleri ile uyumlaştırmanın sağlanması gerekliliğidir (Kıvanç, 2007).
1.1.1985 tarihinden itibaren sisteme giren KDVK ile daha önce uygulanmakta olan sekiz adet
vergi kaldırılmıştır. Dahilde Alınan İstihsal Vergisi, İşletme Vergisi, Şeker İstihlak Vergisi,
PTT Hizmetleri Vergisi, Nakliyat Vergisi, İlan ve Reklam Hizmetleri Vergisi, İthalde Alınan
İstihsal Vergisi, Spor-Toto Vergisi yürürlükten kalkan vergilerdir. Katma Değer Vergisi
uygulaması yeni yapıya geçişle birlikte, Dahilde Alınan KDV, İthalde Alınan KDV ve Ek Vergi
olarak üç başlık altında toplanmıştır. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Taşıt Alım Vergisi
bu dönemde de uygulaması devam eden bu nitelikteki vergilerdir. Ayrıca yine sisteme aynı
dönemde Akaryakıt Tüketim Vergisi de dahil olmuştur.
KDVK ile vergilendirilmesi öngörülen alan, daha önce uygulanmakta olan aynı mahiyetteki
vergilerin kapsamları toplamından daha geniştir. Katma değer vergisinin konusu mal teslimi,
hizmet ifası ve ithalattır. Katma değer vergisi ile nihai aşamada milli gelirin tüketime ayrılan
kısmının vergilendirilmesi hedeflenmiştir. KDVK’nda perakende aşamadan önceki üretim
aşamalarında mümkün olduğu ölçüde istisna hükümlerine yer verilmemek suretiyle, katma
değer vergisinin genel bir satış vergisi olması mahiyetinin zedelenmemesine özen
gösterilmiştir. Böylece ekonominin serbest rekabet sistemi içerisinde işleyişini önleyecek
tercihlerden kaçınılmıştır (Kıvanç, 2007).
Aynı dönemde satış belgesi toplayan ücretlilere vergi iadesi verilmeye başlanmıştır. Bu arada
yazarkasa uygulamasının başlatılması vergi toplanmasının tabana yayılmasına katkıda
bulunmuştur.
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KDV uygulamasının hemen sonuç vermesi ile dolaylı vergilerin kapsamı ve oranları da, değişen
ekonomik koşullara göre sürekli ayarlanmıştır. 1981 yılında getirilen ve bir yıl uygulandıktan
sonra kaldırılan peşin vergi sistemi KDV ile birlikte “Dahili Tevkifat” yoluyla yeniden vergi
sistemine getirilmiştir. 1988 Yılında ise Dahili Tevkifat yerine yıllık beyanname üzerinden
hesaplanan “Geçici Vergi” uygulamasına geçilmiştir.
Tasarrufları teşvik etmek ve mali sisteme işlerlik kazandırmak amacıyla faiz gelirlerine
uygulanan vergi kesintileri, 1984 yılında yüzde 30’dan yüzde 20’ye daha sonra da yüzde 10’a
düşürülmüştür. Banka Muamele vergisi 1984’de yüzde 15 seviyesindeyken, 1984 yılında yüzde
3’e 1986’da da yüzde 1’e indirilmiştir. 1987 yılında ise Motorlu taşıtlar vergisi, taşıt alım
vergisi, harçlar ve damga vergisi önemli ölçüde yükseltilmiştir (Uras, 1993: 44)
Bu dönemde yapılan değişikliklerin olumlu yanlarının yanı sıra olumsuz tarafları da vardır.
Örneğin gerek mali, gerekse sosyal adaleti sağlamak amacı ile getirilen ve getirilmesinin
gerekliliği herkesçe kabul edilen peşin vergi uygulaması getirilişindeki aksaklıklar sonucu bir
yıl sonra kaldırılmıştır.
Ayrıca, her ne kadar yeni vergi güvenlik önlemleri getirilmişse de bilgi işlem altyapısının, risk
test etme sistemlerinin ve inceleme elemanlarının da sayı olarak yetersiz oluşu, bu önlemlerin
etkin bir şekilde uygulanmasını güçleştirmiştir.
Grafik 20: 1980-1990 Dönemi Genel Bütçe Gelirleri Bileşimi (% pay)
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Grafik 21: 1980-1990 Dönemi Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatının Dağılımı (%)
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1980-1990 döneminde uygulanan liberal politikalar ve özel kesime vergisel anlamda teşviklerin
artması, önceki döneme göre gelir vergisinin bütçe vergi gelirleri içindeki payının azalmasına
neden olmuştur. Zaten uygulamaya geçen dolaylı vergilerin ağırlıklı olduğu bir vergi politikası
nedeniyle bu dönemde dolaylı vergilerin sistem içindeki payı yükselmiştir.

10.7. 1980-1990 Dönemi Kamu Borçları
Türkiye ekonomisinde 1960-1980 arası dışa kapalı dönemin son yıllarında kamu
harcamalarındaki artışın kamu gelirleri ile karşılanamaması Kamu Kesimi Borçlanma Gereğini
(KKBG) büyük ölçüde artırmıştır. KKBG’deki artış, açık bütçe politikası uygulamalarının bir
sonucu olarak değerlendirilebilir.
1970’li yılların sonunda çok fazla artan KKBG uygulamaya konan yapısal uyum programı ile
1980’li yılların başında tekrar düşme eğilimine girmiştir. Ancak 1980-1990 döneminin
ortalarında borçlanma ihtiyacı giderek artmıştır.
Grafik 22: 1980-1990 Dönemi Kamu Kesimi Borçlanma Gereği /GSMH
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Bu süreçte kamu açıklarının geniş boyutlara erişmesi borçlanma ihtiyacını artırmış ve açıkların
finansmanı için, iç borçlanma, dış borçlanma ve emisyon araçları kullanılmıştır.
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Türkiye 24 Ocak kararlarının alındığı 1980 yılına, yüzde 25’i kısa vadeli, yüzde 75’i ise orta ve
uzun vadeli olmak üzere 14.234 milyar dolar borç stoku ve ödemeler dengesi sorunu ile
girmiştir. Bu nedenle 1980 sonrasında ekonomik büyümenin finansmanında önemli ölçüde dış
kaynak kullanılmıştır.
Türkiye 1980-1985 yıllarında sırasıyla 2.336, 1.904, 2.109, 1.639 2.527 2.719 milyon dolar
olmak üzere toplam 13.234 milyon dolar dış borç kredisi, IMF’den ise 1980-1984 yıllarında
1.683 milyon Özel Çekme Hakkı (SDR) kullanmıştır. Böylece Türkiye’nin dış borçları 1985
yılı sonunda 25.349 milyon dolara çıkmıştır. Diğer bir deyişle dış borçlar 6 yılda yüzde 80
artmıştır (Yıldırım ve Yıldırım, 2001: 6).
Grafik 23: 1980-1990 Dönemi Dış Borçlar Toplamı (Milyon Dolar)
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Kaynak: TCMB, www.hazine.gov.tr, www.dpt.gov.tr
1985 sonrasında ise yabancı kredi talebinin artması dış borç ve dış borç faiz ödemelerini
artırmıştır. Dış borçların yüzde 80’i aşan kısmı kamu kesimine ait olduğu için kamu kesiminin
borç yükü artmış, diğer yandan bu dönemde kamu kesimi tasarrufları azalmıştır.
Grafik 24: 1980-1990 Dönemi Kamu Kesimi İç Borç Stoku (Cari Fiyatlarla Bin TL)
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
İç Borç Stoku
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İç borçlanma ise 1980’li yılların başında önemli bir sorun yaratmamıştır. Hükümet 1981
yılından itibaren kamu açıklarını Merkez Bankası kaynaklarından finanse etme yerine
doğrudan bono ve tahvil satışıyla karşılamayı tercih etmiştir. 1985 yılı Mayıs ayından itibaren
ihale yöntemiyle hazine bonosu ve tahvil satışlarına başlanmıştır. 1987 yılından itibaren ise
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Merkez Bankası açık piyasa işlemlerine başlayarak önemli bir para politikası aracına sahip
olmuştur. Böylece iç borç stoku da giderek artmaya başlamıştır.
1986 Mali Yılı Bütçe Kanununda borçlanmanın gerçek kamu geliri olmadığı kararı ile devletin
borçları bütçe dışına alınmıştır. İç ve dış borçlanmaya ilişkin tüm işlemlerin yapılması ve borç
yönetimi dönemin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının sorumluluğuna bırakılmıştır. Böylece
tahvil ve bono yoluyla yapılan borçlar artmıştır.
Bu dönemde tahvil ve bono stokunun GSMH’ya oranında meydana gelen yükselmeler,
ekonomideki diğer gelişmelere bağlı olarak büyük bir sorun olarak gözükmese de, ekonomideki
makroekonomik politikalara olan güvensizlik sonucu mevcut borçların vade yapılarının
kısalması ve borç stokunun doğurduğu faiz yükünün artması, iç borçlara ilişkin sorunların
boyutunu derinleştirmiştir. Ayrıca toplam borçların ortalama vadesinde meydana gelen
azalmalar yanında kamu açıklarının büyüyerek sürmesinden kaynaklanan ek borçlanma
gereksinimi, kamu kesiminin finansal piyasalar üzerindeki baskısının günden güne artmasına
neden olmuştur.
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11.1. 1990-2000 Dönemi
1980 yılında uygulamaya alınan yeni istikrar programı ile, Türkiye ekonomisinin liberal bir
yapıya dönüştürülmesi ve dünya ekonomisi ile bütünleşmesi amaçlanmıştır. 1980’den
günümüze kadar geçen süreçte de uygulanan iktisat politikalarının nihai hedefi bu amaçların
gerçekleştirilmesi olmuştur.
Bu çerçevede Türkiye ekonomisinin liberalleştirme sürecinde, kuramsal yapıya uygun bir sıra
takip edilmiştir. Birinci aşamada yurtiçi üretimde, ikinci aşamada dış ticarette ve nihayet
üçüncü ve son aşamada ise finansal sektörde liberalleşmeye gidilmiştir. Bu nedenle 1980-1988
döneminde yurtiçi üretimde ve dış ticarette serbestleşmenin sağlanması için, 1989-2000
döneminde ise finansal alanda liberalleşmenin gerçekleşmesi için uğraşılmıştır
Böylece ilk liberalleşme döneminin sonunda yani 1989 yılından sonra Türkiye ekonomisinde
finansal serbestleşmeye gidildiği yeni bir sürece girilmiştir. Türk Parasının Kıymetini Koruma
hakkında 32 sayılı karar Ağustos 1989’da yürürlüğe konularak, ödemeler dengesinin cari
işlemler ve sermaye hareketlerine ilişkin faaliyetleri, önemli boyutta serbestleştirilmiştir.
Ödemeler dengesi sermaye hareketleri üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılmış ve kambiyo
rejimi (döviz ile ilgili işlemler) tamamıyla serbestleşmiştir. Böylece Türkiye ekonomisi dünya
pazarları ile bütünleşme ve küreselleşme sürecinde yeni bir dönemece girmiştir.
Kamu kesimi açıklarının ve enflasyonun hızla yükseldiği bir ekonomik konjonktürde kambiyo
rejimi ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi; para, faiz ve kur politikalarını cari
işlemlere ilişkin hedeflerden uzaklaştırmıştır. Bu yapı altında yurtiçi piyasalarda döviz kuru
aşınması ve faiz oranları birbirine bağlanarak Merkez Bankasının kontrolünden çıkmış ve
yurtiçi finans piyasaları uluslararası kısa vadeli sıcak paranın spekülasyonuna açılmıştır. Bu
durumda ülkeden sermaye kaçışının önlenmesi için yüksek reel faiz ve TL’nin reel olarak değer
kazanması zorunlu hale gelmiştir.
Böylece uyarılan kısa vadeli spekülatif yabancı sermaye akımları, bir yandan ekonominin dış
açıklarını finanse ederken, diğer yandan da tüketim ve ithalat hacmini genişletmiştir. Başka bir
deyişle, TL’nin aşırı değerlenmesi sonucu oluşan cari işlemler açıkları, yüksek faiz nedeniyle
gelen kısa vadeli sermaye girişleri ile finanse edilmiştir. Sonuçta ihracata dönük büyüme yerini,
faiz arbitrajı yöntemiyle sermaye ithaline dayalı ithalata dönük büyümeye bırakmıştır
(Kazgan,2006: 149).
1989 yılında Türkiye ekonomisinin içine girdiği değişim sürecinde aslında dış dünyada da pek
çok değişim söz konusudur. O dönemde Berlin Duvarı yıkılmış ve SSCB dağılarak tarihe
karışmıştır. Dünyada güçler dengesinde yaşanan bu köklü değişim, ekonomik düzeni de yeni
bir platforma taşımış ve rekabet ve sermayenin küreselleşmesi sosyal devlet anlayışını bir
kenara bırakmıştır. Türkiye’de kaçınılmaz olarak bu sürecin bir parçası olmak zorunda
kalmıştır.
Döviz piyasasındaki ve mali piyasalardaki bu serbestleşme ile hükümetin ekonomiye doğrudan
makroekonomik politikalarla yön verme şansı da azalmıştır. Hükümet ancak makro
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değişkenleri belirleyecek parametreleri etkileyerek, ekonomiyi dolaylı bir şekilde
etkileyebilecektir. Diğer yandan ekonominin bu düzeyde bir serbestleşmeye yasal ve kurumsal
olarak hazır olmaması, dünya piyasalarındaki rekabet şansımızı da daraltmıştır (Şahin, 2006:
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Böylece 1990’lı yıllara Türkiye ekonomisi yeni politikalarla girmiştir. Ancak 1990 yılında
Körfez Krizinin çıkması ve Körfez savaşının olumsuz etkileri, 1991 yılında ekonominin
büyüme hızını olumsuz olarak etkilemiştir.
Körfez Krizi nedeniyle sağlanan hibelerden 1990 yılında 745 milyon dolar, 1991 yılında ise
1.785 milyar dolarlık giriş olmasına rağmen Merkez Bankası rezervleri önemli kayba uğramış,
kısa vadeli dış borçların ödenmesinde zorluklar olmuştur. 1991 yılında erken genel seçimlerin
yapılması, gelişmiş ülkelerdeki iktisadi durgunluğa paralel olarak dış pazarların daralması,
teşviklerin azalması, TL’nin reel olarak değer kazanması nedenleriyle ihracat artış hızı da sınırlı
düzeyde kalmıştır (Eğilmez ve Kumcu, 2004: 311).
1992 yılında ekonomide yeniden iyileşme belirtileri görülmeye başlanmıştır. GSMH büyüme
hızı, 1993 yılında yüzde 7.6 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. 1993 yılında sağlanan bu
yüksek oranlı büyümenin yan etkileri ise dış ticaret açığındaki büyüme ve kamu kesimi
açıklarının büyümesi üzerinde olmuştur. 1993 yılında konsolide bütçe açığı 133.1 trilyon lira
düzeyinde gerçekleşirken kamu kesimi borçlanma gereği ise 215.9 trilyon lira olmuştur (Yıllık
Ekonomik Rapor, 1993: 5).
1989 yılından beri uygulanan, yüksek faiz ve aşırı değerli kur ortamında kısa vadeli sermaye
girişine dayanan borçlanma politikası 1993 yılında sınıra dayanmış, döviz kurunda ve mali
piyasalarda önemli ölçüde belirsizlikler yaşanmıştır.
Türkiye ekonomisi, 1994 yılına gelindiğinde önemli bir iç borç baskısı altında kalmıştır. Bu
dönemde, faiz oranlarındaki hızlı yükseliş, yurtdışından kısa süreli sıcak paranın spekülatif
amaçlarla ülkeye akmasını desteklemiştir. Bu süreçte Türk Lirasının yabancı paralar karşısında
reel olarak değer kazanması ihracatı kısıtlarken, ithalatı kolaylaştırmıştır. Bunun doğal sonucu
olarak 1993 yılında dış ticaret açığı 14 milyar dolara, cari işlemler açığı ise 6,4 milyar dolara
yükselmiş, TCMB’nin piyasaya döviz sürerek döviz kurlarında denge sağlamaya yönelik
faaliyetleri ise başarıya ulaşamamış, döviz ve mali piyasalarda belirsizlik ve dalgalanmalar baş
göstermiştir. Ekonomideki mali dengesizlikler 1993 yılı sonlarında ağırlaştığı halde, hükümet
yaklaşan genel yerel seçimler nedeniyle önlem almaktan kaçınmış ve istikrar tedbirlerini seçim
sonrasına bırakmıştır.

11.2. 5 Nisan Kararları
Bu gelişmelerin sonucunda, 1994 yılı başında Türkiye yeniden bir ekonomik kriz içine girmiş,
uzun süreden beri istikrarlı görünen Dolar-TL paritesi ciddi şekilde bozulmuş, enflasyonist
beklentiler büyük ölçüde artmış, Hazine içeriden borçlanamaz duruma gelmiştir. Bu ortamda,
enflasyonu düşürmeye ve ekonomide istikrar sağlamaya yönelik olarak 5 Nisan 1994 kararları

224

alınmıştır. Bu programla, bir taraftan ekonominin hızla istikrara kavuşturulması, diğer taraftan
da istikrarı sürekli kılacak yapısal reformların gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu kararlar çerçevesinde uygulamaya konulan başlıca önlemler;


Türk Lirasının yüzde 39 oranında devalüe edilmesi,



Döviz kurlarının serbest bırakılması, kurların on banka verilerine göre belirlenmeye
başlaması,



10 yıllık aradan sonra IMF ile stand-by anlaşmasına gidilmesi,



Hazinenin Merkez Bankasından alacağı avansa sınır getirilmesi,



KİT ve Tekel ürünlerinin pahalılaştırılması, akaryakıta ilişkin kesintilerin artırılması,



Konsolide bütçe açığının ve kamu kesimi borçlanma gereğinin düşürülmesi ve bazı
vergilerin konulması ana başlıkları altında özetlenebilir.

