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Yönetici Özeti 

Temel Bulgular ve Politika Önerileri 

 
Maliye Politikası ve  Kalite  

1970’li yılların sonu dünya ekonomisinde önemli değişimlerin ve dönüşümlerin yaşanmaya 

başlandığı ve iktisadi siyasette önemli kırılma noktalarından bir tanesine tanık olunan bir dönem 

özelliği taşımaktadır. Dünya konjonktürü siyasi iktisadın temel değişim işaretlerini vermeye 

başlamış ve küreselleşmeyle birlikte dünya ticareti ve özellikle uluslararası nitelikli finansman 

ilişkileri önceki dönemden çok farklı bir boyuta taşınmıştır. 

1990’lara gelindiğinde başta Latin Amerika ve Doğu Asya ülkeleri olmak üzere bir çok ülke, 

ekonomik ve mali krizleri yoğun bir şekilde yaşarken, uluslararası kuruluşların da bu ülkelerle 

olan ilişkileri ve gündemleri, yaşanmakta olan ve kimi durumda global hale gelen krizleri 

yönetmek ve bunlara uygun programlar geliştirmek  üzerine yoğunlaşmıştır.  

IMF tarafından desteklenen mali uyum programlarına bakıldığında, makro istikrarsızlığa yol 

açan ve çoğu durumda kriz koşullarında bulunan ekonomiler için programa geçiş koşullarını 

yaratan başlıca dört temel makro problemden bahsedilebilir. Bunlar; yüksek cari işlemler açığı, 

sürdürülemez noktaya gelen ve/veya gelmekte olan kamu açığı, yüksek kamu borç stoku ve 

kronik enflasyondur. Bu problemler, kendisini, 1990’lı yıllarda yaşanan bölgesel nitelikli 

krizlerle de bir çok ülkede göstermiştir. Nitekim, 1990’lı yılların başından 2003 yılına kadar 

olan dönemde IMF tarafından 200’e yakın program onaylanmıştır. Dolayısı ile son 15 yıllık 

dönemde Türkiye de dahil olmak üzere, dünyada bir çok ülke kimi durumda yapısal niteliğe 

dönüşen ekonomik ve mali problemlerini aşmak için IMF ile kapsamlı bir program ilişkisi içine 

girmiştir. 

2000’li yılların ilk yarısında 50’den fazla ülke, toplamı 50 milyar SDR’nin üzerinde “stand by”, 

“genişletilmiş fon kolaylığı” ya da “yoksulluğun azaltılması ve büyüme kolaylığı” adı altında 

tanımlanabilecek düzenlemelerle IMF gözetiminde istikrar programları uygulamış ve uygulamaktadır. Bu 

ülkelerin önemli bir bölümü son yirmi yılda muhtelif stand by düzenlemeleriyle IMF ile devamlı bir 

program ilişkisi içinde olmuşlardır. Ülkemiz de 1958’den bu yana çeşitli aralıklarla IMF’ye vermiş 

olduğu 20 adet başlangıç niyet mektubu ile ekonomisinde bu türden bir istikrar arayışı içinde olmuştur. 
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2005 yılında uygulamaya geçen 20 nci stand by ile Türkiye 2007 yılı sonuna kadar IMF ile yola devam 

kararını almıştır. Bunun anlamı, aslında Türkiye’nin 8 yılı kapsayan bir dönemde temel iktisat ve maliye 

politikalarını IMF ile anlaşılan istikrar programları temelinde belirlemiş olmasıdır. Bu dönem içinde 

yaşanan ve Türkiye’nin karşılaştığı en büyük krizlerden biri olan 2001 krizi ile bu ilişkinin boyutu daha 

da derinleşmiştir. Bu çalışma, uluslar arası pratiğin ve yeni teorik yaklaşımların ışığında, Türkiye’de 

2000, 2002 ve 2005 yıllarında uygulamasına geçilen ve halen uygulanmakta olan üç istikrar programı 

çerçevesinde maliye politikalarının kalitesi sorununu özellikle 18 ve 19 uncu stand by programları 

temelinde ele almaktadır.   

Maliye politikası kalitesi sorunu, özellikle iki noktada önemli hale gelmektedir. Bunlardan ilki, ekonomik 

programın beklenen başarısı geciktikçe dozu artırılarak uygulamaya konan maliye politikası tedbirlerinin 

ülke ekonomisi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaya başlaması; ikincisi ise, kriz ortamları geçip 

ekonomi normalleştikçe mali performansta sağlanan başarı ile birlikte kamu ekonomisinde biriken 

sorunların da belirleyiciliğinde maliye politikasının kalitesinin artırılmasının öncelikli konu olarak 

gündeme gelmesi ama nasıl yapılacağının çerçevesinin tam olarak ortaya konamamasıdır. Bu çalışma bu 

noktalardan hareketle her iki aşamada da ortaya çıkan sorunların istikrar programları vasıtasıyla ülke 

ekonomisine olan orta vadeli etkilerini, belli ölçüm kriterleri ile ortaya koymakta ve bu çerçevede 

öneriler geliştirmektedir.  

Maliye politikasının kalitesi, mali uyum programlarında öngörülen kamu kesimi faiz dışı fazlasının 

artırılması veya kamu açığının azaltılmasına yönelik olarak uygulamaya konulan gelir ve harcama 

politikalarının ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesine ne düzeyde katkı verdiğiyle ilgilenmektedir. Mali 

uyum programlarında, hedeflenen kamu kesimi dengesi veya faiz dışı fazlaya ulaşmak için öngörülen 

tedbirler, aynı zamanda kamu politika araçları olarak ekonomiyi ve ekonomik programa ilişkin 

beklentileri de doğrudan etkilemektedir.  

Maliye politikasının kalitesi, uygulanan bir ekonomik programda kamu açıklarının veya bütçe açıklarının 

düşürülme şekli olarak tanımlanmaktadır (Mackenize et al, 1996). Bu yaklaşımın devamında kalite 

kavramı, farklı bütçe kalemlerinin mali uyum sürecine yönelik olarak ortaya koydukları göreli katkı 

anlamında da ele alınmaktadır (Mackenzie et al 1996, Perotti et al 1998). Yine mali uyumun veya 

kapsamlı olarak hazırlanan programların kalitesi, bütçe açıklarının düşürülmesine yönelik olarak 

öngörülen sürecin programın başından sonuna kadar olan dönemde ve sonrasında ne kadar sürdürülebilir 

olduğuna göre de ölçülmeye çalışılmaktadır (von Hagen et all 2001, von Hagen 2004). 

Faiz dışı fazla, işlevsel açık, kamu harcama düzeyi, borç stoku gibi mali göstergelere dayalı maliye 

politikası performans kriterlerini ölçmek kolay olmakla birlikte, maliye politikasının kalitesini ölçmek, 
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farklı bir yaklaşımı ve analizi gerektirmektedir. 1990’ların ikinci yarısından sonra yeni teorik yaklaşımlar 

çerçevesinde çeşitli ölçüm kriterleri geliştirilmiş ve bunlar çeşitli ülkelerin uygulama sonuçlarına göre 

test edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, Türkiye’de maliye politikasının kalitesini teorik ve amprik 

çalışmaların ışığında beş temel kriter (hipotez) çerçevesinde ölçmeye çalışmıştır.   