Alınan bu tedbirlerin sonucunda para ve döviz piyasalarında göreli bir istikrar sağlanmış,
mevduatlarda hızlı bir artış gözlenmiş, Merkez Bankası rezervleri yeniden yükselme trendine
girmiştir. Türk lirasının değerinin yeniden belirlenmesi ve döviz piyasalarında sağlanan
istikrara paralel olarak dış ticaret dengesinde olumlu gelişmeler gözlenmiştir.
Mali piyasalarda sağlanan istikrar ortamında iç borçlanmada uygulanan faiz oranları giderek
aşağıya çekilmiş ve borçlanma maliyeti azaltılmıştır. Alınan kararların sonucunda ihracatta artış
ithalatta azalış olmuş ve cari işlemler dengesi fazla verir hale gelmiştir.
Ayrıca kamu finansman açıkları büyük ölçüde aşağıya çekilmiş mali piyasalarda yeniden
istikrar ortamı yaratılmıştır. 1994 yılında yüzde 6.1 oranında gerileme gösteren GSMH oranı
1995 yılından itibaren tekrar yurtiçi talebe dayalı büyüme sürecine girmiş ve 1997 yılında yüzde
8.3 oranında büyümüştür.
Ancak enflasyon ile mücadeleyi hedef alan üç yıllık orta vadeli istikrar programının
uygulanmaya başladığı 1998 yılında, yurtiçi talepteki daralmaya bağlı olarak büyüme eğilimi
de yavaşlamıştır. Büyüme hızı yavaşlarken, diğer yandan 1998 yılı Temmuz ayı ortalarına
kadar açıklanan üçer aylık programlardaki hedeflerin tutturulması ekonomideki belirsizlik
ortamının azalmasına ve enflasyonun düşme eğilimine girmesine katkıda bulunmuştur. Bunun
sonucu olarak iç borçlanmada vadeler uzamaya ve faiz oranları düşmeye başlamıştır.
Ancak Rusya’da başlayan ve dünyaya yayılan krizin etkisi ile bu eğilim tersine dönmüştür.
Zaten 1997 yılı ortasında Güneydoğu Asya ülkelerinde çıkan mali kriz dünyayı etkilemiştir.
Gelişmekte olan ülke pazarlarından (emerging markets) yabancı sermaye çıkmaya başlamış ve
kriz çıkan ülkelerde zarar eden mali kuruluşlar zararlarını asgariye indirmek için tüm
gelişmekte olan ülke pazarlarından çıkarak krizi küreselleştirmişlerdir.
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Asya krizi Türkiye’yi fazla etkilememesine rağmen bir yıl sonra 1998 yılında Rusya’da çıkan
mali kriz Türkiye ekonomisini etkilemiştir. Yabancı yatırımcıların Rusya ile birlikte
Türkiye’den de çıkmaya başlaması ile Türkiye altı hafta içinde 6 milyar dolarlık yabancı
finansman kaybına uğramıştır. Merkez Bankası zamanında müdahale ederek bir taraftan döviz
alımları için gerekli Türk Lirası likiditeyi piyasalara verirken, diğer taraftan döviz satarak
yabancı yatırımcıların döviz alımlarını kurlarda fazla etki yapmayacak şekilde ayarlamaya
çalışmıştır. Rusya krizinin etkisi asıl reel sektörü etkilemiştir. Faizlerin çok yüksek düzeylere
tırmanması ve Rusya ile olan ticaretimizin tamamen durması ihracat sektörünü ve tüm
ekonomiyi etkilemiştir. Böylece 1998 yılının ikinci yarısından itibaren ekonomi küçülme
sürecine girmiştir.
Sonuç olarak 1998’de ihracat talebi Rusya krizine bağlı olarak daralmış ve artan uluslararası
güvensizlik ortamında kısa vadeli sıcak para girişleri faiz arbitrajına duyarlılığını kaybetmiştir.
Siyasi yaşamda da yaşanılan belirsizliklerin artması ile birlikte ekonomi yeni bir finansal ve
reel krize sürüklenmiştir.

11.3. 1990-2000 Dönemi Kamu Bütçesi
1989 yılından itibaren kamu kesiminin gelir gider dengesi ciddi şekilde bozulmaya başlamıştır.
1990’lı yıllara gelindiğinde bütçe açığının GSMH’ya oranı giderek artmış ve kamu kesimi
finansman açıkları ile birlikte kamu kesimi borçlanma gereği de yükselmiştir. Kamu kesimi
borçlanma gereği (KKBG)/GSMH oranı, 1990 sonrasında yüzde 10’ları geçmiştir. 1990
yılından itibaren kamu kesimi açıklarının hızla artması, vergi gelirlerinin iç borç servisine bile
yetmemesi, kamu kesiminin nakit açığını iç borçlanma ile finanse eder duruma düşmesi, ayrıca
bu açığı kapatmak için dış borca ve Merkez Bankası kaynaklarına yönelmesi ile döviz
rezervlerinin hızla erimesi, ekonomiyi mali anlamda çökertmiştir.
Kamu açıklarındaki hızlı büyüme, özellikle iç borçlanmanın ve bu arada faiz oranlarının hızla
artmasına yol açmıştır. Yüksek faizli bu spekülatif ortam, iç borç yükünün ağırlaştırdığından,
1991-92-93 yıllarında bütçe faiz dışı fazla verememiş ve bütçe açıkları artmıştır. 1994 yılında
büyüyen kamu ve bütçe açıkları ekonomide iç dengeleri bozmuştur.
1994 yılına gelindiğinde kamu maliyesinin temel göstergeleri olan konsolide bütçe, KİT’ler,
fonlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının açıkları ekonomide mali anlamda önemli bir sorunun
göstergesi olmuştur.
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Tablo 6: Kamu Kesimi Borçlanma Gereğinin Bütçe Türlerine Göre Dağılımı (Cari
Fiyatlarla Bin TL)
1990

1991

1992

1993

1994

Konsolide Bütçe

11,955

33,516

47,434

133,666

152,093

KİT

14,848

19,639

35,818

13,230

(12,226)

- İşletmeci

15,533

20,898

41,047

19,566

(19,842)

-Tasarrufçu

(684)

(1,258)

(5,228)

(6,336)

7,615

Mahalli İdareler

160

1,731

8,676

14,355

15,868

(68)

76

78

86

261

(1,086)

875

2,603

11,537

22,568

2,424

5,945

13,876

16,984

35,049

907

2,329

7,662

13,952

25,960

64,111

116,147

203,811

239,574

25 503

48 514

39 422

(180 434)

Döner Sermayeli
Kuruluşlar
Sosyal Güvenlik
Kuruluşları
Fonlar
Özelleştirme
Kur.
Toplam
Kesimi
Gereği

Kap.

Kamu
Borç. 29,141

Toplam Kamu Faiz
8 958
Dışı Borç. Gereği
Kaynak: www.dpt.gov.tr

Ekonominin geldiği bu noktada alınan 5 Nisan 1994 istikrar programının temelini de kamu
maliyesi alanında alınan tedbirler oluşturmuştur. Bu dönemde bir taraftan kamu harcamalarının
azaltılması diğer yandan kamu gelirlerinin artırılmasına çalışılmıştır. Temel amaç kamu kesimi
açıklarını hızla aşağı çekmek ve borç-faiz kısır döngüsüne son vermektir.
Böylece devlet bütçede sıkı bir tasarruf uygulamasına başlamıştır. 1994 yılından sonra bütçe
faiz dışı fazla vermekle birlikte bütçe açıkları devam etmiştir. Bu açıklardaki en büyük pay yine
transfer harcamaları içinde yer alan faiz ödemelerinden kaynaklanmıştır.
Transfer harcamaları içerisindeki tüm kalemlerin gerek bütçe giderleri gerekse GSMH içindeki
paylarının yıllar itibariyle diğer harcama kalemlerinin çok üzerinde gerçekleşmesi ile bütçe
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“transfer bütçesi” haline gelmiştir. Kamu kesimi, sürekli olarak gelirinden fazla harcama
yaptığından, borçlanma yoluyla sağlanan kaynaklarla eğitim, sağlık gibi sosyal hizmetler veya
yatırımlar değil daha çok transfer harcamaları finanse edilmiştir.
Tablo 7: Konsolide Bütçe Gelir Gider Dengesi 1990-2000 (Cari Fiyatlarla, Milyar TL)
Bütçe
Geliri

Bütçe
Gideri

Bütçe
Açıkları/

/GSMH

/GSMH

GSMH

Yılla
r

Bütçe
Geliri

Bütçe
Gideri

Bütçe
Açığı

1990

56573

68354

-11782

14.2%

17.2%

-3.0%

1991

99084

132401

-33317

15.6%

20.9%

-5.3%

1992

178070

225398

-47328

16.1%

20.4%

-4.3%

1993

357333

490438

-133105

17.9%

24.6%

-6.7%

1994

751615

902454

-150839

19.3%

23.2%

-3.9%

1995

1409250

1724194

-314944

17.9%

22.0%

-4.0%

1996

2727958

3961308

-1233350

18.2%

26.4%

-8.2%

1997

5815099

8050252

-2235153

19.8%

27.4%

-7.6%

1998

11811065

15614441

-3803376

22.1%

29.2%

-7.1%

1999

18933065

28084685

-9151620

24.2%

35.9%

-11.7%

2000

33440143

46705029

-13264886 26.6%

37.2%

-10.6%

Kaynak: www.bumko.gov.tr
Tablo 7’den de görüldüğü gibi 1990-2000 döneminde gelir gider dengesi iyice bozulmuş ve
gelirlerin giderleri karşılama oranı dönemin sonunda yüzde 70’lere düşmüştür. 1999 yılında ise
genel seçim, ekonomik durgunluk ve doğal afetlerin bir arada yaşanması kamu yönetimini
güçleştirmiştir. Ayrıca yeni vergi yasası vergi gelirlerinin hedeflenenin altında kalmasına neden
olmuştur. Konsolide bütçe açıklarının GSMH’ya oranı ekonomik durgunluğun da etkisi ile
yüzde 11.7’ye çıkmış ve vergi gelirlerinin yüzde 74’ü faiz harcamalarına sarfedilmiştir.

11.4. 1990-2000 Dönemi Kamu Harcamaları
1990 yılının Ağustos ayında başlayan Körfez Krizi ve onun yarattığı siyasi bunalım ile ardından
gelen “petrol şoku”, öncelikle kaynak maliyetlerini arttırmış, iç borçlanma makul bir faiz düzeni
içinde olanaksız hale gelmiştir. Bu dönemde bütçenin faiz ödemeleri ve maaş ödemelerini
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karşılayabilmek için iç borçlar 420 trilyona, dış borçlar ise 69 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye
ekonomisi, 1994 yılını iç ve dış dengelerde ortaya çıkan bu bozulma ile karşılamıştır.
Bu bağlamda 1994 yılında yaşanan krizin temel nedenini de yapısal sorunlara bağlamak
mümkündür. Kamu gelir gider dengesindeki bozulma, gelirlerin yetersiz olması kadar kamu
harcamalarında yaşanan savurganlıktan da kaynaklanmıştır.
Ekonomik dağılıma göre kamu harcamaları değerlendirildiğinde, 1980’li yıllarda başlayan
transfer harcamalarındaki artış 1990’lı yıllarda cari harcamaların da önüne geçmiştir.
Grafik 25: 1990-2000 Dönemi Kamu Harcamalarının Ekonomik Dağılımı (%)
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Kaynak: İlgili Yıllar Bütçe Gerekçeleri ve Kamu Hesapları Bültenleri,
DPT, Maliye Bakanlığı
Bu dönemde 1994 sonrası kamu harcamalarında başlatılan tasarruf uygulamaları sonucu
savunma harcamaları hariç cari harcamalar yüzde 30 oranında daraltılmıştır. Kamu
hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları kısılmıştır. Kamu kesiminde
kadrolu personel alımı ve geçici işçi alımı durdurulmuştur. Ücret ve maaşların bütçe imkanları
ile sınırlı olarak artırılacağı ilan edilmiş ve enflasyonun altında artışlara endekslenmiştir (Şahin,
2006: 229).
Ancak 1990-2000 döneminde cari harcamalardaki değişim, en çok personel harcamaları
üzerinde etkili olmuştur, personel harcamalarındaki artış enflasyonun gerisinde bırakıldığı için
reel olarak sürekli olarak azalmış, hatta 1990 yılı düzeyini bile koruyamamıştır.
Personel harcamalarının düşürülmesi için çok önemli düzeyde fedakarlıklar yapılırken, diğer
cari harcamalarda önceki bazı yıllara oranla artışlar görülmesi, dikkate değerdir.
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Grafik 26: Cari Harcamaların Kamu Harcamaları İçindeki Payı (%)
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Kaynak: DPT, Maliye Bakanlığı
Yatırım harcamaları ise kamu harcamaları içinde yine en az paya sahip olan harcama kalemi
olarak kalmıştır. Ayrıca 1994 istikrar programından sonra kamu yatırım programına yeni proje
eklenmemesi, ihalelerin bir bölümünün ertelenmesi ve alt yapı projelerinin yap-işlet-devret
yöntemi ile gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Lojman, sosyal tesis ve hizmet binalarının
yapımı durdurulmuştur. Kamuya taşıt alımı sınırlandırılmıştır (Şahin, 2006: 229). Böylece
kamu yatırımlarının, harcamalar içindeki payı 1990 yılında yüzde 10 iken, 2000 yılına
gelindiğinde yüzde 5 seviyesine düşürülmüştür.
Transfer harcamalarının yapısına baktığımızda ise bu harcamaları oluşturan en önemli
kalemlerin, iç-dış borç faizleri, KİT’lere transferler ve sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan
transferler olduğu görülmektedir. Bu kalemlerden faiz ödemeleri 1990 yılında transfer
harcamalarının yüzde 56’sını oluştururken, 1998 yılında bu oran yüzde 65’e çıkmıştır. Kamu
harcamaları içinde borç faizleri için ödenen miktar ise yüzde 40 seviyesinin üzerinde çıkmıştır.
Grafik 27: İç ve Dış Faiz Ödemelerine, KİT’lere ve SGK’larına Yapılan Transferlerin
Kamu Harcamaları İçindeki Payı (%)
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

İç Borç Faiz Ödemeleri
Dış Borç Faiz Ödemeleri
KİT'lere YapılanTransferler
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yapılan Transferler

Kaynak: DPT, Maliye Bakanlığı
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Bu dönemde bir taraftan kamu harcamaları azaltılmaya çalışılırken diğer taraftan bütçeye
eklenen yeni kalemler harcamaların artmasına neden olmuştur. 1994 yılından sonra Emekli
Sandığı yanında Sosyal Sigortalar kurumuna ve Bağkur’a da bütçeden transfer aktarılmaya
başlanmıştır. Bu da dönemin sonunda sosyal güvenlik yardımlarının kamu harcamaları içindeki
payını artırmıştır. 1994 yılında tarımsal destekleme için bütçeden kaynak aktarılmaya
başlanmış ve bu harcamalar bütçenin önemli gider kalemlerinden biri haline gelmiştir.

11.5. 1990-2000 Dönemi Kamu Gelirleri
1990-2000 dönemi kamu maliyesinin, kamu gelirleri açısından en zayıf olduğu dönemlerden
biridir. Kamu gelirleri bu dönemde kamu harcamalarını karşılayamadığı gibi ekonomide
vergilendirilmeyen alanları kapsayacak yeni vergi yasaları da çıkarılamamıştır. Ayrıca sistemde
yer alan vergilerin etkin bir şekilde tahsil edilememesi yine mal ve hizmetler üzerinden alınan
tüketim vergileri üzerindeki yükü artırmıştır.
Bu dönemde yaşanan diğer bir sorun ise kayıtdışı ekonominin giderek yaygınlaşmasıdır.
Kayıtdışı ekonominin boyutlarının büyümesi yalnızca vergi gelirlerinin azalmasına neden
olmakla kalmamakta, vergi yükünün adil dağılımını da önlemektedir.
Kamu gelirlerinin giderek düşmesi ve finansman ihtiyacının artması, ekonomide yeni gelir
kaynakları yaratılmasını zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede sisteme yeni vergiler konulmuştur;
Ekonomik Denge Vergisi, Net Aktif Vergisi, Ek Gayrimenkul Vergisi, Ek Motorlu Taşıtlar
Vergisi sisteme eklenen vergilerdir. Ayrıca bu dönemde kamu hizmetlerinin sunumu için alınan
harçlar ve resimler yükseltilmiştir. Bazı vergilerin oranı yükseltilmiş, akaryakıt tüketim
vergisinin oranı yüzde 50’den yüzde 70’e yükseltilmiştir.
Kamu kesiminin gelirlerinin artırılması için KİT ürünlerine yüksek zamlar yapılmış ve
KİT’lerin zararına satışları önlenmeye çalışılmıştır. Bu dönemde yaşanan en önemli gelişme,
devletin ihtiyacı olan bir takım gelirlerin özelleştirme yoluyla sağlanması öngörülmüştür. Bu
çerçevede 27 Kasım 1994 tarihinde çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Yasası ile KİT’lerinin
özelleştirilmesi TBMM’nin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir. KİT’lerin
özelleştirilmesiyle, devlete çok yönlü kazanç sağlanacağı ve özellikle KİT’lerin bütçe
üzerindeki yükünün kalkacağı düşünülmüştür. Bu çerçevede 12 adet KİT özelleştirme programı
kapsamına alınmıştır. Ancak özelleştirme çalışmalarından beklenen sonuç elde edilememiştir.
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Grafik 28: 1990-2000 Dönemi Genel Bütçe Gelirleri Bileşimi (% pay)
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Kaynak: www.gelirler.gov.tr
1990-2000 döneminin de en önemli kamu gelir kaynağı yine vergi gelirleri olarak ön plana
çıkmıştır.
Kamu gelirlerini arttırma ihtiyacı bürokratların öteden beri daha önce uygulanıp terk edilmiş
servet beyanı sistemine geri dönüş istekleri ile birleşmiş ve bu dönemin sonunda “nereden
buldun” ve “Mali Milat” olarak anılan uygulamalar getirilmiştir. “Nereden buldun” olarak
anılan ve 29 Temmuz 1998’de Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 4369 sayılı yasa ile getirilen
hükümler, servetteki yıl içindeki artışları kaynağına bakmaksızın gelir vergisinin konusuna
almış, bundan önceki dönemleri ihmal ederek kişilerin 30 Eylül 1998 tarihindeki servet
durumunu esas alan hükümler de “Mali Milat” olarak anılmıştır. Bu uygulamalar kısa bir süre
sonra özellikle menkul kıymet piyasalarında yaşanan olumsuzluklar dikkate alınarak önce
geçici hükümlerle 3 yıllık bir süre için durdurulmuş, sonra da bu hükümler hiç uygulama
olanağı bulamadan tamamen kaldırılmıştır.
4369 Sayılı yasa ile vergi gelirleri içinde dolaysız vergilere ağırlık verilmesi, kayıtdışılığın
radikal biçimde önüne geçilmesi, artan kamu finansmanı karşısında güçlü tedbir alma ihtiyacı
gibi doğru hedefler olsa da vergi rekabetinin yeni yeni güçlenmeye başladığı global ekonomi
düzeninde olumlu sonuç verme umudu olmamıştır.
Yine 4369 sayılı yasa ile ticari kazançlarda götürü usul kaldırılmış, yerine belge toplayarak
basit bir hesaplama ile gerçek gelir vergisi beyanını öngören basit usul getirilmiştir. Basit usul
istenileni verememiş olsa da götürü usule göre gerçek geliri amaçlamış olması bakımından
beyan sistemine uygun olmuş, uygulaması günümüze dek gelmiştir. Vergi idaresi basit usulden
memnun olmamış, sürekli olarak bu kapsama girenlerin çok küçüklerine muafiyet tanınması,
biraz büyük olanların da işletme defterine yönlendirilmesi düşünülmüşse de bu
gerçekleşmemiştir.
4369 Sayılı yasa ile diğer bazı konularda da önemli değişikliklere gidilmiştir. Bunlar arasında
belli başlıları şu şekilde belirtilebilir; Vergi ceza hükümlerinin ceza hukukuna uygun, daha
modern bir yapıya kavuşturulması sağlanmıştır. Bireysel gelir vergisi beyanının ülkemizde
yaygın olmaması nedeniyle etkin biçimde uygulanamayan aile reisi beyanının kaldırılması ile
sadeleşme sağlanmıştır. Gelirin gerçek ve safi (net) olması ilkelerinden sapmalar gösteren
uygulamalar vergi güvenlik müessesesi olarak yasalarda yer alsa da gerçek gelir olmasa da
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vergi doğuruyor olmaları bakımından bu yasa ile terk edilmiştir. Bunlar; götürü ücretler, hayat
standardı esası, asgari zirai vergi ve asgari zirai kazançtır.
4369 Sayılı yasa sonrasında, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde Marmara bölgesi ve
Düzce’de yaşanan depremlerin ekonomik hayata olumsuz etkilerini telafi etmek amacıyla, 26
Kasım 1999’da 4481 sayılı yasa ile bir defaya mahsus olmak üzere ek vergiler getirilmiştir.
Ek vergi yüküne tabi olanlar ve yeni ek vergiler ise şu şekilde belirlenmiştir; beyanname veren
gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile beyanname vermese de yüksek ücretli olanlardan 1998
yılı gelirleri üzerinden alınan % 5 oranında ek gelir ve ek kurumlar vergileri, ek emlak vergisi,
ek motorlu taşıtlar vergisi ve özel işlem vergileri konulmuştur.
Bunlar daha sonra terk edilmiş olsa da yine o dönemde getirilen özel iletişim vergisi zamanla
sabit telefon hatlarından ve diğer elektronik iletişimden de alınarak bugün kamunun sürekli bir
gelir kaynağı haline gelmiştir.
Bu dönemde, depremlerden zarar görenlerle birinci derece yakınları ek vergilerin dışında
tutulmuş, bu vergiler için sosyal eğilimli istisnalar uygulanmıştır.
Grafik 29: 1990-2000 Dönemi Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatının Dağılımı (%)
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Kaynak: www.gelirler.gov.tr
Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatında dolaysız vergilerden dolaylı vergilere doğru yeniden bir
kayış başlamıştır. Bu gelişmelerde, vergi gelirlerinin yetersiz olmasının ve vergi kayıp
kaçaklarının artmasının payı büyüktür. Devlet kendisine gelir yaratmak için daha kolay bir yolu
seçmiş ve dolaylı vergiler üzerindeki yükü artırmıştır.

11.6. 1990-2000 Dönemi Kamu Borçları
1990-2000 döneminde yaşanan en önemli sorunlardan biri kamu gelir gider dengesindeki
bozulmaya bağlı olarak KKBG’nin çok fazla artmasıdır.
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Grafik 30: 1990-2000 KKBG’nin Bütçe Türlerine Göre Dağılımı (GSMH’ye Oran)
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Kaynak: www.dpt.gov.tr
Türkiye ekonomisinde oluşan bu yüksek kamu kesimi borçlanma gereği 1980’li yıllarda dış
borçlanma ile, 1990’lı yıllarda ise ağırlıklı olarak iç borçlanma ile karşılanmıştır (Kesik, 2003:
92). 1980’li yılların sonlarında konsolide bütçe açıklarının artan dönemsel yapısı, dolaylı olarak
devlet iç borç stoklarının da artmasına neden olmuştur. Böylece Türkiye ekonomisinde
kamunun iç borç yükünü arttıran temel neden kamu bütçe açıklarının artması ve bütçe açıklarını
kapatmak için vergilerin artırılması yerine borçlanma ile finansmana gidilmesi olmuştur (Uras,
2005).
1990 yılından bu yana hem makroekonomik istikrarsızlık hem de üstlenilen mali riskler
nedeniyle kamu borç stokunun hem miktarı hem de kompozisyonu önemli ölçüde değişmiştir.
Grafik 31: 1990-2000 Dönemi Kamu Kesimi İç Borç Stoku (Cari Fiyatlarla Bin TL)
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Kaynak: www.tcmb.gov.tr
1990 yılında iç borç stokunun GSMH’ya oranı yüzde 14.4 iken bu oran kriz dönemlerinde daha
fazla artmış 1994 yılında yüzde 20.56’ya 2000 yılında ise yüzde 29’a yükselmiştir.
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Grafik 32: 1990-2000 Dönemi Kamu Kesimi İç Borç Stoku /GSMH
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Kaynak: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
1994 yılında yaşanan kriz nedeni ile borçlanma ihtiyacının artması daha sonraki yıllarda borç
stoklarındaki artışın da nedeni olmuştur.
İç borç stokuna ilişkin diğer önemli bir konu ise iç borç stokuna ilişkin vade yapıları ve faiz
oranlarıdır. Türkiye ekonomisinde özellikle kriz döneminde iç borçların vadeleri oldukça
kısalmıştır. Bu da iç borçların döndürülebilirliğini zorlaştırmış ve ekonomideki borçlanma
ihtiyacına bağlı olarak faiz oranları da yükselmiştir.
Böylece Türkiye ekonomisi bu dönemde, ödeme kapasitesini aşan bir iç borç yükünün altına
girmiştir. Ekonomideki finansman ihtiyacındaki artış ve bunun iç borçlanma ile karşılanması,
faiz oranlarının düşmesini engellemiş ve iç borçların döndürülmesini riske sokmuştur. Ayrıca
özel sektörün finansman imkanları sınırlanmış, kamu sektöründe maliyetler artmış ve en
önemlisi enflasyon ile mücadele sınırlandırılmıştır (Korkmaz, 2004: 3). Sonuçta 2000’li yıllara
ekonomik istikrarı bozan büyük bir sorun ile girilmek zorunda kalınmıştır.
İç Borçlanmanın 1990 yılından itibaren dağılımında ise Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
(DİBS) payının arttığı görülmektedir. 1990 yılında iç borç stokunun içerisinde DİBS stokunun
payı yüzde 49 iken, 1998 yılından itibaren iç borç stokunun tamamı DİBS stokundan
oluşmuştur (T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı).
1980’li yılların ortalarında başlayan ve 1990’lı yıllarda görülen kısa süreli dış borç artışı ise
farklı nedenlere bağlanabilir. 1989 yılında tam olarak finansal serbestliğe geçilmesi ile birlikte
kısa süreli dış borç artışlarında özel kesim belirleyici olmuştur. Kısa vadeli borçlar daha çok
ticari bankaların kredileri ve özel kredilerden oluşmuştur. Özel kesim bu dönemde işletme
sermayesi yaratmak ve spekülatif amaçlarla dış borçlanmaya gitmiştir. Bu eğilimin temel
nedeni ise iç ve dış borç faiz oranları arasında oluşan olağanüstü farklardır (Kepenek ve
Yentürk, 2007: 306).

235

Grafik 33: 1990-2000 Dönemi Dış Borçlar Toplamı (Milyon Dolar)
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1990-2000 dönemi sonunda kamu kesiminin dış borçları önemli ölçüde düşmüştür. Bunun
nedeni ise bu dönemde daha çok iç borçlanmaya başvurulmasıdır. Ancak özel kesimin faiz
oranlarındaki farklar nedeni ile dış borçlanmaya gitmesi toplam dış borç miktarını artırmıştır.
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12.1. 2000 Sonrası Ekonomik ve Mali Gelişmeler
12.1.1. 2000-2001 Krizini Hazırlayan Nedenler
Türkiye ekonomisi global krizlerin etkisi ile 1998 yılının ikinci yarısından itibaren bir
yavaşlama dönemine girmiştir. Uluslararası konjonktürde yaşanan ve Rusya ekonomisinin dış
borç krizi ile daha da derinleşen elverişsiz ortam, faiz oranlarında gözlenen artışlar sonucunda
iç piyasalarda artan talep daralması ile birleşerek, 1998 yılında büyümeyi durma noktasına
getirmiştir. 1997 yılının ikinci yarısında kamu harcamalarının, uygulanan enflasyonla mücadele
doğrultusunda kısılması, 1998 yılının ikinci yarısında ise yükselen reel faizlerin, yatırım ve
tüketim harcamalarını ertelemesi talep yönlü bir daralma yaratmış ve enflasyonda ciddi
düşüşler gözlemlenmiştir.
Asya krizinden etkilenen birçok yükselen piyasa ekonomisi, 1999 yılının ikinci yarısından
itibaren mali piyasalara olan güvenin yeniden sağlanması ile ekonomik canlanma göstermiştir.
1999 yılının ikinci çeyreğinde, erken seçimin etkisi ile gevşetilen para ve bütçe politikaları
ekonomik daralmayı sınırlamış ve sanayi sektöründe bir canlanma görülmüştür.
1999’da yaşanan deprem felaketi ve ardından iktisadi beklentilerin AB Helsinki zirvesi ve IMF
Stand-By anlaşmasına endekslenmesi, ekonominin durgunluktan çıkma hızını yavaşlatmıştır.
Ağustos ve Kasım depremlerinin ardından 5.7 milyar dolarlık gelir kaybı, ekonominin yeniden
daralmasına neden olmuştur. Sonuç olarak üretim azalırken enflasyon tekrar yükselme
eğilimine girmiştir.
Diğer yandan 1998 yılında uygulanan mali disiplinin, artan siyasi istikrarsızlığın etkisi ile
bozulması, kamu kaynak ihtiyacının artmasına neden olmuştur. Artan fon ihtiyacının yerli
piyasalardan yüksek reel faiz ile kapatılmaya çalışılması kamu kesimi göstergelerini
sürdürülemez boyuta getirmiştir.
1999 yılında KKBG/GSMH oranı yüzde 14.3’e yükselmiş ve kamu açıkları tarihsel olarak rekor
seviyeye ulaşmıştır. Ekonomideki gerileme ve deprem bölgelerindeki vergi ertelemeleri vergi
gelirlerini olumsuz etkilemiştir. Elde edilen vergi gelirlerinin faiz harcamalarına oranı ise yüzde
72.4’e yükselmiştir. 1999 yılında faiz oranlarının yüksek seyretmesi tasarruf tercihlerinin TL
vadeli tasarruf mevduatlarına kaymasına neden olmuştur.
Türkiye 1999 yılının sonuna doğru ekonomik açıdan önemli bir küçülme dönemine girmiştir.
Ekonomik büyüme yüzde – 6.1 olmuş, enflasyon oranı ise TEFE’de yüzde 70’e ulaşmıştır.
Bütçe açıkları büyümüş ve taşınamaz hale gelmiş, Hazine faizlerinin yıllık ortalama bileşik faiz
oranı yüzde 106’ya ulaşmıştır (Yıllık Ekonomik Rapor, 2000: 4). Bundan sonraki aşama ise
hiperenflasyona geçiş olarak görülmeye başlamıştır.
Ekonomide yaşanan bu daralmayı aşmak için 2000 yılına IMF Stand-By desteğinde yeni bir
ekonomik program ile girilmiştir. Bu programın üç temel ayağı vardır.
Birincisi; bütçe ve bütçe dışındaki kamu kesiminde mali disiplinin sağlanmasına yöneliktir ve
kamu finansman açıklarının düşürülmesi ve bu bağlamda sıkı bir bütçe uygulaması, KİT
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açıklarının azaltılması ve tarım kesimine verilen destekleme fiyatlarının hedeflenen enflasyon
oranında artırılması hedeflenmiştir.
İkincisi; önceden belirlenmiş bir sürünen sabit kur (crawling peg) uygulaması ile döviz
kurlarının belirlenmesidir. Merkez Bankası döviz kurlarını önceden açıklayarak beklenen
enflasyon oranında yükselmesine izin verecektir. Bu şekilde geçmiş enflasyona göre çok yavaş
şekilde artan döviz kuru nominal çapa olarak görev yaparak enflasyon beklentilerini
düşürecektir. Programa göre, Merkez Bankası ancak döviz alımı ya da satımı yoluyla piyasaya
likit verebilecektir. Piyasaların Merkez Bankasına döviz satması ya da döviz talep etmesi faizler
yoluyla belirlenecektir. Bir başka deyişle kur kontrol altına alınacak faizler serbest kalacaktır.
Üçüncüsü; yapısal reformların gerçekleştirilmesi ve özelleştirmelerin yapılmasıdır. Bu
çerçevenin asıl amacı enflasyonun düşürülmesi ve sürdürülebilir bir büyüme oranının
sağlanmasıdır (Eğilmez ve Kumcu, 2004: 322).
Programın bütçe dayanağında vergi gelirlerinin arttırılması yoluyla faiz dışı fazlanın
yükseltilmesi ve Hazine'nin iç borçlanma yükünün ve dolayısıyla faizlerinin düşürülmesi temel
yaklaşım olarak benimsenmiştir. Bu yaklaşımı desteklemek amacıyla dış borçlanma arttırılarak,
iç borçlanmanın yerine ikame edilecek ve ortaya çıkacak finansman boşluğu artan vergi
gelirlerinin yanı sıra dış borçlanma artışıyla doldurulacaktır. Vergi gelirlerinde sağlanacak artış
ve dış borçlanmanın, iç borçlanma yerine ikame edilmesi sonucunda, Hazine'nin iç borçlanma
talebi azalacağı için, piyasanın diğer aktörlerine yönelecek fon miktarı artacak ve yurt dışından
döviz girişi karşılığında yaratılacak para da piyasaya ek likidite olarak sunulmuş olacak ve
piyasada bir likidite sıkışması önlenmiş olacaktır (Eğilmez, 2006).
Programın yarattığı olumlu etkiler ve enflasyondaki düşüş sonucu, Hazine bonolarının iç
borçlanma yıllık bileşik faiz oranı Ocak 2000’de yüzde 37’ye düşmüştür. Programa göre,
geleceğe ilişkin kur gelişmeleri belirlenmiş olduğu, bir başka deyişle devalüasyon riski ortadan
kalktığı için bankalarda açık pozisyonlarını yükseltmeye gitmiştir.
Diğer yandan ekonomide, faizlerin düşmesiyle Hazinenin borç yükü düşmüş ancak Merkez
Bankasının enflasyon ile mücadele politikası zedelenmiştir. Ekonomide ertelenmiş tüketim
isteklerinin devreye girmesi ve bankaların önerdikleri düşük faizler sonucu tasarruflar tüketime
kaymaya başlamıştır. Böylece talep canlı kaldığı için enflasyondaki düşme beklenen oranda
olmamıştır.
2000 yılı Ekim ayı sonunda Türkiye ekonomisinin genel görünümüne bakacak olursak,
ekonomik yüzde 6.5 büyüme ile 1999 yılındaki küçülme telafi edilmiştir. Büyümenin altında
yatan temel neden hem iç hem de dış piyasaya yönelik talepteki canlanmanın sağlanması
olmuştur. Diğer yandan bütçe faiz dışı fazla vermeye başlamış ve bütçe açıklarının yarattığı
enflasyonist baskı yavaş yavaş azalmıştır. Reform çalışmalarına devam edilmiş özellikle tarım
kesimine yönelik reformlarda küçük fakat önemli adımlar atılmıştır. Bankacılık kesiminin
yeniden yapılandırılması çalışmaları devam etmiştir.
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2000 yılı sonlarına gelinirken programlanmış reformlardaki gecikmeler ve Hazine’nin yerine
görev alan Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumunun tutumu piyasaları rahatsız etmeye
başlamıştır. Yıl sonunda yaklaşması ile bankalar dövizdeki açık pozisyonlarını azaltma yoluna
girmişlerdir. Bankalardan gelen döviz talebi doğal olarak Türk Lirası talebini artırmış ve faizler
yükselme eğilimine girmiştir. Yükselen faizler ellerinde yüksek oranda Hazine bonosu olan
bankaların risklerini yükseltmiştir. Çünkü yükselen faizlerle birlikte, bankaların ellerindeki
bonoların değeri düşmüş ve zarar etmeye başlamışlardır (Uygur, 2001:16).
Bu nedenle aynı dönemde bankacılık kesimine yönelik yeni düzenlemeler birden hız
kazanmaya başlamıştır. Bu yeni gelişme, bankaları, açık pozisyonlarını kapatmaları için çok
daha hızlı ve ani davranışlar içine sokmuştur. Hazine bonosuna yüksek oranda yatırım yapmış
olan bankalar ayrıştırılmaya başlanmış ve bankalar arası para piyasalarında bu bankaların borç
bulmaları zorlaşmıştır.
Bu durumda bankalar döviz alabilmek için likiditelerini daha fazla artırmaya yönelmişlerdir.
Daha fazla likidite talebi ise doğal olarak faizlerin daha fazla yükselmesine neden olmuştur.
Artan faiz oranlarına ilk tepki Hazine bonosuna yatırım yapmış olan yabancı yatırımcılardan
gelmiştir. İleride ellerindeki fonları satamayacaklarını düşünen yabancı yatırımcılar piyasadan
çıkmaya başlamışlardır. Yabancı yatırımcıların bu tepkisi faizleri daha da yükseltirken döviz
talebinin de artmasına neden olmuştur. Giderek değeri düşen hazine bonoları yurtdışından
alınan borçlara karşılık teminat olabilme özelliğini kaybetmiştir. Buna bağlı olarak bu yolla
dışarıdan alınan dış borçlar ödenmek zorunda kalınmıştır. Yurtdışı borçlarını geri ödemek
zorunda kalan bankalar 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 borçlanmanın yerini dış borçlanmanın alması ile Hazine’nin dış piyasalara ihraç ettiği
tahvillerin faizleri de yükselme eğilimine girmiştir (Eğilmez ve Kumcu, 2004: 324).
Sonuç olarak, Türkiye Ekonomisi 2000 Kasımında yeni bir kriz ortamına girmiştir. Bankacılık
kesiminin likit ihtiyacının artması ve Merkez Bankasının buna cevap verememesi faiz
oranlarını çok yükseltmiş ve devalüasyon beklentisi başlamıştır.
Özetle; 2000 yılı içersinde enflasyonun öngörülen seviyeye indirilememesi, bankacılık
sistemindeki beklentiler, uygulanan sabit kur politikası, faiz oranlarının artması, TL’nin değer
kazanması, sermaye hareketlerindeki değişimler ve cari işlemler açıklarının oluşması, Türkiye
ekonomisinin bir borç krizi içine girmesine neden olmuştur.
2000 Kasım ayı içinde yaşanan bu kriz bir likidite krizi olarak algılanmıştır. Ancak krizin en
yüksek noktaya çıktığı bir durumda bile gerçek kişilerin döviz talebinde bir artış olmamıştır.
Likidite krizine neden olan temel konu bankalarla ilgili düzenlemelerin çok kısa sürede
yapılacağına ilişkin beklentilerden kaynaklanmıştır. Kriz, kamu otoritesince yanlış teşhis
edilmiş ve sonuçta faizler makul bir düzeyde dengelenebilecekken çok yüksek düzeylere
çıkmıştır.
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Türkiye 2000 Kasım ayında dövize yönelen yoğun spekülatif saldırıyı; çok yüksek faiz, önemli
döviz rezervi kayıpları ve en önemlisi 7.5 milyar dolar büyüklüğündeki ek IMF kredisi ile
önlemeye çalışmıştır. Bu dönemde döviz kuru çizelgesini yüksek bir maliyetle savunabilmiştir.
2000 Kasım krizinin ardından uygulanan politikalarda yapılan hatalar, Türkiye Ekonomisini
yeni bir krize sürüklemiştir. IMF, 4 Aralık 2000 tarihinde hükümeti programdan vazgeçmesi
için uyarmış ancak uygulama devam ettirilmiştir. 2001 yılı Şubat ayının ikinci yarısında
yaşanan siyasal kriz yeni bir ekonomik krize yol açmıştır. Mali kesimde yaşanan güvensizlik
ortamı sürdüğü için Şubat ayı krizi bu ortamın devam etmesine ve likidite krizinin giderek
dövize hücum krizine dönüşmesine neden olmuş ve bu kez döviz krizi başlamıştır.
Ekonomideki çok büyük miktarda sermaye yurtdışına çıkmıştır.
Böylece 21 Şubatta bankalar arası para piyasasında gecelik faiz yüzde 6200’e kadar çıkmış ve
ortalama yüzde 4018.6 olmuştur. 16 Şubatta 27.94 milyar dolar olan Merkez Bankası döviz
rezervi 23 Şubatta 22.58 milyar dolara inmiş ve rezerv kaybı 5.36 milyar dolar olmuştur.
Kasım krizinde dövize olan talep yabancılarla sınırlı kalırken, Şubat krizinde yurtiçindeki
kişilerin, özellikle bankaların dövize talepleri artmıştır. Türkiye bu krizden döviz kurlarını çapa
olarak kullanmaktan vazgeçerek, bir başka deyişle döviz kurlarını dalgalanmaya bırakarak
çıkmayı denemiştir. TCMB, 21 Şubat gecesi kurun dalgalanmaya bırakıldığını açıklamıştır.
Ancak, bu kez de döviz kurlarının müdahalesiz esnek kur uygulamasından kaynaklanan aşırı
dalgalanmaya açık hale gelmiş olması ortaya belirsizlik çıkarmıştır ve kur artışı on gün içinde
yüzde 40’a ulaşmıştır. Şubat ayında yaşanan bu kriz, artık bir döviz krizidir. Faizin çok
yükselmesi bile dövize olan talebi engelleyememiştir.
Finansal kesimde başlayan bu kriz kısa süre içinde reel kesimi de derinden etkilemeye başlamış
ve piyasada oluşan faiz dalgalanmaları talep canlılığını azaltmıştır. Talepte yaşanan bu daralma
reel kesimin satışlarını da azaltmış ve finansal kriz bir reel krize dönüşmeye başlamıştır.
IMF’nin yanlış teşhisi sonrasında ekonomiye gerekli zamanda gerekli likidite desteği
sağlanmadığı için o dönemde bankaların çoğu batmıştır. Bu durum finansal piyasalarda büyük
bir çöküntü yaratırken, faizler de çok yüksek seviyelere yükseldiği için ekonomide yaratılan
tüm maliyetler de yükselmiştir.