Bu kriterler aşağıda şekilde sıralanmaktadır;  

⎡ hedeflenen mali performansın ne şekilde gerçekleştiğini ortaya koyan mali uyumun yapısı ve 

kamu harcamalarının azaltılması kriteri,  

⎡ sağlık, eğitim, sosyal koruma niteliğindeki sosyal harcamaların yapısı ve gelişimi kriteri,  

⎡ altyapı ve idame-tamamlama yatırımları başta olmak üzere kamu yatırım harcamaları kriteri,  

⎡ ekonomi üzerinde enaz bozucu etkiye yol açacak vergi politikaları kriteri ve  

⎡ son olarak programın başarısının orta vadede sürdürülebilirliği açısından yapısal nitelikli 

reformlar kriteri  

İlk ölçme kriteri gerçekleşen mali uyumun yapısı ile kamu harcamalarının program başlangıç 

koşullarının da belirleyiciliğinde ne düzeyde düşürüldüğü şeklindedir. Hedeflenen mali performansın ne 

şekilde sağlandığı, tedbirlerin yapısı ve dağılımı, uygulanan mali tedbirlerin bir defalık tedbirleri mi, 

yoksa yapısal nitelikli tedbirler mi olduğu mali uyumun yapısı anlamında önemlidir. Mali uyum; 

ekonomi üzerindeki mali baskı, bunun ne şekilde paylaşıldığı ve alınan mali tedbirlerin sürdürülebilirliği 

ile ilişkili olarak yapılacak bir analizin sonuçlarının ortaya konulmasıyla anlaşılmaktadır. Yine amprik 

çalışmaların ortaya koyduğu, başarılı bir mali uyumun temel göstergelerinin başında kamu 

harcamalarının uygulanan program boyunca reel olarak düşürülmesi gelmektedir. 1990’lı yıllar boyunca 

yapılan bir çok teorik çalışma ve ülke uygulama sonuçları, kaliteli bir programın arkasında harcamalara 

yönelik tedbirlerin etkisi olduğunu ortaya koymuştur. 

Temel sağlık hizmetleri ve eğitim başta olmak üzere sosyal nitelikli kamu harcamaların düzeyinin ve 

yapısının, program sürecinde nasıl bir gelişme gösterdiği, ikinci kriter olarak ele alınmıştır. Teorik 

çerçeveden hareketle temel kabul, harcama yönlü mali tedbirlerin etkisinin asgari düzeyde olması 

gereken sektörlerin, bu iktisadi alanlar olduğu kabulü olmuştur. Maliye politikasının kalitesinin 

ölçülmesinde, sosyal getirisi yüksek olan ve özel sektör tarafından yeterince üretilmeyen temel eğitim, 

temel sağlık hizmetleri maliye politikasının kalitesi anlamında önemli bir gösterge olarak kullanılmıştır.  

Maliye politikasının kalitesini ölçmede kullanılan üçüncü kriter ise, başta alt yapı ve idame tamamlama 

yatırımları olmak üzere yatırımların programdan etkilenme düzeyi olmuştur.  İstikrar programlarında 
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bütçe esnekliğine göre değişmekle birlikte harcama tedbirlerinin en ağırlıklı olarak uygulandığı alan 

kamu yatırımlarıdır.  Buradaki temel sorun, özellikle alt yapı yatırımları, tamamlama, idame yatırımları 

gibi alanlardaki kesintilerin, büyümeyi orta ve uzun vadede olumsuz etkilemesidir.  

Dördüncü kriter, program çerçevesinde uygulanan vergi politikalarının ekonomi üzerinde ne tür bir 

etkiye yol açtığıdır. Vergi politikalarını, kamu harcamalarına göre daha duyarlı hale getiren nokta, 

vergilerin piyasa üzerinde alınan kararları etkilemede daha doğrudan bir rolü olmasıdır. Bu kabulden 

hareketle, mali uyum programlarında ekonomide istikrarlı bir yapıya geçişte etkin bir vergi sisteminin, 

“tarafsız” ve “en az bozucu” etkiye olması önem taşımaktadır. 

Maliye politikasının kalitesinin ölçülmesinde kullanılan son kriter, programın başarısının orta vadede 

sürdürülebilirliği açısından önemli olan yapısal nitelikli reformların ne düzeyde ele alındığı ve 

uygulamaya konulduğudur. Bir çok çalışmada, özellikle geçiş dönemi koşullarını yaşayan ülkelerde, mali 

uyumun başarısı, orta vadede yapısal nitelikli reformların hangi etkinlik düzeyinde uygulamaya 

konulduğu ile ilişkilendirilmiştir. Makro mali disiplinin kalıcı olması konusu, etkin kaynak  dağılımının 

ve kullanımının sağlanması kamu mali yönetim sisteminde dönüşümü sağlamaya yönelik yapısal nitelikli 

reformların tasarımına ve hayata geçirilmesine bağlı görülmüştür. Yine reformların eksik sahiplenme ile 

birlikte yönetimi sorunu, maliye politikasının beklenen sonuçlarından uzaklaşılmasına da yol açmaktadır.  

Yukarıda sıralanan temel kriterler çerçevesinde Türkiye’de maliye politikasının kalitesi ölçülmeye 

çalışılmış, programın bundan sonraki döneminde karşı karşıya kalacağı ekonomik, sosyal ve yönetimsel 

riskler ortaya konmaya çalışılmıştır. Kapsamlı değerlendirme ve ölçmede kullanılan yöntemler kitabın 

ilgili bölümlerinde ayrıntılı bir şekilde verilmektedir.  

Maliye politikasının kalitesinin değerlendirilmesine geçmeden önce programın temel maliye politikası 

hedefleri ile faiz dışı fazla performansına ilişkin hedef ve gelişmelere bakmak gerekmektedir. 

İstikrar Programlarının Temel Maliye Politikası Hedefleri 

Türkiye 2000 yılına, 1999 yılında tasarımı yapılan IMF destekli kapsamlı bir mali uyum programı ile 

girmiştir. Bundan önce 1998 yılında Yakın İzleme ve İşbirliği (SMP) anlaşması ile başlayan süreç, 1999 

yılının ikinci yarısından itibaren stand by görüşmelerine dönüşmüş ve Türkiye orta vadede IMF ile 

ekonomik ve sosyal hayatını etkileyecek yeni bir döneme başlamıştır. Bu dönemde Türkiye IMF ile 

birbirini takip eden üç stand by anlaşması imzalamış ve uygulamaya koymuştur: Bunların ilki 2000-2002 

dönemini kapsayan ilk Stand by düzenlemesi, 2002-2004 dönemini kapsayan ikinci Stand by 

düzenlemesi ve son olarak 2005-2007 dönemini kapsayan üçüncü stand by düzenlenmesidir.  
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24,0

Borçlanma Gereği (DPT) Borçlanma Gereği (IMF) Net Borç Stokundaki
Değişme

 

1990’lı yıllarda uygulanan kamu politikalarının 

etkisiyle mali disiplinden uzaklaşılması 

Türkiye’de kamu finansman açığının hızla 

artmasına yol açmıştı. Görünen ve o dönemde 

raporlanmadığı için görünmeyen (hidden-gizli) 

kamu finansman açıkları borç stokunu artırmış, 

ekonomide yaşanan belirsizliklerle birlikte mali 

piyasalar üzerindeki baskının artması reel faizleri 

yukarıya çekmiş ve kamu borç stokundaki artışı 

hızlandırmıştır.