12.1.2. 2001 Kriz Sonrası Uygulanan İstikrar Programı
22 Şubat 2001 yılında Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında dalgalanmaya bırakılmış
ve makro ekonomik hedefler yeniden gözden geçirilerek 14 Nisan 2001 tarihinde Türkiye’nin
güçlü ekonomiye geçiş programı açıklanmıştır. Bu programla enflasyonla mücadele edilmesi,
mali hesapların güçlendirilmesi, büyümenin istikrarlı bir temele oturtulması, yapısal
reformların gerçekleştirilmesi ve bölgeler arasındaki gelir dağılımı bozukluklarını giderilmesi
hedeflenmiştir.
Belirlenen bu temel hedefler çerçevesinde;
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Kamu bankaları ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki bankalar
başta olmak üzere bankacılık sektöründe hızlı ve kapsamlı bir yeniden yapılandırma
sonucunda mali piyasaların etkin bir biçimde işlemesi ve bankacılık kesimi ve reel
sektör arasında sağlıklı bir ilişkinin yeniden kurulması,



Kamu kesiminde elverişsiz konjonktüre rağmen program döneminde çok yüksek bir faiz
dışı fazla verilmesi ve kamu finansman dengesinin yapısal dönüşümlerle de
desteklenerek bir daha bozulmayacak bir biçimde güçlendirilmesi,



Dalgalı kur rejimi çerçevesinde enflasyonla mücadeleye dönük aktif bir para politikası
uygulanması ve belirsizliklerin azaltılmasıyla enflasyon hedeflemesine geçilmesi,



Toplumsal uzlaşmaya dayalı, fedakarlığın tüm kesimlerce adil bir biçimde
paylaşılmasını öngören ve enflasyon hedefleri ile uyumlu bir gelirler politikasının
sürdürülmesi, (Örneğin: memur maaşlarının enflasyonla uyumlu olarak arttırılması,
düşük gelirli çiftçilerin doğrudan gelir desteği sistemi ile güçlendirilmesi gibi)



Kamuda kaynak tahsisi sürecinde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması,
rasyonel olmayan müdahalelerin bir daha geri dönüş olmayacak şekilde önlenmesi, iyi
yönetişimin ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi ve bütün bunları etkinlik,
esneklik ve şeffaflıkla hayata geçirecek yapısal unsurların yasal altyapısının
oluşturulması;



Bu suretle dış finansman imkanlarının da desteğiyle olumsuz borç dinamiğinin kırılması
ve dalgalı kur sistemi içinde enflasyonla mücadelenin kesintisiz ve kararlı bir biçimde
sürdürülmesi öngörülmüştür (Hazine Müsteşarlığı, 2001).

Program çerçevesinde öngörülen bu temel hedeflere ulaşabilmek için dört ana alanda çeşitli
yasal düzenlemelerin yapılması planlanmıştır;
1.Mali Sektörün Yeniden Yapılandırılması, (bankaların mali yapılarının sağlıklı bir yapıya
kavuşturulması için Bankalar Kanunu’nda değişiklik yapılması)
2.Devlette Şeffaflığın Artırılması ve Kamu Finansmanının Güçlendirilmesi, (görev zararlarının
azaltılmasına yönelik düzenlemeler, Borçlar Yasası, Kamulaştırma Yasası, Kamu İhale
Yasası’nın değiştirilmesi, bütçe ve bütçe dışı fonların kapatılması)
3.Ekonomide Rekabetin ve Etkinliğin Artırılması, (Şeker Kanunu, Tütün Kanunu, Doğal gaz
Kanunu)
4.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi, (İş Güvencesi Yasası, Ekonomik ve Sosyal Konsey
Yasası’nın çıkarılması)
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Belirlenen bu alanlarda yoğun bir yeniden yapılanma ve düzenleme sürecine girilmiştir.
Özellikle mali sektörün düzenlenmesi ve bankacılık kesiminin sorunlarının çözülmesine
yönelik önemli tedbirler alınmıştır. Ekonomideki rekabetin arttırılması için bir çok yasal
düzenlemenin yapılması öngörülmüştür. Kamu Kesimi alanında yapılan düzenlemeler ise
aşağıda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

12.1.3. 2001 Sonrası Uygulanan İstikrar Programı ile Kamu Maliyesi
Alanında Yaşanan Değişimler
2001 yılının ortalarında uygulamaya giren Güçlü Ekonomiye Geçiş programının, yapısal
düzenlemeler kısmında yer alan “Devlette Şeffaflığın Artırılması ve Kamu Finansmanının
Güçlendirilmesi” başlığı altında kamu kesimine yönelik yapılacak olan tüm düzenlemeler
belirtilmiştir.
1980’lerin ortasından itibaren bütçe dışı harcama ve gelir toplama yöntemlerinin oluşmasıyla,
bütçenin kamu hesaplarının tamamını gösterebilme özelliği ciddi şekilde zedelenmiştir. Kamu
hesaplarının denetimini ve kamuoyu nezdinde açıklığını olumsuz yönde etkileyen bu durum,
kamu harcamalarının kontrolünü güçleştirmiştir. Kamu mali sistemindeki bu karmaşık yapı,
maliye politikalarının başarıyla uygulanmasını engelleyerek, kamu finansman sorunlarının
artmasına katkıda bulunmuştur. Bu sorunlardan kurtulmak için program çerçevesinde, bütçe
dışı gelir ve harcama uygulamalarının en aza indirmesi, bütçe birliği ilkesinin ve bütçe
disiplininin yeniden tesis edilmesi ilkesi esas alınmıştır.
Bu bağlamda;
1. Mali Disipline zarar veren bütçe içi ve dışı fon sistemi düzenlenecektir.
2.Bütçe disiplinini bozan döner sermaye uygulamaları azaltılacaktır.
3.Bütçe kontrolü ve şeffaflığını artırmak için 3418 sayılı Kanunun 39/B maddesi ile harcamacı
kuruluşların özel hesaplarına aktarılan tüm gelirlerin bütçeye aktarılması sağlanacaktır.
4.Bütçe metninin daha açık ve şeffaf olması sağlanacaktır. Hükümetin maliye politikaları, bu
politikaların uygulanmasıyla alınması planlanan sonuçlar ve kamu hesaplarının durumu
ayrıntısıyla yansıtılacaktır.
5.2002 yılı için Meclis’e sunulacak bütçe tasarısında, bütçe dışı fonlar, sosyal güvenlik
kuruluşları, döner sermayeler, kamu bankaları ve işletmeci KİT’ler, Hazine’nin gerçekleşmesi
olası yükümlülükleri ve yerel yönetimlere ait hesaplar ve bunların mali yapılarında beklenen
gelişmelerle ilgili bilgiler de yer alacaktır.
6.2001 yılı ortasına kadar bilgisayarlı muhasebe sisteminin uygulanması tamamlanacaktır.
Böylece kamu harcamalarının ve maliyetlerinin daha iyi denetlenmesi mümkün olacaktır.
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Bu düzenlemelere ilave olarak devlette şeffaflığı artırmaya ve kamu finansmanını
güçlendirmeye yönelik olarak bir takım yasal düzenlemelerin yapılması öngörülmüştür. Bunlar;
Bütçe Kanununda değişikliklerin yapılması, Görev Zararları ile ilgili Kararname ve Kanunun
çıkarılması, Borçlanma Kanunun çıkarılması, Kamulaştırma Kanunun çıkarılması, 15 Bütçe ve
2 Bütçe Dışı Fonun Kapatılması ile ilgili Kanun, Devlet İhale Kanunun hazırlanması,
programda belirtilmiştir.
Belirtilen bu kanunlar ve düzenlemeler çerçevesinde kamu kesiminde mali disiplinin
sağlanması, KİT’lerin görev zararlarının azaltılması, kamu kesiminde şeffaflığın ve hesap
verilebilirliğin sağlanması, bütçe birliğinin sağlanması, kamu kesiminin ekonomi üzerindeki
yükünün azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi hedeflenmiştir.
2001 yılında IMF sunulan niyet mektuplarında da Türkiye ekonomisinin yapısal bir dönüşüm
sürecine girdiği ifade edilmiştir. Ayrıca ekonominin yaşadığı bu zayıflıklardan kurtulmak için
sıkı para ve maliye politikalarına geçileceği de vurgulanmıştır.
2001 ve 2002 için kamu sektöründeki temel kamu maliyesi hedefleri şu şekilde belirlenmiştir;
Bilindiği gibi 1990’lı yıllar boyunca kamu kesiminin iç borçlanmaya ağırlık vermesi,
ekonomide yaşanan diğer etmenlerle birleşince, kamu kesimi dengeleri bozulmuş ve kamu
bütçesi içinden çıkılmaz bir açık-borç-faiz kısır döngüsü içine girmiştir. Bu nedenle ilk olarak,
konsolide bütçe, bütçe dışı fonlar, mali olmayan KİT’ler, işsizlik fonu ve yerel yönetimleri
içerecek şekilde tanımlanan toplam kamu kesimi faiz dışı fazlasının GSMH’ye oranının 2000
yılındaki yüzde 2,8’lik seviyesinden, 2001 yılında yüzde 5,5’e ve 2002 yılında
da yüzde 6,5’e yükseltilmesi hedeflenmiştir.
2001 yılında faiz dışı fazla seviyesinin hedeflenen orana ulaşması ve o dönemde çok yüksek
seviyede bulunan reel faiz oranlarının düşeceği beklentisi, 2001 yılında kamu borcunda görülen
büyük artışı da düşme eğilimine geçirecektir.
Bu hedeflere ulaşmak için, önemli vergi ve vergi dışı tedbirlerde uygulanacaktır;
1.Vergi gelirlerinin artırılmasına yönelik alınan tedbirlerin uygulamasına devam edilecektir.
2.Akaryakıttaki otomatik fiyatlandırma mekanizması sürdürülecektir. Akaryakıt Tüketim
Vergisi (ATV) en az hedeflenen enflasyon ölçüsünde ayarlanacak ve ATV tahsilatının GSMH
içinde payı yüzde 2.8 olacaktır.
2.Katma Değer Vergisinin yüzde 8 ve 1’lik oranları dışındaki kalemlerinde 1 puanlık artış
yapılmıştır.
3. Başta enerji ve petrol sektörü olmak üzere ithale dayalı ürünlerin fiyatlarına kurdaki
değişiklikler, artan maliyetler yansıtılmalı ve fiyatlar ekonomik gerçekleri de yansıtacak şekilde
geciktirilmeden ayarlanmalıdır.
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4.Vergi tabanının yaygınlaştırılması amacıyla vergi kimlik numaralarının kullanımı
genişletilecektir.
5.Vergi kayıp ve kaçağının en aza indirilmesi amacıyla vergi denetimleri artırılacaktır.
6.Vergi ve sosyal güvenlik primlerine ilişkin gecikme faiz ve cezaları piyasa faiz oranlarının
üzerinde kalacak biçimde ayarlanmıştır.
7.SSK ve Bağ-Kur primleri için prime esas ücret tabanı yüzde 40 artırılmış, SSK prime esas
ücret tavanı ise tabanın 4 katından 5 katına çıkarılmıştır.
8.Bireysel yatırımcıların kamu kağıtlarından elde ettikleri gelirlerin beyanname dışı tutulması
suretiyle kamu kağıtlarına olan bireysel talebin artırılması düşünülmektedir.
9. Kamu kuruluşlarının vergi ve sosyal güvenlik prim ödemelerindeki gecikme 2002 sonuna
kadar ortadan kaldırılacaktır.
Harcamalar tarafında ise, faiz dışı harcamaların artışının GSMH’daki artışın çok daha altında
tutulması hedeflenmiştir.
1.Genel prensip, kamu harcamalarının disiplin altına alınarak azami tasarruf sağlanmasıdır.
2.Faiz dışı harcamalardaki nominal artışın GSMH’nin nominal artışının altında tutulmasına
özen gösterilecek, bu suretle 2001 yılında 2000 yılına kıyasla harcamalar reel olarak yüzde 9
oranında azalacaktır.
3.Cari, yatırım ve bazı transfer harcamalarında nominal artışın kur ve fiyat artışlarının altında
tutulması sonucunda GSMH’nin yüzde 1,5’i kadar tasarruf sağlanacaktır.
4.Kamu bankalarının faiz farkı ödemelerini karşılamak üzere bütçeye GSMH’nin yüzde 0,2’si
oranında ödenek konulmuştur. Ödenek aşımına neden olan yükümlülükler verilmeyecektir.
5.Gider artışına yol açacak teşkilat genişlemesine gidilmeyecektir.
6. Sağlık, eğitim ve güvenlik hizmetleri hariç kamuda yeni personel alımı ancak çok olağanüstü
ve kuruluşların etkinliği açısından mutlaka gerekli durumlarda yapılacaktır.
7. Yatırım harcamaları 2001 yılı bütçesinde azaltılarak bir tasarruf imkanı elde edilecektir.
Ancak nihai amaç, 2002 bütçesi ile kamu yatırım politikasının daha yapısal bir yaklaşım ile
rasyonelleştirilmesidir.
8.KİT’lerin etkin çalışmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.
9.Tarımsal destekleme fiyatları öngörülen enflasyonu aşmayacak şekilde artırılacaktır.
10.Sosyal güvenlik kurumlarının sağlık harcamaları disiplin altına alınacaktır.
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11.Kamu Taşıt kullanımı sınırlandırılacaktır.
Kamu Kesimi Borç Stokunun azaltılmasına yönelik alınan önlemler.
1.2000 yılı sonu itibariyle yüzde 58,4 olan kamu kesimi net borç stokunun GSMH’ye oranının
2001 yılı sonunda yüzde 78,5’e çıkması, ancak alınan tedbirlerle 2002 yılından itibaren hızla
azalmaya başlayarak 2003 sonunda yüzde 64,9’a düşmesi hedeflenmiştir.
2.Borç stoku içindeki kamu bankalarının görev zararından doğan borç miktarı 2001 yılında
25,8 katrilyon TL’ye (GSMH’nin yüzde 14’ü) ulaşmıştır. Bu tutar için Hazine tarafından ihraç
edilen DİBS’ler Hazine’nin borç stokunu önemli ölçüde artırmakla birlikte, toplam kamu
sektörünün borç stoku değişmemektedir. Bu sayede, kamu hesaplarının şeffaflığı artırılmış,
toplam kamu borcunun yönetiminin tek elden yapılması sağlanmış ve Hazine’nin açıkladığı
borç stoku gerçekçi hale getirilmiştir.
3. Kamu bankaları ve TMSF kapsamındaki bankalar için verilen DİBS’lerin niteliği önemli
ölçüde değiştirilmiştir.
4.Net borç stokunu azaltmak için faiz oranları düşürülecektir.
5.2002 yılında toplam borç stokunun GSMH’ye oranla azalmasında özelleştirme gelirleri de
rol oynayacaktır.
6.Enflasyon oranının ileriki yıllarda daha hızlı düşeceği varsayıldığı için, 2002 yılında senyoraj
gelirinin orta vadede beklenen orandan daha yüksek olması beklenmektedir. Bu da 2002
yılındaki borç stokunun GSMH’ye oranını düşüren bir faktör olarak görülmektedir.
7.Kamu kesimi finansman ihtiyacı 2001 yılında çok yüksek seviyede bulunduğu için iç
piyasalarda bunu karşılamak makroekonomik öngörülerle mümkün değildir. Bu nedenle dış
finansman özellikle bankacılık sektörünün yeniden yapılanmasına yönelik olarak alınacak
önlemlerin finansmanında büyük önem taşımaktadır.
Bu çerçevede, IMF ile yapılan düzenlemeler kapsamında 1999 sonundan 2001 Mayısına kadar
toplam 5 milyar dolar civarında kaynak kullanılmıştır. IMF mevcut taahhüdünü 8,1 milyar
dolar artırarak 2001 yılı içinde toplam 13,3 milyar dolar kaynak sağlamıştır. Buna ilaveten,
Dünya Bankası’ndan da 2001 yılı için proje kredileri hariç, 2,5 milyar dolar kaynak
kullanılacaktır.
8.Ekonomide sağlıklı bir dış finansman yapısı oluşturabilmek için, toplam kamu sektörünün
kısa vadeli dış borç stokunun bütün yıl için 2,1 milyar doları aşmaması öngörülmüştür.
Güçlü ekonomiye geçiş programı ile yapılan özelleştirme çalışmaları.
Ekonomide rekabeti ve etkinliği artırmanın temel gereksinimlerinden biri olan özelleştirmenin
hızla yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeler süratle yapılacaktır. Bu amaçla 2001 yılında
özelleştirme kapsamında bulunan kamu kuruluşlarının hızla özelleştirilmesine olanak
sağlayacak düzenlemeler tamamlanacaktır. Bu kapsamda ele alınacak önemli kamu kuruluşları
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Türk Telekom, Tüpraş, THY, Erdemir, Tekel, Şeker Fabrikaları, TEAŞ ve TEDAŞ’tır. Erdemir,
İsdemir ile birleştirilerek ve bir kısım hissesinin daha İMKB’de satılması ile özelleştirilecektir.
2001 yılında özelleştirme yoluyla sağlanacak gelirin 1 milyar dolar olması beklenmektedir.
Ancak 2002 yılında piyasa koşullarının olumluya dönmesi ile birlikte 3,5 milyar dolarlık
özelleştirme geliri hedeflenmiştir.
KİT’lere ilişkin düzenlemeler,
KİT’lerin faiz dışı dengesinin 2001 yılı içinde GSMH’nin yüzde 1,6’sı kadar iyileştirilmesi
hedeflenmektedir. 2000 yılında GSMH’nin yüzde 1,5’i düzeyinde gerçekleşen KİT açığının
2001 yılında binde 1’lik bir fazlaya dönüştürülmesi temel hedeftir.
Bu bağlamda, KİT’lerin tarife ve ücretlerinin yeni enflasyon hedefleri ve TL’nin değer kaybı
nedeniyle artan maliyetlerine uygun bir şekilde artırılması, Personel maliyetleri de dahil olmak
üzere işletme maliyetlerinin reel olarak azaltılması, tarımsal destekleme fiyatlarının öngörülen
enflasyonu aşmayacak şekilde artırılması, Haziran 2001 tarihine kadar KİT’lerce üretilen mal
ve hizmetlere ilişkin piyasa gerekleri dışında kalan özel iskonto ve muafiyetlerin kaldırılması,
istihdam politikası çerçevesinde, Hazine Müsteşarlığı ve Özelleştirme İdaresi portföyünde
bulunan KİT’ler ile Türk Telekom ve kamu bankalarından emekli olacak personelin azami
yüzde 15’i oranında eleman istihdam edilmesi politikasına devam edilmesi, benimsenmiştir.
Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemeler,
Sosyal güvenlik kuruluşlarının açıkları dengeli bir bütçe politikası çerçevesinde bütçeden
aktarılacak transferlerle karşılanacaktır, sosyal güvenlik kuruluşlarının sağlık harcamaları
disiplin altına alınacaktır. Sağlık primleri ve katkı payları sosyal güvenlik reformunun bir
parçası olarak artırılacaktır.12
2002 yılında, uygulanmakta olan güçlü ekonomiye geçiş programı 2002-2004 dönemini
kapsayacak şekilde revize edilmiş ve bu dönemde de mali disiplin, kamu faiz dışı fazlasının
GSMH’ya oranının yüzde 6,5 olması, kamu kesimi reformlarının tamamlanması, bankacılık
kesiminin güçlendirilmesi, gibi IMF denetimli sıkı para ve maliye politikalarına devam
edilmiştir (Kepenek ve Yentürk, 2007: 594).