1999 yılı sonunda risklerin artmasıyla birlikte gelinen ekonomik ve mali yapı içinde, kaçınılmaz olarak 

istikrar programının odaklandığı temel maliye politikası; sürdürülebilir bir kamu finansmanına geçiş için 

kamu sektöründe faiz dışı fazla vermek suretiyle kamu borç stokunun ekonominin kaldıracağı makul 

seviyeye düşürülmesi olarak belirlenmişti. Faiz dışı fazla hedefi ise, programın başlangıç koşullarına 

göre maliye politikası uygulamasında kamu harcama ve gelir politikalarının önemli düzeyde değişmesini 

gerektirmişti.    

Programın başında gelecek üç yıllık dönem için GSMH’ya oran olarak yüzde 3,7 düzeyinde belirlenen 

faiz dışı fazla, ekonomide yaşanan kriz öncesi dalgalanmanın etkisiyle programın uygulamaya yönelik 

kararlılığın gösterilmesi ve kriz koşullarının yarattığı yapısal kırılganlığın giderilmesi amacıyla önce 

2000 sonunda IMF’e gönderilen niyet mektubu ile yüzde 5’e, 2001 krizi ile  birlikte izleyen 

programlarda aşamalı olarak revize edilerek yüzde 6,5’e çıkarılmıştır.  

Programın başında kamu kesimi dengesinin resmi mali raporların aksine faiz dışı açık verdiği, öngörülen 

özelleştirmelerin gerçekleşmediği dikkate alındığında, hedeflenen mali performansın sağlanması için 

maliye politikası uygulaması kaçınılmaz olarak öne çıkmış ve ekonomik yaşamı ve kamu hizmeti 

sunumunu önemli düzeyde etkilemiştir. Programın beklenen başarısının gecikmesi, yapısal 

kırılganlıkların artması programın yeni stand by’larla uzamasına bu ise maliye politikası uygulamasında 

mali tedbirlerin ekonomik, mali ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerinin ölçülmesi sorununu önemli bir 

konu haline getirmiştir. 

Sırasıyla niyet mektuplarında ortaya konan temel maliye politikası hedeflerine bakarsak: 

9 Aralık 1999 tarihinde açıklanan 18 inci stand by düzenlemesinde temel maliye politikası, kamu 

finansmanında sürdürülebilir bir yapıya geçişin sağlanması olarak belirlenmiştir. Bu ise kamu borç 
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stokunun azaltılması için özelleştirmenin hızlandırılmasına ve kamu sektöründe önemli ölçüde faiz dışı 

fazla yaratılmasına bağlı görülmüştür (paragraf 11). Sürdürülebilir bir kamu finansmanına geçip net 

kamu borç stokunun orta vadede düşürülmesi için getirilen temel performans kriteri ise kamu sektörü için 

2000-2002 yılları için GSMH’ya oran olarak yüzde 3,7 düzeyinde program tanımlı faiz dışı fazla olarak 

belirlenmiştir (paragraf 13 ve 27). İlk niyet mektubunda hedeflenen yüzde 3,7 (deprem için yapılan 

harcamalar hariç, efektif oran aslında yüzde 3) oranındaki faiz dışı fazlaya ulaşılması için öngörülen mali 

tedbirlerin yanında kamu sektörünün iç borçlanma ihtiyacını azaltmak amacıyla 2000 yılı için başta 

telekomünikasyon ve enerji sektörleri olmak üzere GSMH’nın yüzde 3,5’i düzeyinde (7,6 milyar dolar) 

bir özelleştirme geliri de hedeflenmişti (paragraf 23). 

Bu çerçevede hedeflenen faiz dışı fazlaya ulaşmak için öngörülen mali tedbirlerin gerçekleşmesi 

sonucunda toplam kamu borcunun 2000 yılı için tahmin edilen GSMH’ya oran olarak yüzde 58 

düzeyinden, 2001 yılında yüzde 56,5’e, 2002 yılında ise yüzde 54,75’e inmesi öngörülmüştü (paragraf 

28). 

Bu ilk niyet mektubunda yine kamu finansmanındaki iyileşmeyi orta vadede sürdürülebilir bir yapıya  

kavuşturmak ve topluma sunulan kamu hizmetinin kalitesini artırmak amacıyla kamu maliyesinde bir 

reform çerçevesi de çizilmişti (paragraf 39).  

2000 yılının son çeyreğinde kur çapası ve bankacılık sektöründe biriken sorunların ortaya çıkmasıyla 

birlikte programın uygulamasında ortaya çıkan sorunlar ve özelleştirmede program hedeflerinin oldukça 

geriye düşülmesi sonucunda programa olan güveni artırmak amacıyla maliye politikası revize edilmiş ve 

bu kapsamda faiz dışı  fazla hedefi öngörülen yeni mali tedbirlerle 2001 yılı içinde yüzde 3,7’den yüzde 

5’e çıkarılmıştır (18.12.2000 tarihli niyet mektubu, paragraf 11-19).   

2001 Şubatında yaşanan kriz sonrasında uygulanamaz hale gelen ekonomik programın devamında 

krizden çıkış için hazırlanan güçlü ekonomiye geçiş programı ve onun devamında 3 Mayıs tarihinde 

IMF’e verilen niyet mektubu ile yapısal tedbirler genişletilerek öne çıkarılmış ve maliye politikası 

uygulamasının temel performans kriteri olan faiz dışı fazla hedefi 2001 yılı için tekrar artırılarak yüzde 

5,5’e, 2002 yılı için ise yüzde 6,5’e çıkarılmıştır (paragraf 36).  

2002 yılına Türkiye yaşanan gelişmeler çerçevesinde 19 uncu stand by düzenlemesi ile birlikte girmiştir. 

Yeni stand by düzenlemesinde temel maliye politikası ilk niyet mektubunda faiz dışı fazla 

performansının devam ettirilerek kamu borç stokunun azaltılması şeklinde belirlenmiştir (paragraf 8, 9 ve 

11). 2001 yılında revize edilen programla hızlandırılan yapısal düzenlemeler kapsamlı bir şekilde yeni 

programın maliye politikası uygulamasında da devam ettirilmiştir. 
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Kasım 2002 seçimleri sonrası iktidara gelen tek parti hükümeti ilk aylarda programı uygulamak 

konusunda bazı tereddütler içine girse de piyasalarda yaşanan güven problemi üzerine önceki 

açıklamalarının aksine programın tüm gereklerine uyacağını faiz dışı fazla hedefine özellikle vurgu 

yaparak kamuoyuna açıklamıştır. Bu çerçevede, maliye politikası uygulamasının devamında hedeflenen 

faiz dışı fazlaya ulaşılması amacıyla kapsamlı iki tedbir paketi hazırlamıştır. Bu tedbir paketleri özellikle 

2002 yılında kamu maliyesindeki performansın hedefin oldukça altında kalması nedeniyle görüşmelerde 

yeterli bulunmamış, Irak’a asker gönderilmesiyle ilgili tezkere sürecinin de etkisiyle hükümet maliye 

politikasını IMF’in talepleri doğrultusunda Nisan 2003 tarihli niyet mektubu ile biçimlendirmiştir. 