12.2. 2000-2008 Dönemi Bütçe Büyüklüklerindeki Değişim
Yukarıda ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere, 1999 yılında uluslararası kuruluşların desteği ile
uygulamaya giren üç yıllık makroekonomik program 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizleri ile
tam olarak uygulama alanı bulamamış ve 2001 yılından sonra mali piyasalardaki dalgalanmaları
önlemek ve borçların sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni bir ekonomik program
uygulamaya konulmuştur. Bu çerçevede, krize neden olan sorunların ve ekonomik
kırılganlıkların giderilerek bankacılık kesiminde kapsamlı bir düzenlemeye gidilmesi, özel

12

2001 Güçlü ekonomiye geçiş programı kapsamında alınan önlemler, www.tcmb.gov.tr, ve
www.ntvmsnbc.com.tr web adreslerinde yer alan “Türkiye’de güçlü ekonomiye geçiş programı” hakkındaki
görüş ve belgelerden derlenmiş olup, IMF’ye verilen niyet mektuplarından yararlanılmıştır.
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sektörün ekonomi içindeki öneminin ve rolünün arttırılması, özelleştirmenin önündeki
engellerin kaldırılması, gerek kamu kesiminde gerekse özel kesimde şeffaflığın sağlanması ve
makul bir enflasyon oranında dengeli bir büyüme ortamının yakalanması hedeflenmiştir.
Bu istikrar programı ile birlikte hedef alınan en önemli unsur kamu kesiminin borçlanma
ihtiyacının azaltılarak, GSMH’nın yüzde 6.5’i oranında faiz dışı fazla yaratılması temel kamu
maliyesi politikası olarak belirlenmiştir. Bu oranın yüzde 5’inin konsolide bütçe tarafından
kalan yüzde 1.5’inin ise diğer kamu sektörleri tarafından tutturulması öngörülmüştür.
2008 yılına kadar yüzde 6.5’lik kamu kesimi faiz dışı fazla hedefi istikrarlı bir şekilde devam
ettirilmiş ve bütçe performansı yakalanmaya çalışılmıştır.
Bu dönemde program kapsamında bütçe performansını belirleyici temel iki kriter dikkate
alınmıştır. Bunlardan bir tanesi bütçe açıklarının düşürülmesi, ikincisi ise bütçe faiz dışı
fazlasının yükseltilmesi olmuştur.
Bu bağlamda kamu kesimindeki harcamaların sınırlandırılması, vergi gelirlerinin arttırılması
ve kamu borç stokunun azaltılması kapsamında, sıkı kamu maliyesi politikalarının uygulanması
esas alınmıştır.
Grafik 34: 2000-2009 Dönemi Bütçe Açıkları/GSYİH ve Faiz Dışı Fazla/ GSYİH
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Kaynak: Maliye Bakanlığı Bütçe Gerekçeleri
Kamu maliyesinin performansının değerlendirilmesinde kullanılan iki önemli göstergeden biri
olan bütçe açığının/GSYİH’ya oranına bakıldığında, 2001 yılında yüzde -11.9 olan bu oran
(16.5 GSMH’ya oran) 2006 yılında yüzde -0.6 düzeyine düşürülmüştür. Maastricht kriterlerine
göre yüzde 3 sınır olarak belirlenen bu oranın yüzde 11.9’dan yüzde 0.6’ya düşürülmesi sıkı
kamu maliyesi politikalarının bu dönemde iyi bir şekilde uygulandığının bir göstergesidir.
Benzer şekilde faiz dışı fazlanın GSYİH’ya oranı artan borç faiz yükü nedeni ile 2002 yılında
yüzde 3.3 iken program hedefleri çerçevesinde 2005 yılında yüzde 6 seviyesine çıkarılarak
hedeflerin üstünde bir performans sergilemiştir. Ancak 2006 yılından sonra ekonomide yaşanan
yavaşlama süreci ve dünya piyasalarındaki ekonomik dalgalanmalar 2008 yılında faiz dışı fazla
hedefinin düşürülmesine neden olmuştur.
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Bu dönemde bütçe açısından yaşanan en önemli değişim hiç kuşkusuz 2002 yılında uygulamaya
sokulan istikrar programı çerçevesinde hazırlanan ve yapısal uyum çalışmalarından biri olan
5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun”dur.
Kamu mali yönetiminde yürütülen reform çalışmaları kapsamında, kamu maliyesinde
saydamlık ve hesap verilebilirliğin arttırılması stratejik planlama ve performansı esas alan çok
yıllı bütçelemeye geçilmesi, bütçenin kapsamının genişletilmesi, iç kontrol ve dış denetim
sistemlerinin Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirilmesi ile kamu idarelerinin mali
yönetim alanındaki inisiyatiflerinin genişletilmesini hedefleyen 5018 sayılı bu kanun
10.12.2003 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiş (Maliye Bakanlığı, 2006 yılı Bütçe
Gerekçesi: 40) ve 2006 yılı bütçesi orta vadeli mali plan çerçevesinde hazırlanmıştır.
Türkiye’deki kamu kesimi en genel anlamı ile Genel Yönetim ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri
olarak iki gruba toplanmıştır ve iki grubunda mali yönetim ve kontrolü faklı yasalara tabii
tutulmaktadır.
5018 sayılı kanun ile merkezi yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumları bütçeleri ve mahalli
idareler bütçeleri Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri olarak belirlenmiştir.
Merkezi Yönetim Bütçesi, 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde13 yer alan
kamu idarelerinin bütçelerinden oluşmaktadır.
Merkezi yönetim içinde devletin temel fonksiyonlarını yerine getiren kamusal ve yarı kamusal
mal üreten kurumlar yer almaktadır (Mutluer vd., 2005: 188). Merkezi yönetim bütçesi, genel
bütçe, özel bütçe ve denetleyici düzenleyici kurumların bütçelerinden oluşmaktadır.
Genel bütçe; Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer
alan kamu idarelerinin bütçesidir.
Özel bütçe; bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere
kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma
esasları özel kanunla düzenlenen ve 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir
kamu idaresinin bütçesidir.
Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi: özel kanunlarla kurul, kurum veya üst kurul
şeklinde teşkilatlanan ve 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan her bir
düzenleyici ve denetleyici kurumun bütçesidir.
Sosyal güvenlik kurumu bütçesi: sosyal güvenlik hizmeti sunmak üzere, kanunla kurulan ve
5018 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.
Mahalli idare bütçesi: mahalli idare kapsamındaki kamu idarelerinin bütçesidir.