2004 Ağustos ayında hükümetin yaptığı açıklamalar çerçevesinde IMF ile yeni bir stand by düzenlemesi 

için tekrar görüşmeler başlamış ve Türkiye’nin 2005 yılına IMF’e olan borçlarını tekrar ertelemek ve 

mali yönetimine olan uluslar arası güveni artırmak amacıyla 20 inci stand by  düzenlenmesi ile girmiştir. 

20 nci stand by görüşmelerinde IMF faiz dışı fazlanın düşürülmesi ya da tanımının değiştirilmesi (bazı 

yatırım harcamalarının faiz harcamaları gibi toplam harcamalardan düşürülmesi gibi) gibi taleplere bazı 

ülkelerde olduğunun aksine olumlu bakmamış aksine ekonominin cari işlemler açığı, yüksek düzeyde 

borç yükü gibi yapısal kırılganlıkları ileri sürerek yüksek faiz dışı fazla hedefinde ısrar etmiştir. Gelinen 

noktada, faiz dışı fazlanın GSMH’ya oran olarak  yüzde 6,5 düzeyinde tutulması ve başta sosyal güvenlik 

ve vergi idaresi olmak üzere kamu maliyesindeki reformların hızla sürdürülmesi konusunda anlaşılmıştır.  

Faiz Dışı Fazla Performansı 

Programın maliye politikası uygulamasının temel performans kriteri olması yanında programı uygulama 

konusunda hükümetin kararlılığını göstermesi açısından faiz dışı fazla oldukça önem verilen ve izlenen 

bir gösterge olmaktadır. Bu ise özellikle programın uygulanmasında problemler çıktığında idarelerin faiz 

dışı fazla hedefine ulaşmak için yapmış oldukları bazı mali işlemlerin mevcut muhasebe ve mali 

raporlama yapısının yetersizliği nedeniyle kamu hesapları üzerinde çok çeşitli spekülasyonların 

oluşmasına yol açmaktadır. İzleyen kısımlarda ayrıntıları üzerinde durulacağı üzere bu tür 

değerlendirmeler Türkiye uygulaması içinde çeşitli dönemlerde söz konusu olmuş ve bir kısmında geriye 

dönerek veriler üzerinde (mali raporlar) düzeltmeler yapılmıştır.  
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Toplam Kamu Genel Yönetim KİT'ler   

Türkiye programın öncesinde GSMH’ya 

oran olarak ortalama yüzde 3-4 düzeyinde 

bir faiz dışı açık vermekten programın 

uygulaması sürecinde ortalama yüzde 5,4 

oranında faiz dışı fazla vermeye 

geçmiştir.  Bu düzeyde bir faiz dışı 

fazlaya ulaşılmasında daha sonraki 

kısımlarda kalitesi ve güvenilirliği 

tartışılacak olan mali performans ile 

yaşanan kriz ortamının kaçınılmaz olarak 

getirdiği mali baskı yatmaktadır. 

 

2000-2002 uygulama döneminde kamunun program tanımlı faiz dışı fazlası GSMH’ya oran olarak yüzde 

4,2 oranında gerçekleşmiştir. Bu düzey aslında deprem sonrası bir dönem olmasına rağmen orijinal 

program hedefinin (yüzde 3,7) üstündeki bir düzeye karşılık gelmektedir. Gerçekleşen faiz dışı fazlanın 

kurumsal dağılımına bakıldığında; yüzde 102,4’ünün genel yönetim kapsamındaki kuruluşlar tarafından 

elde edildiği görülmektedir. Oranın yüzde yüzü aşmasının nedeni  KİT’lerin bu dönemde yüzde 2,4 

oranında faiz dışı açık vermesidir. Program öncesi döneme göre başarı konsolide bütçe performansındaki 

artıştan kaynaklı olmuştur. Konsolide bütçe performansı (GSMH’ya oran olarak) 2000-2002 döneminde 

1999 yılına göre yüzde 225 oranında bir artış göstermiştir. 

2002-2005 döneminde ise 19 uncu stand by düzenlemesinin temel performans kriteri olan faiz dışı fazla 

hedefi yüzde 6,5’e çıkarılmıştı. 2003-2005 ortalaması yapılan son revizyonlarla hedefe ulaşıldığını 

göstermektedir. Gerçekleşmenin yüzde 89,8’sinin genel yönetimden yüzde 10,2’si ise KİT’lerden 

kaynaklanmıştır. Faiz dışı fazlaya katkı anlamında konsolide bütçenin payı ise yüzde 78’e gerilemiştir.     

2003-2005 döneminde faiz dışı fazla performansı mali disiplinin ne düzeyde sağlandığını göstermesi 

bakımından önemlidir. Bununla birlikte, kaynak tasarrufu ile bütçe etkinliğini sağlamaya yönelik 

reformların istenen düzeyde uygulamaya girmediği bir ortamda bu düzeyde bir başarının sağlanmış 

olması iki noktada tartışılabilir. Birincisi, kamunu ortalama yüzde 4-4,5 faiz dışı fazla verme 

kapasitesinin olduğu bir ortamda yüzde 6,5 oranındaki fazlanın bundan sonraki dönemde ne düzeyde 

sürdürülebilir olduğu. İkincisi ise mali raporların ve yapılan konsolidasyonların muhasebe ve mali 

raporlama sistemindeki sorunlarla kalitesi sorunu.  
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Kamu Kesimi IMF Tanımlı Faiz Dışı Dengesi Ortalama Gerçekleşmeleri (GSMH, %) ve 

Gerçeklemelerin Kurumsal Dağılımı (%)  

2000-2005 2000-2002 2003-2005 2000-2005 2000-2002 2003-2004

Toplam Kamu 5,4 4,2 6,5 100,0 100,0 100,0
Genel Yönetim 5,1 4,3 5,8 94,8 102,4 89,8
Merkezi Yönetim 4,7 4,0 5,4 87,6 93,6 83,6

Konsolide Bütçe 4,5 3,9 5,0 83,8 92,9 77,8
Diğer Kamu 0,9 0,3 1,4 16,2 7,1 22,2

Bütçe Dışı Fonlar 0,0 -0,1 0,2 0,8 -1,8 2,5
Döner Ser. İşlet. 0,2 0,1 0,2 3,1 2,2 3,6
Sosyal Güv. Kur. 0,0 0,0 0,0 -0,6 -0,8 -0,4
İşsizlik Sig. Fonu 0,4 0,4 0,4 7,1 9,7 5,4
Mahalli İdareler 0,0 0,0 0,1 0,6 0,2 0,8
KİT'ler 0,3 -0,1 0,7 5,2 -2,4 10,2

Ortalamalar Yüzde Dağılım

 

İşsizlik sigortası fonu bu dönemde yaratmış olduğu gelir fazlası ile faiz dışı fazlaya yüzde 10’lara ulaşan 

düzeyde bir katkı vermiştir.  