13

Ek 1’de kanunda yer alan tüm kurumlar verilmiştir.
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Yapılan bu düzenleme ile kanun bütçe türlerini uluslararası standartlara uygun olarak yeniden
tanımlamaktadır.
5018 sayılı kanun ile getirilen diğer önemli bir düzenleme ise artık orta vadeli harcama planına
geçilmesidir. Yani 2006 yılından sonra hazırlanan tüm bütçeler önümüzdeki yılı ve gelecek iki
yılın tahminlerini içeren çok yıllı bütçeler olarak hazırlanacaktır. Stratejik planlama ve
performans esaslı bütçeleme tekniğine göre bütçeler hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Bütçe sisteminin mali disiplin altına alınmasını amaçlayan bu yasa ile birlikte yapılan tüm uyum
çalışmaları bütçe büyüklükleri üzerinde olumlu gelişmeler yaratmıştır. Merkezi Yönetim bütçe
giderlerinin GSYİH içindeki payı 2001 yılında yüzde 36.2 iken 2008 yılında yüzde 23.8’e
gerilemiştir.
Grafik 35: Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri /GSYİH
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Kaynak: www.bumko.gov.tr
Bu gelişmedeki en büyük kamu harcamalarında yakalanan disiplin ve 2000 yılı öncesinde ve
özellikle 2001 yılında bütçe içinde çok önemli bir paya sahip olan faiz giderlerinin payının
giderek düşmesidir. Bu sayede bütçe içindeki harcama dağılımı değişmiş ve 2003 yılından
sonra fonksiyonel harcamalar açısından eğitim, sağlık ve ulaştırma alanında önemli iyileşmeler
sağlanmıştır. Başta tarım sektörü olmak üzere reel sektöre verilen destekler artırılmış ve çok
sayıda yeni sosyal program uygulanmaya başlamıştır.
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Grafik 36: Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin Dağılımı (% Pay)
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Kaynak: www.bumko.gov.tr
2000-2008 döneminde bütçe içinde bir yük oluşturan ve kamu açıklarının artışının büyük bir
sebebi olan faiz giderleri düşme eğilimi gösterirken cari transferler ise artış eğilimine girmiştir.
Bu artışta ise sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transferlerin payındaki artış ön plana
çıkmaktadır.
Grafik 37 Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinden Cari Transferlerin Dağılımı (% Pay)
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Kamu gelirlerinde yaşanan kayıp ve kaçakların önlenmesi, verginin tabana yayılması, vergi
yükünde adaletin sağlanması ve vergi gelirlerinin arttırılması yönünde yapılan çalışmalar 2005
yılından sonra sonuç vermeye başlasa da merkezi yönetim bütçe gelirlerinde istenen artışlar
yeterince sağlanamamıştır. Ancak vergi rekabetinin arttırılması ve istikrarlı bir vergi sisteminin
kurulması için çalışmalar günümüzde aktif olarak devam etmektedir.
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Grafik 38: Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri /GSYİH
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Bu dönemde vergisel anlamda yapılan en önemli düzenlemeler vergi sisteminde otomasyona
gidilmesi, 2002 yılında Özel Tüketim Vergisinin uygulamaya konulmasıdır. 12 Haziran
2002’de yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi yasası ile 16 adet çeşitli adlar altında alınan
vergi, fon ve pay kaldırılmış, yerine çeşitli mallar için imalatta, ithalatta veya taşıtlar için de
kayıt ve tescilde alınan bu vergi getirilmiştir. ÖTV, petrol ürünleri, alkollü içecekler, tütün
mamulleri, taşıt araçları satışları ve bazı lüks sayılan tüketim madde gruplarının satışları
üzerinden alınmaktadır. Halen de uygulanmakta olan bu verginin mükellef sayısı oldukça az,
sağlanan gelir ise oldukça yüksektir.
Bu dönemde dikkate değer bir diğer vergi düzenlemesi ise uluslararası alanda vergi rekabetini
yakalayabilmek için gelir vergisi oranlarında yapılan değişikliklerdir. Bu bağlamda gelir vergisi
üst oranı yüzde 40’dan 35’e düşürülmüş ve dilim sayısı azaltılmıştır. Ayrıca kurumlar vergisi
yüzde 33’den, önce yüzde 30’a daha sonra da yüzde 20’ye düşürülmüştür.
5615 Sayılı yasa ile 2008 yılı başı itibarıyla getirilen Asgari Geçim İndirimi” ile düşük
ücretlilerin vergi yükünde bir hafifleme sağlanmış, ücretlilerde satış belgesi toplama yoluyla
vergi indirimi uygulamasına son verilmiştir.
Yine bu dönemde KDV oranlarında genel oran yüzde 18 olarak korunsa da birçok mal ve
hizmet grubunda oranlar yüzde 8’e veya 1’e düşürülmüştür. 2008 yılı başı itibarıyla gıdada
yüzde 8 oranının kapsamı hayli genişlemiş, alkollü içecek ve tütün dışında neredeyse tüm gıda
ürünlerinde oran yüzde 8 olmuştur.
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Grafik 39: Genel Bütçe Vergi Tahsilatlarının Dağılımı (% Pay)
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Kaynak: www.gelirler.gov.tr
Vergi gelirleri üzerine yapılan tüm düzenlemeler aslında vergi gelirlerinin bütçe içindeki
payının yükseltilmesine yöneliktir. Zira bu dönemde yapılan tüm düzenlemelere rağmen vergi
tahsilatının dağılımı giderek daha fazla oranlarda dolaylı vergilere doğru kaymıştır. Bu durum
ekonomide yaratılmaya çalışılan dengeli gelir dağılımını ve vergi adaletini bozmaktadır. Ayrıca
gelir vergilerinin vergi hasılatı içindeki payı giderek düşmekle birlikte mevcut vergi gelirleri de
daha çok stopaj usulü ile elde edilmekte ve toplanan vergilerin ağırlığı çalışanların aleyhine
gelişmektedir.
2000-2008 döneminde ekonominin üzerinde ağır bir yük olarak görülen borç yükü, son altı
yıllık dönemde yürütülen mali disiplin faiz dışı fazla politikası ve etkin borç yönetimi sayesinde
önemli oranda azaltılmıştır. Mali disiplinle yakalanan büyüme performansı kamu borçlarının
çevrilmesi sorununu ortadan kaldırmış ve kamu finansman gereği negatife düşmüştür.
Grafik 40: Kamu Net Borç Stoku /GSYİH
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Kaynak: www.hazine.gov.tr
Ancak bu dönemde iç borçlardaki azalmaya rağmen dış borçlarda önemli bir artış yaşanmıştır.
Bunun büyük bir nedeni ithalata dayalı büyüme stratejisi ile reel kesimin yatırımlarında daha
çok dış kaynağın kullanılmasıdır.
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Grafik 41: Dış Borç Stokunun Borçlulara Göre Dağılımı (Milyon Dolar)
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Kaynak: www.hazine.gov.tr
2002 yılında kamu kesiminin dış borçları, özel sektörün dış borçlarından fazla iken 2008 yılının
ikinci çeyreğinde dış borçlar içinde özel sektör dış borçlarının payı yüzde 67’ye çıkmıştır. Bu
durum gelecek dönemde beklenen durgunluk sürecinde özel kesimi zor duruma sokacak ve yeni
borçlanma olanaklarını daralacaktır.
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13.1.2008 Kriz Süreci ve Etkileri
2008 yılının ikinci yarısında küresel boyuta ulaşan krizin temelini ABD’de mortgage
piyasasında yaşanan sorunlar oluşturmaktadır. ABD’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı olumsuz
etkileyen emlak sektörüne ilişkin sorunların temeli, beş yıl önce bazı finansal kuruluşların
kredibilitesi zayıf olan kişilere de mortgage kredisi vermeye başlaması ile atılmış ve finansal
kesim üzerine büyük bir risk almıştır.
ABD’deki bankalar, ekonomiyi inşaat sektörü aracılığı ile canlandırmak için, ödeme gücü ve
kredibilitesi görece düşük riskli kişi ve kurumlara, subprime mortgage kredileri vererek, yüksek
riskli kredilerin boyutunu 1.5 trilyon dolara yükseltmişlerdir.
Bankalar daha sonra daha fazla kredi verebilmek için, bu riskli gruba verilen kredilerden doğan
alacaklarını teminat göstererek, emlak tahvilleri çıkarıp bunları piyasadaki benzerlerine göre
daha yüksek faizle (riski büyük olduğu için), ağırlıklı olarak riskli yatırımlardan yüksek kârlar
elde etmeyi hedefleyen hedge fonlara satmışlardır.
Ayrıca ipotekli gayri menkuller üzerinden, emlak fiyatlarının artan kısmına yeni ipotekler
yapılarak, yeni kredilerin alınması reel karşılığı olmayan kredi hacmini artırmıştır. ABD’deki
mortgage piyasasında verilen kredilerin yaklaşık üçte birinin değişken faizli krediler olması da
mali piyasaları zor duruma sokmuştur.
Diğer önemli bir husus, kredi alanlara kredi kullanımına ilişkin masraflar ve diğer tüm detaylar
hakkında yazılı bir bilgilendirme yapılmaması sonucu ortaya çıkan asimetrik enformasyon,
konut satın almanın bir yatırım aracı olarak algılanmasına (konut edinme amacı yerine konut
spekülatörlüğünün geçmesi) ve kredi ödemelerinde beklenmedik sorunların ortaya çıkmasına
yol açmıştır (Demir, vd., 2008 :s.4).
2006 yılında subprime mortgage piyasasında kredi kalitesindeki bozulma FED tarafından
gündeme getirilmekle birlikte, kredi piyasasında daralmaya yol açabilecek düzenleyici ve
denetleyici müdahalelerden kaçınılmış, sistemdeki sorunlara rağmen konut kredilerine dayalı
menkul kıymet ihracına devam edilmiştir.
Yine 2006’da, ABD gayrimenkul piyasasının doygunluğa ulaşıp durgunluk içine girmesi ile
konut fiyatlarındaki düşüş ve FED’in son iki yılda sık sık faiz artırımına gitmesi, özellikle
değişken faizli kredi alan ve konut fiyatlarındaki artışa güvenenleri zor duruma sokmuştur.
Mortgage kredilerinin geri dönüşündeki aksaklık sonucu bankalar verdikleri kredilerde
daraltmaya gidince ev talebi ve fiyatları düşmüştür. Mortgage borçlularının paniğe kapılarak
evlerini satmaları ya da ödeme güçlüğü nedeni ile bankaya bırakmaları fiyatları daha da
düşürmüş ve emlak tahvillerinin teminatı olan evler, kağıtların nominal değerini karşılayamaz
hale gelmişlerdir.
Verilen kredileri tahsil edemeyen bankalar kaynak sıkıntısı içine girmişler ve finansal
piyasalarda oluşan güvensizlik sonucu bankaların birbirlerine borç verme konusunda çekingen
davranmaları, likidite sorununu doğurarak mali sistemin durmasına yol açmıştır.
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Bireysel mortgage kredilerine dayalı menkul kıymetler piyasasında ABD’nin lider olması, 2007
yılı itibari ile konuta dayalı menkul kıymetlerin yüzde 89.2’sinin bu ülkeden ihraç edilmesi ve
bu sistem içinde yer alan yeni finansal kurumların (monoline ve hedge fonlar gibi) karmaşık
kredi türev ürünlerini kullanmaları, bu ülkede başlayan finansal bir sorunun global finansal
piyasalar üzerinde domino etkisi yapmasına neden olmuştur (Demir, vd., 2008: s.8).
“2008 yılı Ağustos ve Eylül aylarında gelişmiş ülkelerin Merkez Bankaları finansal
piyasalardaki gerginliği azaltmak amacıyla piyasalara eşgüdümlü olarak yüklü miktarlarda
likidite sağlamışlardır. Alınan önlemlere rağmen söz konusu endişelerin giderilememesi
sonucu, 7 Eylül 2008 tarihinde FannieMae ve FreddieMac’in yönetimini Federal Emlak
Finansmanı Otoritesi (Federal Housing Finance Agency-FHFA)’nin devralmasıyla finansal
kriz yeni bir boyuta ulaşmıştır. 15 Eylül 2008 tarihinde finansal kuruluşlardan Lehman Brothers
şirketi iflasını açıklamış, 16 Eylül 2008 tarihinde American International Group (AIG) adlı
dünyanın en büyük sigorta şirketinin hisse senetleri yüzde 60 değer kaybetmiş ve ABD Merkez
Bankası (FED) tarafından yüksek miktarda mali destek sağlanmıştır. Bu gelişmelerin yanı sıra,
FED tarafından mevduat kuruluşlarına sağlanmakta olan kısa dönemli likidite imkanlarından,
diğer büyük yatırım şirketlerinin de yararlanma istekleri risk algılamasını artırmış ve dünya
genelinde bankalar arası para piyasaları kilitlenerek fonlama maliyetleri yükselmiştir. Sonuç
olarak, bu gelişmelerin etkilerinin ABD ekonomisiyle sınırlı kalmaması, finansal krizin küresel
ölçekte bir krize dönüşebileceğini göstermiştir” (TCMB, 2008).
Küreselleşmiş finansal piyasalar arasındaki sıkı bağlantılar nedeni ile ABD mortgage
piyasalarında başlayan ve daha sonra likidite krizine dönüşen bu problem ABD bankalarının
borç verme riskini yabancı yatırımcılara aktarması sonucu başta Avrupa olmak üzere tüm
dünyaya yayılmıştır.
Böylece, “Avrupa’nın finansal kuruluşlarının da ABD’deki gibi kurtarılması gereği ortaya
çıkmış ve buna bağlı olarak küresel piyasalarda sistemik risk artmıştır. Sistemik riskin artması
sonucunda gözlenen küresel finansal sistemdeki bozulmanın reel sektöre yansımaları, artan
fonlama maliyetleri ve daralan kredi imkanları kanalıyla ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede
kredi piyasalarında arz yönlü daralmanın artarak devam etmesi, krizin finansal olmayan
sektörleri ve gelişmekte olan ülkeleri daha fazla etkilemesi olasılığını artırmıştır. Gelişmekte
olan ülkelerdeki kırılganlıklar bölgeden bölgeye farklılık göstermekle birlikte, küresel krizin
olumsuz etkilerinin bankacılık sektörü ve bütçe yapısı sağlam olmayan, kısa vadeli sermaye
girişlerinin ağırlıklı olduğu, döviz kurundaki değişimlere duyarlı ekonomilerde kendini daha
fazla hissettirebileceği önceden vurgulanmıştır.” (TCMB,2008).

13.2. 2008 Krizinin Dünya Ekonomisindeki Etkileşim Mekanizmaları
1980’lerin sonlarından bu yana dünya ülkeleri arasındaki karşılıklı bağımlılığın,
(i)

uluslararası mal ve hizmet ticaretinin hacmi ve çeşitliliğindeki

(ii)

sınır-ötesi sermaye ve işgücü akımlarındaki artışlar ile,
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(iii)

teknolojinin daha hızlı ve daha geniş bir alana yayılması sayesinde giderek
güçlendiğine, yani yeni ve güçlü bir “ekonomik küreselleşme” dalgası yaşandığına
tanık oluyoruz.

Bu süreçte, ayrıca,
(i)

son 20-30 yıldır dünya ekonomisinde küresel ekonomik güç ve etkinin Amerika
Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB) ve Japonya’dan, daha önce (20.
yüzyılda) hemen hemen hiç ekonomik güç ve etkiye sahip olmayan bazı ülkelere (Çin
ve Hindistan gibi) doğru kaymakta,

(ii)

finansal servetin eskiden daha çok borçlu olarak görmeye alıştığımız bazı ülkelerin de
aralarında bulunduğu yeni bir grup ülkede toplanmakta

(iii)

çok sayıda yeni finansal aracın (risk transferi ve çeşitlendirmesi amacıyla veya yeni
risk kaynağı yaratacak biçimde) ortaya çıkmakta olduğunu da gözlemliyoruz
(Kibritçioğlu, 2010).

1980’lerin sonlarından bugüne giderek yükselen ekonomik küreselleşme dalgası; bir yandan
ülkeler arasındaki mal, hizmet ve üretim faktörü akımlarının karşılıklı bağımlılık oluşturması
gerçeğine işaret ederken, diğer yandan da, dünya ekonomisindeki görece büyük ülkelerde
yaşanan krizlerin söz konusu akımlar kanalıyla diğer ülke ekonomileri üzerinde de ciddi
olumsuz etkiler yaratabildiğini gösteriyor. Son beş yıldır (2006-2011) dünya daha önce eşine
pek rastlanılmamış karmaşıklıkta bir finans, ticaret, borç, küresel ısınma, enerji, gıda ve
yoksulluk/açlık krizi ile yüz yüzedir.
Şekil 1: Dünya Ekonomisindeki Güncel Temel Etkileşimler (2006-11)
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Not: Yukarıdaki şekildeki kesikli çizgiyle gösterilen oklar, kesiksiz çizgili okların temsil
ettiğine göre daha zayıf
(olduğu tahmin edilen) etkilere dikkat çekmektedir.
2008 krizi ile ortaya çıkan ekonomik sorunların, daha önceki krizlerdekinden (ABD kaynaklı
1929-41 Büyük Bunalımı, 1973-74 ve 1978-79 petrol fiyatı krizleri, 1979-82 Latin Amerika
borç krizi, 1992 Avrupa Döviz Kuru Mekanizması krizi ve 1997-99 Güneydoğu Asya ve Rusya
krizleri gibi) farklı olan yanı, ilk bakışta birbirlerinden bağımsızmış gibi gözüken bir dizi
ekonomik, politik ve ekolojik sorunların beş-altı yıl gibi çok kısa bir zaman aralığında birlikte
ortaya çıkıp birbirlerini az ya da çok besleyip güçlendirmiş olmalarıdır.
Ortaya çıkan sorunlar ve birbiri ile ilişkileri:


2007-08 ve 2010-2011 gıda fiyatları krizi



2006-2009 ABD finans krizi



Finansal krizin tetiklediği 2008-2010 küresel “Büyük Durgunluk”



2009-11 Avro Alanı borç krizi



2010-11 enerji fiyatı krizi,



Şubat-Haziran 2011 ve Mart 2011 Kuzey Afrika ve Orta Doğu Ayaklanmaları



Japonya depremi

Saydığımız bu sorunların derinleşmesinde, Çin ve Hindistan’ın özellikle 1990’lardan bu yana
küresel ekonomik önemlerinin artması büyük rol oynamaktadır. Diğer yandan küresel iklim
değişiklikleri ve küresel ısınma gibi ekolojik değişimler de bu sorunların artmasını
desteklemektedir.
Son yıllarda yaşanmakta olan küresel ekonomik sıkıntıların tek bileşeni olmasa da, en çok öne
çıkan bileşeni kuşkusuz 2006-09 ABD finansal-reel sektör krizi ve onun yol açtığı Büyük
Küresel Durgunluk olmuştur. ABD’de, düşük gelirli oldukları için aslında yüksek geri ödeme
riski taşıyan ekonomik aktörlere 2000’lerin ilk onyılının ilk yarısında yoğun biçimde açılan
konut kredilerinin, faizlerdeki yükselme ve konut fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte geri
ödenememeye başlamasıyla, 2006-07 yıllarında patlak veren finansal kriz, özellikle 2008 yılı
sonbaharından itibaren, ABD’den dünya ekonomisinin geri kalan kısmına da hızla yayıldı.
Literatürdeki yaygın tartışma ve kanılara göre, ABD’deki konut finansman piyasasında yaşanan
krizin temel sebepleri,
(1) ABD başta olmak üzere pek çok ülkede ulusal hükümetlerin 1970’lerden itibaren finans
piyasalarındaki yetersiz kalan denetim ve düzenlemeleri
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(2) Özellikle ABD’de finans sektöründe faaliyet gösteren firmaların (1990’lardan itibaren)
“yeni icat edilen” birtakım finansal araçları kullanarak “aşırı-risk üstlenmeyi” yaygın biçimde
tercih etmeye başlamaları olarak kabul edilmektedir.
(3) ABD’de ve diğer ülkelerde çeşitli ulusal hükümetlerin (özellikle 2000’lerin ilk onyılında)
uyguladıkları “kötü” iktisat politikaları da, küresel krizin oluşumu ve güçlenmesinde etkili
olmuş faktörler arasında sayılmaktadır.
Şekil 2: ABD’deki Finans Krizinin Başlıca Ekonomik Etkileri (2006-10)

ABD’deki konut finansman piyasasında 2006-07’de ortaya çıkan kriz, 2007-09 yıllarında önce
iç finansal, sonra da iç reel sektöre hızla yayıldı ve böylece ABD ekonomisi, Aralık 2007 –
Haziran 2009 arasında büyük bir işsizlik artışı ve durgunluk (resesyon) sorunu ile karşılaştı.
ABD’deki bu ekonomik kriz, özellikle güçlü finansal ilişkiler kanalıyla dünyanın diğer gelişmiş
ekonomilerine (özellikle AB ülkelerine) de bulaştı. Ancak, aradan geçen zamanda, gelişmekte
olan ülkelerin ABD’deki krizden gelişmiş ekonomilere kıyasla genelde görece daha az
etkilendiği gözlemlendi. Yine de, ABD’den dünyaya yayılarak derinleşen ve zaman içinde
boyutları daha da büyüyen küresel ekonomik krizin gerek gelişmiş, gerekse Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelere de yansıması için aslında çok önemli potansiyel bulaşma kanalları
mevcuttu (Kibritçioğlu, 2010):
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(i)

Aşırı-riskli varlık ticareti kanalı (birinci finans kanalı): Kriz öncesinde ABD ile
arasında var olan uluslararası finansal akımlar aracılığıyla, ileride “zehirli” (toxic)
niteliğe bürünecek olan varlıklar (assets) edinmiş olan finansal aktörlerin varlığı
ABD’nin krizinin ilgili ülke ekonomisine de bulaşması için büyük bir açık kapı
yaratıyordu.

(ii)

Kredi kanalı (ikinci finans kanalı): Kriz nedeniyle daralan uluslararası kredi
kanalları, ilgili ülkelere fon akışlarını azaltarak da o ülkelere krizi bulaştırabilirdi.
Çünkü küresel likiditedeki daralma yerli bankaların ve şirketler dış finansman
güçlükleri yaşamalarına ve/veya mevduat bankalarının açtıkları yurtiçi kredilerde
daralmalara sebep olabilirdi.

(iii)

Ticaret kanalı: Krize sebep olan (ABD) veya krizin bulaştığı (AB ülkeleri gibi)
ülkeler üçüncü ülkelerin temel ticaret ortağı oldukları ölçüde, bu kriz ülkelerindeki
olası durgunluk ve reel gelir kayıpları, üçüncü ülkelerin mal ve hizmet ihracatına
yönelik dış talebi daraltarak sonuçta krizi söz konusu üçüncü ülkelere de
aktarabilirdi.

(iv)

Tüketici
ve
yatırımcıların
üçüncü
ülke
ekonomisine
ve
orada
uygulanan/uygulanacak ilgili iktisat politikalarına olan güvenlerindeki azalma ve
belirsizlikler de, ilk üç kanaldan o ekonomilere olumsuz etkiler yansımasını
güçlendirebilirdi.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1.

2008 krizinin çıkış nedeni nedir?

2.

Dünya büyüme hızındaki gelişmeler nasıl olacaktır?

3.

Krizin ikinci etkisi nasıl olmuştur?