KİT’lerin dengesindeki olağanüstü iyileşme faiz dışı denge açısından üzerinde durulması gereken bir 

noktadır. Programın başında GSMH’ya oran olarak yüzde 2’ler düzeyinde açık veren bu kurumların 

2002-2004 arasında ortalama yüzde 1 düzeyinde fazla vermiştir. Buradaki temel soru yapısal 

dönüşümlerini gerçekleştirmemiş olan bu kurumların bir anda bu düzeyde bir performans artışı içinde 

olmasıdır.  KİT dengesi 2000 yılındaki 1,9 milyon YTL açıktan 2002’de 3,1 milyon YTL fazlaya 

geçmiştir. 2004 yılında ise bu fazla 4,1 milyon YTL düzeyinde çıkmıştır.  

KİT’ler diğer kurumsal yapılardan farklı olarak tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde tahakkuk esaslı 

bir muhasebe yapısına sahiptir. Muhasebe ve mali raporlama sisteminin ilişkisinin güçlü olmamasını 

göstermesi açısından bu konu önem taşımaktadır. Tahakkuk esaslı dengelerden nakit esaslı dengeye 

geçilirken özellikle kamu kurumlarının alacak ve borçlarının ne şekilde hesaplandığı gibi konular 

hesaplama standartlarının açık olmaması ve varsayımların aslında raporlanmaması buradaki güvenilirlik 

kaygılarını artırmaktadır. 2002-2005 döneminde GSMH’ya oran olarak 0,20-0,30 arasındaki bir tutarın 

KİT bilançolarında görev zararı olacağı olarak görünürken karşılığında Hazine hesaplarında tahakkuk 

etmiş bir gider/yükümlülük yer almamıştır.  

Son dönemde mali tabloların güvenilirliği açısından öne çıkan başka bir sorun alanı da döner sermayeli 

işletmelerin gelir gider büyüklüklerinde gelirler lehine ortaya çıkan önemli artış sonucu bu kurumların 

faiz dışı fazlaya katkısının yüzde 2’lerden yüzde 3’lere çıkmasıdır. Bu kurumların mali tablolarındaki 
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rakamların mal ve hizmet sunduğu kurumların mali tabloları ile tutarlılık göstermemesi yine KİT’lerde 

olduğu gibi çözülmesi gereken önemli bir sorun olarak görülmelidir. 

Sağlıkla İlgili Döner Sermayeli İşletmelerin Ticari Alacaklarının Gelişimi 

(milyon YTL) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ticari Alacaklar Toplamı 164 260 452 911 1.402 2.218 4.840 6.200

Sağlık Bakanlığı 1.542 3.932 5.037

Brüt Satışlar 588 1.031 1.678 3.182 4.365 7.295 10.492 12.716
Tic. Alacak./ Brüt Satış. (%) 27,9 25,2 26,9 28,6 32,1 30,4 46,1 48,8
Tic. Alacak./GSMH (%) 0,21 0,21 0,26 0,33 0,39 0,52 1,00 1,10  

Gerek özel gelir ve özel gider uygulaması gerekse KİT uygulamasının mali raporlama açısından ortak 

noktası kamu sektörü verilerinin güvenilirliğini açısından sorunlu alanların içinde yer almasıdır. Fonların 

kapatılması ile birlikte blok halinde bütçeye gelen ama çerçeve düzenleme yapılmadığı için gelir ve 

giderlerin ne düzeyde bütçe ilke ve kurallarına tabi olacağı ve olduğu belli olmayan bu uygulama fon dışı 

olup ertesi yıllara devredilen diğer çeşitli gelirlerin uygulamasındaki sorunlarla birleştiğinde muhasebe 

ile mali raporlar arasındaki ilişkinin ne düzeyde güvenilir olduğu sorununu ortaya koymaktadır. 

2003-2005 döneminin bir diğer özelliği de mevcut muhasebe ve mali raporlama sisteminin yetersizliğinin 

bir sonucu olarak kamu kurumlarının piyasaya ve birbirlerine olan yükümlülüklerindeki hızlı artıştır.  

Harcama artığı (payment arrears) mal ve hizmetin teslimi ilgili kamu kurumuna yapılmış olmasına 

rağmen yapılan harcamanın o döneminin giderleri arasında yer almaması durumuna karşılık olarak 

kullanılmaktadır. Burada, teslim işlemi tamamlanmış vadesi geçmiş ancak birinci ya da ikinci ödenek 

tahsis işleminin yapılmamasından veya nakit yokluğundan tahakkuk dairelerince tahakkuk müzekkeresi 

ve verile emrine bağlanmamış (bütçe emanetlerine alınmak suretiyle tahakkuk ettirilmemiş) kamu 

borçları kastedilmektedir. Dolayısı ile özellikle bütçe açısından kapsam ödenek yetersizliği nedeniyle 

bütçe emanetine alınamayan harcamalar bu kapsama girmektedir. Nitekim bu durum kendisini 2002 

yılında IMF ile yapılan görüşmelerde kendisini göstermiş ve IMF yılda bir defa bütçe için tahakkuk 

dairelerinde bekleyen tahakkuk ettirilmemiş harcamalar için bir anket yapılması şartını niyet mektubunun 

koşulları arasında dahil etmiştir. Ayrıca, sonraki dönemde gerek Devlet Muhasebe Yönetmeliğinin başta 

Sosyal Güvenlik Kurumları olmak üzere bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabı kullanılmak 

suretiyle ödenek üstü harcama yapma yetkisinin sınırlanması gerekse sonrasında 5018 sayılı yasa ile 

bütçe uygulamasında ödenek üstü harcama yapma durumunun uygulamadan kaldırılması beklenenin 

aksine harcama artıklarının azalması yerine artmasına sebep olmuştur diye düşünülmektedir. Bu tespiti 

2003 ve özellikle 2004 ve 2005 yılı için haklı kılan iki gelişme söz konusudur: Birincisi, kamuoyunda 

torba yasa tasarısı diye bilinen 5335 sayılı yasanın ikinci maddesi ile önceki dönemlerde yapılan ödenek 
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üstü harcamaların bütçeye gider yazılması konusunda idareye yetki verilmesi; İkincisi ise başta sosyal 

güvenlik kurumları ve yeşil kart uygulaması olmak üzere kamu kurumlarının piyasaya ve diğer kamu 

kurumlarına olan borçlarındaki artıştır. Torba yasada yer alan bir kısım maddelerle de başta KİT’ler ve 

bütçe dışı kurumların mali bilançolarını düzelten hükümler yer almaktadır. Önemli olan nokta yapılan 

düzeltmelerin, tahkimlerin bütçe ile ilişkilendirilmeksin yapılmasının öngörülmesidir. Bir anlamda kamu 

kurumlarının bilançolarında gizlenen ve gizlenmesi artık mümkün olmayan açıklar/yükümlülükler 

kapatılmaya çalışılmaktadır. 

2004-2005 yıllarında gerek harcama artığındaki 

artışlarla gerekse çıkarılan düzenlemelerle 

bütçenin genellik ilkesine aykırı davranılması 

suretiyle iyimser tahminle GSMH’nın yüzde 

0,8-1,2’si arasında (TMSF’ye verilen kağıtların 

silinmesi hariç) değişen düzeyde bir net kamu 

harcamasının gizlenmek ve ertelenmek suretiyle 

raporlanmadığı tahmin edilmektedir. Yandaki 

tabloda yukarda bahsedilen birikmiş 

yükümlülükler yıllık baza getirilerek hazırlanan 

düzeltilmiş faiz dışı fazla oranlarını (D) 

göstermektedir.  

2004 2004 D 2005 2005 D

Toplam Kamu 6,9 5,7 6,2 5,4

Genel Yönetim 5,9 4,7 5,8 5,1

Merkezi Yönetim 5,5 4,6 5,4 4,8

Konsolide Bütçe 5,1 4,6 5,0 4,5

Diğer Kamu 1,8 1,0 1,2 0,9

Bütçe Dışı Fonlar 0,1 0,1 0,2 0,2

Döner Ser. İşlet. 0,2 -0,1 0,2 0,1

Sosyal Güv. Kur. -0,1 -0,4 0,0 -0,3

İşsizlik Sig. Fonu 0,4 0,4 0,3 0,3

Mahalli İdareler 0,2 0,2 0,1 0,1
KİT'ler 0,9 0,9 0,3 0,3

GSMH'ya Oranları
2004-2005 Yılları Düzeltilmiş Faiz Dışı Denge

 

Faiz dış fazla performansının ve faiz dışı fazlaya ulaşılması için tasarlanan tedbirlerin uygulama 

sonuçlarının özellikle kurumsal performans ve kapasite dikkate alınarak ortaya koyduğu, Türkiye’nin 

mevcut koşullarda yüzde 4-4,5 düzeyinde bir faiz dışı fazla verme kapasitesinin olduğudur. Ancak kriz 

koşulları gibi olağanüstü dönemlerde faiz dışı fazla oranı sıkılaştırılarak uygulanan harcama ve gelir 

tedbirleri yanında harcamaların dönemsel olarak ertelenmesi, mal ve hizmet teslimi yapılmış olan 

gerçekleşmiş harcamaların muhasebe sisteminin yetersizliği kullanılarak tam raporlanmaması gibi bir 

takım mali numaralarla (fiscal tricks) aslında bu oran yukarıya çekilebilmektedir.  

Maliye Politikasının Kalitesi: Türkiye Sonuçları 

I. Mali Uyumun Yapısı ve Kamu Harcamalarının Düzeyi 

Başarılı programların aksine mali uyum kendisini Türkiye örneğinde ağırlıklı olarak gelir üstünde 

göstermiştir. Faiz dışı fazlanın sağlanması amacıyla uygulama sonuçlarına göre mali tedbirlerin yaklaşık 

yüzde 30’u harcamalar, yüzde 70’i ise gelirler üzerinde olmuştur. Gelir tedbirlerinin ise ortalama yüzde 
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72’sinin vergiler üzerinde olduğu düşünüldüğünde, programın mali başarısı özellikle programın ilk 

döneminde vergi gelirlerindeki artışla sağlanmıştır.  

Mali Uyumun Yapısı: Gelir ve Harcama Tedbirleri 

Ort. Ort.
2000 2001 2002 2003 2004 00-04 2000 2001 2002 2003 2004 00-04

Harcama Tasarrufu 
Sağlayıcı Tedbirler 0,7 0,3 0,6 2,0 0,7 0,9 20,3 11,3 30,7 41,3 40,5 28,8

 Cari Harcamalar 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 6,7 5,8 16,5 10,0 21,7 12,1

 Yatırım Harcamaları 0,1 0,0 0,0 1,3 0,2 0,3 2,2 0,0 0,0 26,7 11,6 8,1

 Transfer Harcamaları 0,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 11,3 5,5 14,3 4,6 7,2 8,6
Gelir Sağlayıcı 
Tedbirler 2,8 2,6 1,4 2,9 1,0 2,1 79,7 88,7 69,3 58,7 59,5 71,2

 Vergi Gelirleri 2,6 2,0 0,9 2,3 0,4 1,6 73,3 67,4 43,6 47,7 23,7 51,1

 Vergi Dışı Gelirler 0,2 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 6,3 21,3 25,7 11,0 35,9 20,0

Toplam Etki 3,5 2,9 2,0 4,9 1,6 3,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(GSMH'ya Oranları) Yüzde Dağılım (%)

 

Bu bağlamda, mali uyumun sürdürülebilirliğini 

belirleyen kriterlerden bir tanesi de uygulamaya 

konan tedbirlerin ne kadarının bir defalık ne 

kadarının ise sürekli tedbir niteliğinde olduğudur. 

Kamu finansmanındaki iyileşmenin kalıcı olması 

bu anlamda alınan tedbirlerin sürekliliğine ve 

kararlı bir şekilde uygulamasına bağlı olmaktadır. 

Bu çerçevede bakıldığında; beş yıl boyunca alınan 

tedbirlerin yaklaşık yüzde 67’sinin bir defalık 

tedbir niteliğinde geri kalan yüzde 33’ünün ise 

birden fazla yıla yayılan tedbir niteliğinde olduğu 

görülmektedir.  

Mali Tedbirlerin Dağılımı (2000-2004)

Birden 
Fazla Yıla 
Yayılan 

Ted.
33%

Bir Defalık 
Ted.
67%

 

Sonuçta, mali disiplin hedeflerin tutması anlamında sağlanmış gözükmekle birlikte, gerçekleşen mali 

uyum vergi yükünün hızla artmasına, harcamalar kısmında ise programın sürdürülebilir olması 

konusundaki yapısal sorunların artmasına ve yükümlülüklerin 2002-2006 döneminde önemli düzeyde 

artmasına neden olmaya başlamıştır.  

Programın başlangıç koşulları mali uyumun boyutunu ve yapısını etkilemekle birlikte başarılı mali uyum 

programlarını diğerlerinden ayıran ortak özelliklerinin başında kamu harcamalarının ama özellikle faiz 

dışı harcamaların zaman içerisinde GSMH’ye oran olarak hissedilir bir biçimde düşmesi gelmektedir. 
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Faiz dışı harcamalar, programın başarısı geciktikçe düşmemiş aksine programın uygulandığı bazı yıllar 

artmıştır. 2004 yılı sabit fiyatlarıyla faiz dışı harcamaların 1999 yılına göre artışı yüzde 15 oranında 

gerçekleşmiştir. Ertelenen ve bütçeyle ilişkisi kurulmayan harcamalarla birlikte bu artışın yüzde 20’lere 

ulaşmaktadır. 

1990’ların ikinci yarısında GSMH’ya 

oran olarak ortalama yüzde 37’ler 

düzeyinde olan genel yönetim 

harcamaları programın uygulama 

döneminde özellikle transfer 

harcamalarındaki artışın etkisiyle 

yüzde 50’lerin üzerine çıkmıştır. 