Krizin gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerindeki etkisi nedir?
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14. 2008 KRİZİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. 2000’li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası
dönemde uyguladığı sıkı para ve maliye politikaları ile yeniden istikrar ortamını yakalamayı
başarmıştır. Bu süreçte Türkiye ekonomisinin büyümesine ve istikrara kavuşmasına yardımcı
olan en önemli faktörlerden biri, hiç kuşkusuz uluslararası piyasalarda yaratılan çok büyük
miktarlardaki finansal genişlemedir. Ancak son günlerde dünya konjonktüründe yaşanan
finansal kriz ve daralma, gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede olduğu gibi, Türkiye
ekonomisini de önemli ölçüde etkilemiştir. Bu bölümde Türkiye ekonomisinde yaşanan bu
etkiler değerlendirilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

2008 sonrasında
ekonomisi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Ders notları ve sunumlar,
Türkiye Kriz ve sonrası politikalar ve
güncel basın ve yasalardaki
etkileri
değişimlerin takibi
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Dünya piyasalarındaki teknolojik ilerlemeye bağlı olarak gerçekleştirilen işlem hızındaki artış,
aynı hızla dünyanın her yerine krizi de yaymıştır. Küreselleşen ve sınır tanımayan dünya
ekonomisi, bu düzenin içinde yer alan kurumlar, finansal spekülasyona dayandırılan büyüme
süreci, reel ekonominin işleyişini yok etmiş ve sanayileşme hedefleri artık geri planda kalmıştır.
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14.1. 2008 Krizinin Türkiye Ekonomisine Etkileri
2000-2001 yıllarında, yaşanan ekonomik kriz ile önemli bir durgunluk sürecine giren Türkiye
ekonomisi, kriz sonrası dönemde uyguladığı sıkı para ve maliye politikaları ile yeniden istikrar
ortamını yakalamayı başarmıştır. 2001 yılından bugüne kadar geçen süreçte, Türkiye
ekonomisinin makro değişkenleri, finansal yapısı ve özellikle bütçe büyüklüklerinde önemli
iyileşmeler sağlanmış ve ekonomi istikrarlı bir büyüme hızını yakalamıştır. Ancak 2008 yılının
ikinci yarısında tamamen ABD’de ortaya çıkan ve etkisi Uzakdoğu’ya kadar yayılan küresel
kriz, Türkiye ekonomisinde yakalanan bu istikrar ortamına da yansımıştır.
Bu noktada önemli olan konu Türkiye’nin ekonomik anlamdaki zayıf noktalarıdır. Türkiye’nin
2008 yılında içinde bulunduğu en hassas alan özel kesim dış borçlarının çok artmış olması ve
cari işlemler açıklarının büyümesidir.
2001 krizi sonrası dönemde Türkiye’yi yüksek dış borç ve cari işlemler açığına iten nedenlerden
biri, reel kesimin ucuz döviz imkanlarından yararlanarak, dışarıdan ucuz ara malı ithal edip, bu
malları dayanıklı tüketim malları haline getirerek, farklı piyasalara satması ve böylece ihracatın
ithalata bağımlı bir hale gelmesidir.
2003 sonrası dönemde artan bu ithalat oranı öncelikli olarak ülkeye sıcak paranın çekilmesi ile
sağlanmış, daha sonra ise tüm dünyadaki trende de uyan ve soğuk para olarak nitelendirilen,
özelleştirme ve gayrimenkul satışından elde edilen gelirlerle karşılanmıştır. Ayrıca, özel sektör
bu ithalatı finanse edebilmek için dünyadaki finansal genişleme, bol likidite ve ucuz kredi
imkanlarından yararlanarak doğrudan borçlanmaya gitmiştir (Yeldan, 2008a).
Küresel likidite krizi, kredi imkanlarını daraltıp döviz fiyatlarını yükselteceği için, en çok bu
krizden ithalata dayalı ihracat yapan reel kesim etkilenecektir. Türkiye küresel finans
piyasalarında net borçlanıcı durumdadır ve biriktirilen dış borç tutarının neredeyse tamamı özel
sektör borçlarına aittir. Dolayısıyla, küresel finans piyasalarındaki daralmanın Türkiye’de
öncelikle, yüksek ölçüde dış borç biriktirmiş olan ve dış borçlarını çevirmek zorunda bulunan,
finans dışı reel şirket kesimini etkilemesi kaçınılmazdır. Bilançolarında yüksek oranlı döviz
borcu bulunan şirketlerin, yükselen kredi maliyetleri ve döviz kurundaki pahalılaşmadan
olumsuz etkileneceği açıktır (Yeldan, 2008b).
2008 krizi ve ortaya çıkan yeni küresel koşulları, ucuz kredinin olası kıldığı, ucuz döviz ve ucuz
ithalata dayalı büyüme modelinin artık mümkün olamayacağını göstermektedir. Zaten dünya
genelinde de küresel ölçekte makro ekonomik büyümenin yavaşlaması ile birlikte büyük
finansal kuruluşların iflasın eşiğine gelmesi veya iflas etmesi, kredi riskinin artmasına, banka
bilançolarının bozulmasına ve hisse senetlerinin değerlerinin de hızla düşmesine neden
olmuştur (TCMB, 2008).
Türkiye’de krizle birlikte orataya çıkan öngörüleri ve sonuçlarını şu şekilde sıralamak
mümkündür.
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14.1.1. Ekonomideki Büyüme Hızı Ne Olacak?
Türkiye ekonomisinde 2008 yılında gerçekleşen düşük büyüme oranı, aslında 2007 yılından
beri dünya ekonomisinde yaşanan daralma ve 2008 yılının ikinci yarısında ABD devletlerinde
başlayan ve dünyayı etkisi altına alan krize bağlanabilir. 2007 yılının dördüncü çeyreğinde,
finansal sektörde yaşanan sorunlara bağlı olarak global büyüme önemli ölçüde azalmıştır.
Finansal sektörde yaşanan sorunların reel sektöre de yansıması ile 2008 yılında dünya
ekonomisi tamamen yavaşlamıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerde görülen yavaşlama gelişmekte
olan ülkelerin büyüme hızlarında da bir miktar düşüşe neden olmuştur.
ABD finans piyasalarındaki sıkıntılar ve banka bilançolarındaki zararlar, global varlık
piyasalarındaki keskin satış eğilimi ile birlikte dünya ekonomisinde yükselen bir belirsizlik
oluşturmuştur. 2007 yılının son çeyreğinde ABD’de ekonomik büyüme gözle görülür biçimde
yavaşlamış, böylece üretim gerilemiş, istihdam ve tüketimde zayıflama yaşanmıştır. Büyüme
ayrıca Batı Avrupa’da da yavaşlamış ve güven göstergeleri genel olarak düşmüştür.
Türkiye ekonomisi ise 2000-2001 krizlerinin ardından uygulanan makro ekonomik politikalar
ve yapısal reformlarla birlikte istikrar ortamına yeniden kavuşmuştur. 2002-2007 yılları
arasındaki dönemde büyüme ortalama yüzde 6,8 olarak gerçekleşmiştir.
2007 yılından itibaren ekonomide kısmi bir yavaşlama başlamıştır. Büyüme hızı önceki yıllara
göre düşme eğilimine girmiş ve yıl sonunda 4,6 olarak gerçekleşmiştir. Ekonomik büyüme
hızında yaşanan yavaşlamada genel olarak, küresel piyasalardaki dalgalanmalar, seçimlere
ilişkin belirsizlikler, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklığa bağlı olarak yaşanan kuraklık,
Türk Lirasının değerlenmesi, önceki yıllara göre verimlilik hızındaki yavaşlama ve rekabet
gücünün azalması etkili olmuştur (Maliye Bakanlığı, 2008a).
2008 yılından itibaren bozulan küresel ekonomik koşullar, Türkiyede de reel sektörü ve
beklentileri olumsuz etkilemiştir. Uluslararası sermaye akışlarındaki yavaşlama ile beraber iç
talep ve kredi olanakları da daralmıştır. Bu gelişmeler neticesinde, 2009 yılında Türkiye
ekonomisi yüzde 4,8 küçülmüştür.
Küresel krizin ardından uygulamaya konulan kamu destekleri ve önlem paketlerinin katkısıyla,
Türkiye ekonomisi, 2009 yılının ikinci çeyreğinden itibaren kendini hissettirmeye
başlayan ve gittikçe güçlenen bir toparlanma sürecine girmiştir. Güçlü finansal akımlar, iyileşen
güven ortamı ve destekleyici maliye ve para politikaları sayesinde 2010 yılında yüzde 9
büyüyen Türkiye ekonomisi, 2011 yılının ilk yarısında da yüzde 10,2’lik büyüme ile Avrupa’da
en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur.
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Grafik:42 Türkiye Ekonomisinde Büyüme Oranları ( yüzde)

Grafik 43: 2010 yılı GSMH Sektör Payları

Türkiye ekonomisi 2011 yılına, öngörülerin üstünde bir büyüme ile girmiştir. 2011 yılının ilk
çeyreğinde GSYH yüzde 11,6 büyümüştür. Bu büyüme oranıyla, Türkiye ekonomisi, dünyada
en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olmuştur. Ancak yıl sonundaki beklentiler, AB ve dünya
ekonomisinin büyüme hızındaki düşüşe bağlı olarak Türkiye ekonomisinde yaşanan hızlı
büyümenin normal seyrine döneceği yönündedir.

14.1.2. Ekonomideki Dış Borçlar Sorun Yaratır mı?
2000’li yılların başında ekonomik gelişme ve büyümenin önünde büyük bir engel olarak
gözüken borç yükü, takip eden son beş, altı yıl içinde önemli oranda düşürülmüştür. 2001
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yılında kamu kesiminin net borç stokunun GSYH’ya oranı yüzde 61,4 iken bu oran 2007 yılında
29,1’e gerilemiştir (Hazine Müsteşarlığı, 2008). Bu süreçte, mali disiplin ile birlikte yakalanan
hızlı büyüme performansı, kamu borçlarının çevrilme sorununu ortadan kaldırmış, kamu
finansman gereğini negatife dönüştürmüştür.
Ancak kriz sonrası süreçte özellikle gelişmiş ülkelerin borç dengelerinde yaşanan bozulma en
önemli makroekonomik risk unsuru olarak göze çarpmaktadır. Türkiye ekonomisi açısından
da küresel finansal kriz sürecinde en çok tartışılan konu, bu krize özel kesimin yüksek dış
borçluluk oranı ile girmesi olmuştur. Diğer yandan krizden çıkış için uygulanan maliye
politikalarındaki genişleme kamu kesimi borçlanma gereğini de artırmıştır.
2008 yılında borçlanma maliyetlerinde dalgalı bir seyir görülmüş ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin (DİBS) faiz oranı, 2007 yılı sonunda yüzde 16,2 iken bu oran iç belirsizlikler ve
dış piyasalardaki dalgalanmalar nedeni ile 2008 Haziran ayında yüzde 21,54 seviyesine
yükselmiştir. DİBS faiz oranlarındaki bu yükseliş bütçe üzerinde borçlanma maliyetlerinin
yükünün arttığını göstermektedir.
Küresel kriz nedeniyle 2009 yılında kamu kesimi borçlanma gereği yüzde 5,1’e yükselmiştir.
2010 yılında ekonomide yaşan güçlü toparlanma ile birlikte kamu kesimi gelirleri olumlu olarak
etkilenmiş ve kamu kesimi borçlanma gereği yüzde 2.3 düzeyine düşürülmüştür.
Grafik 44: Kamu Kesimi Borçlanma Gereği /GSYİH
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Grafik 45 AB Tanımlı Borç Stokunun GSYİH’ya oranı

Toplam dış borç stoku; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, tüm kamu sektörü kurum ve
kuruluşları ile özel sektör kapsamındaki tüm şirket ve şahısların yurtdışı yerleşiklerden
sağlamış oldukları kredilerden doğan yükümlülükler ile yurtdışı piyasalarda ihraç ettikleri
tahvillerden doğan yükümlülüklerin toplamından oluşmaktadır. Türkiye’nin toplam dış borç
stoku 2007 yılı sonu itibari ile 2002 yılına göre dolar bazında yaklaşık 118 milyar dolar artarak
247,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Dış borç stoku, 2009 yılında küresel krizin ekonomik aktivitelerde yarattığı daralma ile birlikte
gerileme göstermiştir. 2010 yılına gelindiğinde ise küresel anlamda ekonomik toparlanmanın
başlamasıyla borçlanma olanakları da artmıştır. 2009 yılında yüzde 4,3 oranında azalan dış borç
stoku, 2010 yılında yüzde 7,8’lik artışla 289,4 milyar dolara yükselmiştir. 2010 yılında toplam
borç stokunun GSYH’ye oranı yüzde 39,4 iken, net dış borç stokunun GSYH’ye oranı yüzde
23 olarak gerçekleşmiştir.
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Grafik 46: Dış Borç Stoku / GSYH



Net dış borç stoku= Bankacılık sektörü hariç dış borç stoku – Bankacılık sektörü net dış
varlıkları

2005 yılına kadar kamu kesiminin dış borçları, özel sektörün dış borçlarından fazla iken 2008
yılının ikinci çeyreğinde dış borçlar içinde özel sektör dış borçlarının payı yüzde 67’ye
çıkmıştır. Özel sektörün borçlarının 47,8 milyar dolarlık kısmı kısa vadeli, 142,7 milyar dolarlık
kısmı ise uzun vadeli borçlardandır. Bu dönemde hızla yükselen iç kredi faizleri, ucuzlayan
döviz ve dış borçlanmayı kolaylaştıran liberal politikalar özel sektörün dış borçlarını artırmıştır.
2009 yılından sonra özel kesimin dış finansmana ulaşmasında yaşadığı zorluklar özel kesimin
dış borçlarını azaltmıştır. 2010 yılından sonra ise yeniden artış eğilimine geçmiştir.
Grafik 47: Dış Borcun Borçlulara Göre Dağılımı

295

14.2. Cari İşlemler Açıkları Ne Olacak?
Dünya piyasalarındaki bol likidite olanaklarından yararlanarak yüksek reel faizler vermek
suretiyle ülkeye çekilen sıcak para ve önemli ölçüde özelleştirme gelirleri ile finanse edilen cari
açık yeni dönemde Türkiye için önemli bir sorun olarak görülmektedir.
Ekonomide oluşan yüksek cari açığın en önemli nedenleri; yüksek büyüme oranları, iç tasarruf
açığı ve ulusal paranın aşırı değerli olmasıdır. Türkiye’de büyüme, yatırım malı, teknoloji,
hammadde ve aramalı ithalatını arttırdığı için büyüme ile cari açık arasında pozitif bir ilişki
bulunmaktadır (Korkmaz, 2005: ss.52-55).
Türkiye gibi Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ) bir kısır döngü içindedir. Bu ülkelerde üretim
düzeyi (dolayısıyla milli gelir) düşük ve nüfus artış oranı yüksek olduğundan kişi başına gelir
düşüktür. Kişi başına gelirin düşük olması tasarruf oranının düşük olmasına, buna bağlı olarak
da yatırımların yetersiz düzeyde kalmasına yol açmaktadır. Yeterli sermaye birikiminin
olmaması bir sonraki dönemde milli gelir düzeyinin yine düşük kalmasına ve söz konusu
ülkelerin bu kısır döngüyü kırmalarını sağlayacak büyüme hızını tutturamamalarına yol
açmaktadır.
Türkiye’de iç tasarruf açığının (toplam yatırımlarla yurtiçi tasarruflar arasındaki fark)
GSMH’ya oranı 2000’li yıllara kadar artmakla birlikte 2001 krizinden sonra azalmıştır. Çünkü
2001 yılından sonra tasarruf açığı, yabancı sermaye ve dış borçlanma ile karşılanmıştır. Artan
cari açıklarda, ülkeye teknoloji getirerek verimliliği artıran ve istihdam yaratan uzun vadeli
doğrudan yabancı yatırım sermayesi yerine, kısa vadeli sıcak para, dış borçlanma ve
özelleştirme nedeniyle ülkeye gelen sermaye ile finanse edilmiştir.
Merkez Bankası'nın yaptığı belirlemelere göre, 2003 yılından bu yana süren, yoğun sıcak para
girişinin reel kurları düşürmesi, bunun da ithalatı ucuzlatarak hızla artırması sonucu, hızlı
büyüme ve yüksek cari açık birbirinin neden ve sonucu haline gelmiştir. İthalata dayalı büyüme
modelinin damgasını vurduğu bu dönemde, büyüme giderek daha fazla cari açık vermeyi
gerekli kılmıştır .
2006 yılına kadar büyümek için giderek daha çok ithalat yapmak ve cari açık vermek zorunda
kalan Türkiye ekonomisinde, cari açık-milli gelir artışı dengesinde 2008'de gelinen aşama,
ithalata dayalı büyüme modelinin sürdürülebilirliği tartışmasını da gündeme getirmiştir
(ANKA, 2008).
Ayrıca yapılan ithalatın kompozisyonu da sağlıklı bir yapıya sahip değildir. Şöyle ki;
hammadde, aramalları ve tüketim malları yurt içinde üretilmek yerine, düşük kur nedeniyle
dışarıdan ithal edilmiş buna karşılık yatırım malları ithalatı yeterli düzeyde büyümemiş, ancak
toplam ithalatımız artmıştır.
İhracat açısından baktığımızda ise, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 55,8’inin
gerçekleştirdiği Avrupa Birliği (AB) pazarlarında yaşanan daralma 2008 Ekim ayından
başlamak üzere ihracat rakamlarımızın düşmesine yol açmıştır. İhracatı düşüren en önemli
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kalem otomotiv sektörü iken, bunu sırası ile hazır giyim ve konfeksiyon elektrik-elektronik,
demir–çelik ve kimyevi maddeler ihracatı izlemiştir
Küresel krizle birlikte 2008 yılının son çeyreğinden itibaren Türkiye ekonomisinde yaşanan
daralmaya bağlı olarak, cari açık 2009 yılında oldukça düşük sayılabilecek bir seviyeye
gerilemiştir. 2009 yılında ekonomik daralma yüzde 4,8 olurken cari açığın GSYH’ye oranı
yüzde 2,3 olmuştur.
Türkiye’nin toparlanma yaşandığı 2010 ve sonrası dönemde, cari açıkta yaşanan genişleme
dikkat çekmektedir. 2010 yılının ikinci yarısından itibaren cari açıkta yaşanan artışa bağlı
olarak yılsonu itibarıyla cari açığın GSYH’ye oranı yüzde 6,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu
dönemde iç talepte güçlü toparlanma yaşanırken, önemli ihracat pazarları olan AB ve gelişmiş
ülkelerdeki zayıf ekonomik faaliyet devam etmektedir. Bu ise ithalatın ihracattan daha hızlı
artmasına neden olmaktadır. 2011 yılında ise Merkez Bankasının alığı önlemlere rağmen cari
açığın GSYİH’ya oranı yüzde 9.4 olarak beklenmektedir.
Grafik 48: Cari İşlemler Dengesi ve GSYH’ye Oranı