Türkiye’nin sahip olduğu bu oran bir 

çok gelişmiş ülke ve AB Bölgesi ile 

OECD ülkeleri ortalamasının 

üzerindedir. Program öncesi dönemin 

ortalamasına göre program döneminde 

yüzde 40’lara ulaşan düzeyde bir reel 

harcama genişlemesi olmuştur.   

 

Genel Yönetim Harcamaları (GSYİH, %)

37,0

50,3 49,3

41,0

51,9

48,1 47,4

40,5

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

Türkiye AB Alanı AB Üyesi Ülkeler OECD Ortalaması

1995-1999 2000-2004
 

Faiz Dışı Harcamalar (GSYİH, %)
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Faiz dışı harcamalar açısından 

baktığımızda, program döneminde 

genel yönetim faiz dışı harcamaları 

GSMH’ya oran olarak ortalama 

yüzde 33,6 düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Bu oran program 

öncesi dönemin ortalamasına göre 

yaklaşık 10 puanlık bir artışa karşılık 

gelmektedir. Başta sosyal güvenlik 

kurumlarının açığından kaynaklı 

transfer harcamaları olmak üzere, 

personel harcamaları ve sağlık 

harcamaları bu artışı belirleyen temel 

kalemler olmuştur. 
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Bu gelişme uygulanan istikrar programının harcama baskısıyla birleştiğinde başta bütçe olmak üzere 

kurumların harcama esnekliği yüzde 20’lere kadar düşmüştür. Bunun anlamı, yapısal nitelikli bir  

dönüşüm içinde olunmadığı takdirde aslında bütçe harcamaları ve sosyal güvenlik kurumlarının 

harcamalarına yönelik mali tedbirlerin beklenen etkisinin oldukça sınır da bir noktaya gelmiş olmasıdır. 

Faiz dışı harcamalardaki artışın mali sistem üzerindeki olumsuz etkisi aslında vergi gelirleri ağırlıklı 

olmak üzere toplam gelirlerde yaşanan hızlı artış nedeniyle bir anlamda ertelenmiştir. 

Faiz dışı harcamaların düzeyi aslında genel yönetim harcamalarının tümünü yansıtmamaktadır.Buradaki 

sorun kurumsal kapsamın dar olmasından çok başta bütçe kanunu ve son dönemde torba yasa diye 

tanımlanan çok çeşitli yasal düzenlemelerle kamu gelir ve giderlerinin bütçenin genelliği ilkesine aykırı 

olarak bütçeleştirilmesi veya bütçe hesapları ile ilişkisinin kurulmamasıdır. Kamu kurumlarının  

birbiriyle olan alacak borç ilişkileri ya da daha önceden ortaya çıkmış ve kamu borcuna bağlanmış bir 

yükümlüğün ortadan kaldırılması gibi uygulamalar bu duruma verilecek örneklerdir. Bu işlemler esas 

olarak kamu kesimi finansman ihtiyacını artıran işlemler olmamakla birlikte uygulama biçimleri 

nedeniyle kamu harcama ve gelirlerinin olduğundan daha düşük görünmesine yol açmaktadır.  

Nitekim yandaki grafikte 2004 yılı 

fiyatlarıyla genel yönetim faiz dışı 

harcamalarının program dönemince 

düşürülememiş olması yanında 2004 

yılı içi yapılan tahmini düzeltme 

çalışmasında faiz dışı harcamaların 

raporlanandan daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Faiz dışı harcamalar 

alınan tüm tedbirlere rağmen 

program boyunca düşmemiş aksine 

bir artış eğilimi içinde olmuştur. 

Genel Yönetim Faiz Dışı Harcamalar (2004 yılı fiyatlarıyla, milyon YTL)
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Faiz dışı harcamalar genel düzey olarak düşmemekle birlikte alt kurumsal dağılımına bakıldığında farklı 

bir yapıyla karşılaşılmaktadır.  Bütçe harcamaları reel olarak düşerken sosyal güvelik kurumları ile döner 

sermaye harcamaları ise artmıştır. Foon harcamalarındaki düşmeyle birlikte bütçe harcamalarının 

GSMH’ya oran olark büyüklüğünün yüzde 18,6 oranında düşmesi topluma sunuluan kamusal hizmetin 

miktar ve kalitesini olumsuz etkilemiştir. 
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Faiz Dışı Harcamaların Kurumsal Gelişimi 

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Toplam Faiz Dışı Harcamalar 33,3 33,0 34,8 33,8 33,5 33,0
Konsolide Bütçe 17,1 17,2 18,6 17,9 16,4 15,3
Sosyal Güvenlik Kurumları 8,4 8,0 9,3 9,5 10,7 11,0
Yerel Yönetimler 3,8 3,7 3,8 3,5 3,8 3,8
Döner Sermayeler 1,6 1,7 1,9 2,0 1,9 2,2
Bütçe Dışı Fonlar 2,5 2,5 1,2 0,9 0,7 0,7

Toplam Faiz Dışı Harcamalar 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Konsolide Bütçe 51,4 52,1 53,3 52,9 48,9 46,2
Sosyal Güvenlik Kurumları 25,1 24,1 26,7 28,2 32,1 33,4
Yerel Yönetimler 11,3 11,2 11,0 10,4 11,3 11,4
Döner Sermayeler 4,7 5,0 5,5 6,0 5,6 6,8
Bütçe Dışı Fonlar 7,5 7,5 3,4 2,5 2,1 2,2

GSMH'ya Oran Olarak (%)

Yüzde  Dağılım (%)

 

II.Eğitim Harcamalarının Yapısı ve Gelişimi: Eğitim Hizmetlerinin Sunumu 

Sosyal faydasının sosyal maliyetinden yüksek olması ve beşeri sermayeyi geliştirerek ekonomide 

verimliliği artırması kamu harcamaları içinde eğitim harcamalarını diğer sektör harcamalarından 

ayırmaktadır. Eğitim harcamalarının önemli bir kısmının fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik sosyal adalet 

niteliğindeki harcamalar içinde görülmesi, pozitif dışsallığının yüksek olması ve özellikle ilköğretimin 

erdemli hizmetler arasında sayılması nedenleriyle kamu bu sektöre müdahale etmektedir. 

Kamu Eğitim Harcamaları (GSYİH, %) 
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Maliye politikasının kalitesinin kamu hizmeti anlamında veya sektörel olarak ölçülmesinde ele alınan 

hizmet gruplarının başında eğitim sektörü gelmektedir. Kamu harcamalarının büyüklüğü açısından 

baktığımızda, program öncesi dönem olan 1999 yılında GSYİH’nın yüzde 4,7’si düzeyinde olan kamu 

eğitim harcamaları, 2000-2002 arasında yaşanan krize rağmen hissedilir düzeyde düşmemiş program 

süresince ortalama 4,3 oranında gerçekleşmiştir. 2004 yılında ise kamu eğitim harcamaları 1998’den beri 

ilk defa yüzde 4 oranında gerçekleşerek 1997 öncesi dönemin düzeyine inmiştir.  