14.3. Bütçe Üzerindeki Etkisi ne olacaktır?
2000-2001 krizine yüksek kamu açıkları ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası süreçte
uyguladığı sıkı maliye politikası ve mali disiplin anlayışı ile kamu açıklarını önemli ölçüde
düşürmüş kamu borçlanma gereğini azaltmış, buna bağlı olarak bütçe üzerindeki faiz yükü
giderek azalmıştır. Ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca 2006
yılından itibaren konsolide bütçe uygulamasından uluslararası standartlarla uyumlu ve daha
geniş kapsamlı olan merkezi yönetim bütçe uygulamasına geçilmiştir.
Türkiye ekonomisinde bu süreçte, mali anlamda yaşanan en önemli gelişmelerden biri bütçe
giderlerinin GSYH içindeki payının yüzde 23,3 seviyesine düşmesidir. Bütçe gelirlerine
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baktığımızda da vergi oranlarındaki indirimlere rağmen vergi gelirlerinde önemli bir düşüş
olmadığı ve ortalama yüzde 22’lik pay ile aynı seviyelerde gelir sağlandığı görülmektedir. Son
yedi yıl içinde maliye alanında gelinen nokta, ekonomiyi oldukça rahatlatmış ve güveni
artırmıştır.
Kamu maliyesinin performansının değerlendirilmesinde kullanılan iki önemli göstergeden biri
bütçe dengesinin GSYH’ye oranı, diğeri ise faiz dışı dengenin GSYH’ye oranıdır.
2002 yılında yüzde 11,5 olan bütçe açığının GSYH’ye oranı, 2003 yılında yüzde 8,8, 2004
yılında yüzde 5,2, 2005 yılında yüzde 1,1, 2006 yılında yüzde 0,6, 2007 yılında yüzde 1,6, 2008
yılında yüzde 1,8, 2009 yılında yüzde 5,5, 2010 yılında ise yüzde 3,6 olarak gerçekleşmiştir.
2002 yılında yüzde 3,3 olan faiz dışı fazlanın GSYH’ye oranı 2003 yılında yüzde 4, 2004
yılında yüzde 4,9, 2005 yılında yüzde 6, 2006 yılında yüzde 5,4, 2007 yılında yüzde 4,2, 2008
yılında yüzde 3,5 olmuştur. 2009 yılında küresel kriz nedeniyle binde 0,5 düzeyinde
gerçekleşen faiz dışı fazla, 2010 yılında ise yüzde 0,7 olarak gerçekleşmiştir.
Grafik 49: Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Faiz Dışı Fazlasının GSYİH’ye Oranı

Grafik 50: Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin Ve Faiz Hariç Bütçe Giderlerinin
GSYH’ye Oranı
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Grafik 51 Merkezi Yönetim Faiz Giderlerinin GSYİH’ye oranı

Grafik 52 Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerinin ve Vergi Gelirlerinin GSYH’ye Oranları
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14.4. Genel Değerlendirme ve Sonuç
Türkiye Ekonomisinde Açık-Borç-Faiz Sarmalı Kırılabildi mi?
Türkiye ekonomisinin son on yılında kamu maliyesi alanında yaşanan değişimleri açıklamak
istediğimiz bu yazıda, devlet bütçesindeki “açık – borç- faiz sarmalı” kavramını diğer bir ifade
ile “kar topu” etkisini ele alacağız ve bu kapsamda konuyu sınırlandıracağız.
1990’lı yıllarda kamu açıklarının artışı borç faizlerini nasıl etkiledi ve açık-borç-faiz
sarmalı nasıl oluştu?
Bilindiği üzere bir ekonomide kamu kesiminin büyüklüğü, kamu harcamalarının ülkede
yaratılan toplam hasıla içindeki payıyla ölçülmektedir. Yani kamu harcamaları arttıkça kamu
kesiminin ekonomi içindeki alanı da genişlemektedir. Burada bizim dikkat çekmek istediğimiz
konu 1990-2000 yılları arasında kamu harcamaları ne için artmıştır?
Grafik 1. Kamu Harcamaları / GSMH

Kaynak: www.bumko.gov.tr, 16.12.2014
Grafik 1.’de 1924’den günümüze Türkiye ekonomisi kamu harcamalarının GSMH’ye oranı
gösterilmektedir. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren farklı nedenlere bağlı olarak kamu
harcamaları sürekli bir artış trendi içindedir. Ancak 1990’lı yılların başından, 2001 krizine
kadar geçen süreçte kamu harcamaları / GSMH oranında önemli bir sıçrama yaşanmıştır.
Konsolide bütçe rakamlarına göre bu yıllarda kamu harcamalarındaki artış yaklaşık yüzde 25
daha fazladır.
Türkiye ekonomisinin 1990-2000’li yılları arasında kamu harcamalarında yaşanan bu sıçramalı
artış pek çok nedene bağlanabilir;
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1989 yılından sonra Türkiye ekonomisinde finansal serbestleşmeye gidildiği yeni bir
sürece girilmesi,



1990 yılının Ağustos ayında başlayan Körfez Krizi ve onun ardından gelen “petrol
şoku”,



Siyasi istikrarsızlıklar,



1994 yılında iç ve dış dengelerde ortaya çıkan sorunlar,



1997 yılında Asya’da, ardından Rusya’da yaşanan krizlerin etkileri,



1999 Ağustos’undaki Marmara Depremi,



Yaşanan yüksek enflasyon;

Bu nedenler Türkiye ekonomisinin temel ekonomik göstergelerini ve ekonomik istikrarını
bozmuştur. Ekonomideki bu gelişmeler aynı zamanda kamu maliyesi alanına büyük ölçüde
yansımış ve bu dönemde kamu harcamaları sürekli olarak artmıştır. Kamu harcamalarında
ortaya çıkan bu artıştaki asıl çarpıcı gelişmeler kamu harcamalarının dağılımına bakıldığında
görülmektedir.
Grafik 2. 1990-2001 Kamu Harcamalarının Dağılımı (GSMH’ye oran)
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Kaynak: www.bumko.gov.tr, 16.12.2014
Grafik 2.’de 1990’lı yılların başında kamu harcamaları içinde personel harcamalarına ayrılan
kalem en yüksek payı alırken 2001 yılına gelindiğinde kamu harcamaları içinde faiz
giderlerinin payı oldukça yükselmiştir.
1990’lı yılların sonunda faiz giderlerindeki artışın nedeni ise devlet bütçesindeki açıkların
ortaya çıkardığı kısır döngüdür. Bu döngüyü şu şekilde açıklayabiliriz;


Kamu açıklarındaki artışla birlikte borç stokunun mali sistem içindeki payının
yükselmesi,
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Buna bağlı olarak kamu kesimi borçlanma araçlarını elde tutmanın, yatırımcılar
gözünde riskliliğinin artması ve



Yatırımcıların daha yüksek risk primi talep etmeleri sonucunda reel borç faizlerinin
yükselmesi;

Yani devlet açık verdiği için borçlanmak, borçlanmak için yüksek faiz ödemek, faiz ödediği
için açık vermek zorunda kalmış ve bu döngü her seferinde kamu açıklarını daha fazla artırarak,
açık- borç- faiz sarmalı etkisi oluşturmuştur.
Grafik 3.’de görüldüğü gibi 2001 yılında bütçe dengesi hedeflerin çok üstüne çıkmış, hatta AB
Maastricht kriterleri arasında bütçe açığı eşiği yüzde 3 olarak öngörülürken, bu rakam
ülkemizde bu eşiğin 5,5 katı bir seviyede gerçekleşmiştir.
Grafik 3. Konsolide Bütçe Dengesi /GSMH (%)
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Aslında sadece Türkiye’de değil, dünyada pek çok ülkede 1970’li yıllarda başlayan bütçe
açıkları, belirli bir süreç sonunda açık-borç-faiz sarmalı haline dönüşmüş ve ekonomik
istikrarın önündeki en önemli sorun haline gelmiştir. 1990’lı yıllarda Türkiye’nin de yaşadığı
bu durum nedeniyle, kamu kesimi göstergeleri sürdürülemez bir boyuta gelmiş, enflasyon
oranları çok yükselmiş, ekonomik istikrar bozulmuş ve 2001 krizine zemin hazırlayan mali
disiplinsizlik durumu oluşmuştur.
2001 krizi sonrasında alınan önlemler kamu maliyesi değişkenlerine nasıl yansıdı ve açıkborç- faiz sarmalı kırılabildi mi?
Öncelikli olarak, 2001 krizi sonrası alınan önlemlere bakalım; hatırlanacağı üzere 2001 yılının
ortalarında uygulamaya giren Güçlü Ekonomiye Geçiş programının, yapısal düzenlemeler
kısmında yer alan “Devlette Şeffaflığın Artırılması ve Kamu Finansmanının Güçlendirilmesi”
başlığı altında kamu kesimine yönelik yapılacak olan tüm düzenlemeler belirtilmiştir. Özet
halinde bunlara değinecek olursak;


Mali disipline zarar veren bütçe içi ve dışı fon sistemi düzenlenecektir.
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Bütçe disiplinini bozan döner sermaye uygulamaları azaltılacaktır.



Bütçe metninin daha açık ve şeffaf olması sağlanacaktır.



Kamu finansmanını güçlendirmeye yönelik olarak bir takım yasal düzenlemelerin
yapılması öngörülmüştür. Bunlar; Bütçe Kanununda değişikliklerin yapılması, Görev
Zararları ile ilgili Kararname ve Kanunun çıkarılması, Borçlanma Kanunun çıkarılması,
Kamulaştırma Kanunun çıkarılması, 15 Bütçe ve 2 Bütçe Dışı Fonun Kapatılması ile
ilgili Kanun, Devlet İhale Kanunun hazırlanması, programda belirtilmiştir.



Kamu maliyesi göstergeleri; vergiler, harcamalar ve borçlanma konusunda programda
belirtilen önemli düzenlemeler yapılacak ve faiz dışı fazla hedefi dikkate alınarak, kamu
kesimi açıkları kapatılacak ve borç stoku azaltılacaktır.

Belirtilen düzenlemeler çerçevesinde;


Kamu kesiminde mali disiplinin sağlanması,



KİT’lerin görev zararlarının azaltılması,



Özelleştirmenin önündeki engellerin kaldırılması,



Kamu kesiminde şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması,



Bütçe birliğinin sağlanması,



Kamu kesiminin ekonomi üzerindeki yükünün azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi
hedeflenmiştir.

Bu istikrar programı ile birlikte IMF tarafından verilen direktif olarak; kamu kesiminin
borçlanma ihtiyacının azaltılarak, GSMH’nin yüzde 6,5’i oranında faiz dışı fazla yaratılması
temel kamu maliyesi politikası olarak belirlenmiştir. Bu oranın yüzde 5’inin konsolide bütçe
tarafından kalan yüzde 1,5’inin ise diğer kamu sektörleri tarafından tutturulması
öngörülmüştür.
Uygulanan program kapsamında bütçe performansını belirleyici temel iki kriter dikkate
alınmıştır. Bunlardan bir tanesi bütçe açıklarının düşürülmesi, ikincisi ise bütçe faiz dışı
fazlasının yükseltilmesidir. Bütçe açıklarının azaltılması borçlanma ihtiyacını azaltacak, faiz
dışı fazla verilmesi ise borç stokunun azaltılmasını ve borçların sürdürülebilirliğini
sağlayacaktır. Bu iki kriterin gerçekleştirilmesi ise kamu kesimindeki harcamaların
sınırlandırılması, vergi gelirlerinin arttırılması, kamu borç stokunun azaltılması ve sıkı maliye
politikalarının uygulanması ile mümkündür.
Kamu maliyesi alanında ortaya koyulan bu tedbirler ve 2002 yılından itibaren uygulanan
ekonomik ve mali politikaların sonucunda; kamu maliyesi göstergelerinde istenen sonuçlara
ulaşılmıştır. 2003 yılından itibaren düşmeye başlayan bütçe açıklarının GSYH’ye oranı, 2006
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yılında yüzde 0,6 seviyesine kadar gerilemiştir. 2008 yılında yaşanan küresel kriz 2009 yılında
bu oranı yeniden yüzde 5,5 seviyesine çıkarmış ancak bu oran, takip eden yıllarda azalarak
yeniden yüzde 1,2 seviyesine kadar gerilemiştir.
Konsolide bütçede faiz dışı fazla ise 2006 yılında yüzde 5’lik hedefin üzerinde gerçekleşmiştir.
2008 yılında küresel krize bağlı olarak uygulanan genişletici maliye politikaları nedeniyle kamu
harcamalarındaki artış faiz dışı fazlanın gerilemesine neden olmuştur. Ancak dünya genelinde
büyüme rakamlarındaki düşüş ve kamu harcamalarındaki artış dikkate alındığında bu durum
durgunluğu giderici maliye politikasının bir sonucu olarak algılanabilir.
Grafik 4. Bütçe Dengesi ve Faiz Dışı Fazlanın GSYH’ye Oranları
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Kaynak: Maliye Bakanlığı, 2015 Bütçe Gerekçesi. *2014 ve 2015 rakamları tahmindir.
Kamu açıklarındaki azalışa bağlı olarak kamu kesiminin borçlanma ihtiyacı da azalmış ve borç
faizlerinin düşmesi ve faiz dışı fazlanın artması ile borçların sürdürülebilir seviyede tutulması
sağlanmıştır. Ayrıca Avrupa ülkelerinin kriz sonrasında yaşadıkları borç sorunu dikkate alınırsa
Türkiye borç stoku yönünden uluslararası alanda oldukça rahat bir duruş sergilemektedir.
Grafik 6. AB tanımlı Borç Stoku / GSYH oranı
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Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Bütçe sisteminin mali disiplin altına alınmasını amaçlayan düzenlemeler çerçevesinde yapılan
tüm uyum çalışmaları bütçe büyüklükleri üzerinde olumlu gelişmeler yaratmıştır. Bu
gelişmedeki en önemli husus kamu harcamalarında yakalanan disiplin ve 2000 yılı öncesinde
ve özellikle 2001 yılında bütçe içinde çok önemli bir paya sahip olan faiz giderlerinin payının
giderek düşmesidir. 1990’lı yıllarda risk primi olarak gösterilen faiz oranlarının 2000’li yıllarda
düşmesi ve finans sektöründe yakalanan istikrar ortamı, kamu harcamaları içinde yer alan faiz
giderlerinin payını azaltmıştır.
Grafik 5. Faiz Giderlerinin GSYH’ye Oranı
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Kaynak: Maliye Bakanlığı, 2015 Bütçe Gerekçesi. *2014 ve 2015 rakamları tahmindir.
Başta sorduğumuz “açık-borç-faiz sarmalı kırılabildi mi?” sorusunu şimdi cevaplayacak
olursak; 2001 sonrasında kamu maliyesi alanında yaşanan olumlu gelişmeler açık- borç- faiz
sarmalını kırabilmiştir.
2008 kriz döneminde kamu harcamalarının artması ve bütçe dengesinin yüzde 5,5 oranında açık
vermesine rağmen, faiz giderleri ve kamu borç stokunun düşüş eğiliminin devam etmesi de bu
açıklamamızı doğrulamaktadır. Ancak konjonktür teorilerinden hatırlanacağı gibi dibe vurmuş
bir ekonomi mutlaka yeniden canlanmaya başlayacaktır. Burada önemli olan konu belirli
göstergelerde istenen sonuçlara ulaştıktan sonra aynı istikrarın devam ettirilmesidir ki; bu
noktada da 2008 krizinin kamu maliyesi göstergelerinin sürdürülebilirliği konusunda iyi bir test
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Sonuç olumlu mu?
Sadece kamu maliyesi alanındaki sonuçlar dikkate alınırsa, sonuç olumludur. Türkiye
ekonomisinde son yıllarda yakalanmaya çalışılan hedefler arasında sadece bütçe dengesi
konusunda memnun edici sonuçlar yaşanmaktadır. Kamu borç stokundaki azalma ise borçların
sürdürülebilirliği açısından mali alanı oldukça rahatlatmıştır. Ayrıca finans kesiminde sağlanan
istikrar da memnun edici düzeydedir. Ancak yeterli mi? bu konu tartışılır, tartışmamız da
gerekir. Çünkü ekonomi sadece kamu ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelerle sınırlı değil
ve ortak hareket edilmesi gereken durumlarda kırılganlıklar hala devem etmekte, özellikle
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işsizlik, büyüme, cari açıklar, döviz kurları, enflasyon oranları gibi ekonomik göstergeler söz
konusu olduğunda gelinen aşamanın yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir.
Örneğin Türkiye için ortalama büyüme hızı yüzde beş olarak tespit edilirken son üç yılın
büyüme hızı bu rakamın altındadır. 1990’lı yıllarda kamu açıklarına dayalı bir büyüme modeli,
2000’li yıllarda cari açıklara dayalı bir büyüme modeli izlenmişken, 2014 yılında yüksek cari
açığa rağmen ekonomik büyüme durmuştur. Enerji harcamalarının da desteğiyle dış dünyaya
bağlı ve tasarrufları düşük olan bir ülke olduğumuzdan ülkemizde cari açıklar sürekli
artmaktadır. Cari açığı yüksek olan bir ülkede sadece iç tüketime bağımlı bir büyüme trendi
yakalamak oldukça zordur.
Diğer yandan işsizlik verileri, cari denge ve enflasyon oranı değişkenleri için gerçekleşen
rakamlar hedeflenen değerlerin üzerindedir. Yani bütçe göstergeleri dışındaki verilerde istenen
başarı yakalanamamıştır.
Aslında kamu maliyesi alanında da tüm hedeflenenlerin başarıldığı konusunda hemfikir
olduğumuzu söylemek mümkün değildir. Çoğu iktisatçının aynı görüşü paylaştığı konular
arasında; örneğin vergi yükü rakamlarımız OECD ortalamasının altında olmasına rağmen vergi
sistemimizin stopaja ve dolaylı vergilere ağırlık vermesi ve aktif vergi mükelleflerinin sayıca
az olması nedenleriyle başarılı olduğumuzu kabul etmek mümkün olmayacaktır. Özelleştirme
gelirleri gibi tek seferlik gelirlerle kamu açıklarımızı istikrarlı bir seviyeye çektiğimizi
söylemek mümkün değildir. Kamu borçlarının önemli bir kısmını özelleştirme yolu ile özel
sektöre devretmek ülke borç stokunu değiştirmemektedir. Sosyal güvenlik açıkları için yapılan
transfer harcamalarının artması faiz giderlerinin düşmesinin olumlu sonuçlarını elimine
edecektir. Eğitimde fırsat eşitsizlikleri daha da azalmalıdır. Eğitimde uzun vadeli kaliteyi
artırmadan eğitime daha yüksek bütçe ayırmak yeterli olmayacaktır.
Sonuç olarak; geçtiğimiz on yılda makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla
uygulanan politikalar Türkiye ekonomisini belirli bir güç noktasına getirmiştir. Özellikle iki
alanda yapılan yapısal reformlar sonucunda kamu maliyesi ve finans sektöründe yaşanan
kırılganlıklar oldukça azalmıştır. Günümüzde Türkiye ekonomisinin gelecek on yılında
sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması ve potansiyel büyümenin de artırılması için yeni
yapısal reformların hayata geçirilmesi gündemdedir. Bu konuda biraz geç kalınmış olsa da
umuyoruz ki; on yıl sonra bu gelişmelerin sonucuna baktığımızda olumlu yanıtını verebilelim.
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