Harcama tedbirlerinin 2002 yılı sonrasında artmaya başlamasıyla birlikte eğitim sektörüne kamu 

tarafından aktarılan kaynağın reel olarak düşmesi öğrenci başına ve dersane başına düşen harcamaların 

azalmasına yol açmıştır. Eğitimin kalitesiyle doğrudan ilişkili olan donatım harcamalarıyla, işletim 

harcamaları program süresince de reel olarak düşmüştür. Özellikle temel eğitim sayılan ve program 

uygulamalarında en fazla dikkat edilmesi gereken ilköğretim düzeyinde donatım harcamalarındaki düşme 

bu eğitim düzeyinde sunulan eğitim hizmetinin kalitesini bütçe dışı kaynaklara çok daha bağımlı hale 

getirmiştir. Mevcut kamu ilk ve orta eğimde dersliklerin yüzde 75’inin ve öğrencilerin 80’inin 

ilköğretimde olduğu dikkate alındığında burada yaşanan düşme toplamda kendisini çok daha belirgin bir 

şekilde hissettirmiştir.  

Bu gelişme iki temel soruna neden olmaktadır: Birincisi,  yapımı tamamlanmış ama hizmete 

sunulamayan dersliklerin sayısı artarken, hizmette olan dersliklerin kalitesi ise yeterli bakım onarım ve 

donatım harcamaları yapılamadığı için düşmektedir. İkinci olarak ise okulların işletme giderleri 

gerçekleştiği halde bütçede yeterli ödenek olmadığı için harcama artığı (payment arrears) yaratmak 

suretiyle bu giderlerin önemli bir kısmı ödenmeyip ertelenmekte bir kısmı ise kamu hesaplarında 

görülmeyip hane halklarına fatura edilmektedir.  Nitekim DİE 2002 yılı hane halkı eğitim harcamaları 

anketi sonuçlarına göre hane halkının cepten yaptığı harcamaların yaklaşık yüzde 27’sinin ilköğretime 

yönelik olması esas olarak kamunun finanse etmesi gereken bir eğitim düzeyinde hizmetin gerektirdiği 

finansmanın yetersiz kaldığının bir göstergesi olmaktadır. Halbuki, gelişmiş ülkelerde ilköğretime 

yapılan toplam harcamaların ortalama olarak yüzde 90’dan fazlası kamu tarafından sağlanmaktadır.  

Eğitim harcamaları üzerindeki mali baskı kendisini bu sektörün sahip olduğu varlıkların bakım onarım 

harcamalarında da göstermektedir. Çalışma kapsamında 2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığının okul 

öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kapsamında toplam varlık değeri iki senaryo altında hesaplanmış ve 

buna göre ihtiyaç duyduğu bakım onarım harcamalarının düzeyine bakılmıştır. Bu çerçevede, birinci 

senaryoya göre yapılması gereken bakım onarım yatırım harcamasının yapılması gerekenin yüzde 80, 

ikinci senaryoya göre ise yapılması gerekenin yüzde 77 altında kalındığı hesaplanmıştır. Milli Eğitim 

Bakanlığı mevcut varlıkların ihtiyaç duyduğu bakım onarım yatırımlarının yaklaşık olarak ancak yüzde 

20’sini 2004 yılında karşılayabilmiştir. 
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Milli Eğitim Bakanlığı 2004 Yılı Toplam Varlık Değerinin Hesaplanması, Toplam Bakım Onarım 

İhtiyacı ve Gerçekleşen Bakım Onarım Harcaması 

 
Milyar lira Senaryo I Senaryo II Senaryo I Senaryo II Senaryo I Senaryo II

Sabit Varlık Değeri 22.543.485 19.132.006 8.101.211 6.945.220 30.644.696 26.077.226

Bakım Onarım İhtiyacı 563.587 478.300 202.530 173.630 766.117 651.931

Makine Techizat Değeri 1.352.609 1.147.920 648.097 555.618 2.000.706 1.703.538

Bakım Onarım İhtiyacı 202.891 172.188 97.215 83.343 300.106 255.531

Toplam Varlık Değeri 23.896.095 20.279.927 8.749.308 7.500.837 32.645.402 27.780.764

Toplam Bakım On. İhtiyacı 766.479 650.488 299.745 256.973 1.066.223 907.461

Gerçekleşen 151.215 151.215 61.003 61.003 212.219 212.219

Yatırım 148.273 148.273 60.068 60.068 208.341 208.341

Diğer Cari 2.942 2.942 936 936 3.878 3.878

Fark 615.263 499.273 238.741 195.970 854.005 695.243
Olması Gerekenin (%) 19,7 23,2 20,4 23,7 19,9 23,4

Okul Öncesi ve İlköğretim Orta Öğretim Toplam

 

Toplam eğitim harcamalarının GSYİH’ya oranı açısından Türkiye’nin sahip olduğu oran OECD ülkeler 

düzeyinde hatta bazı ülkelerden daha yüksek düzeyde çıkmaktadır. Bu yapıya özel harcamaların reel 

büyüklüğü yol açmaktadır (2002; toplam içinde % 36,8, GSYİH’ya oran olarak ise % 2,5). Bununla 

birlikte, AB ve OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye kamu harcaması oranı olarak daha düşük 

bir kaynağı eğitime ayırmaktadır (toplam içinde % 63,2, GSYİH’ya oran olarak yüzde 4,3).  

Eğitim Kaynaklarının Özel ve Kamu Sektörü Ayrımı 

Kamu Özel Toplam Kamu Özel Toplam
Kore 4,6   2,9   7,5   61,3   38,7   100,0   
Japonya 3,5   1,2   4,7   74,5   25,5   100,0   
ABD 5,1   2,3   7,3   69,2   30,8   100,0   
Meksika 5,6   1,2   6,8   82,4   17,6   100,0   
Türkiye 4,3   2,5   6,8   63,2   36,8   100,0   
Polonya 5,8   0,7   6,5   89,2   10,8   100,0   
Fransa 5,8   0,5   6,3   92,1   7,9   100,0   
Finlandiya 6,0   0,1   6,1   98,3   1,7   100,0   
İngiltere 5,1   1,0   6,1   83,6   16,4   100,0   
OECD Ortalaması 5,2   0,7   5,9   88,1   11,9   100,0   
Almanya 4,4   0,9   5,3   83,0   17,0   100,0   
İspanya 4,2   0,5   4,7   89,4   10,6   100,0   
Çek Cumhuriyeti 4,3   0,4   4,7   91,8   8,2   100,0   
Hindistan 4,0   0,2   4,2   94,9   5,1   100,0   
Yunanistan 4,0   0,2   4,2   95,2   4,8   100,0   
İsrail 4,0   0,1   4,1   97,2   2,8   100,0   

GSYİH'ya Oranları Yüzde Dağılımı
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Türkiye’nin GSYİH oranlar cinsinden sahip olduğu göreli iyi sayılabilecek durumu öğrenci başına 

harcama düzeyinde görmek mümkün değildir. Kişi başına öğrenci harcaması okul öncesinde onaltıda 

biri, ilköğretimde OECD ortalamasının dörtte biri, orta öğretimde ise yarıdan biraz daha düşük düzeyde 

çıkmaktadır. Almanya ile GSYİH’ya oran olarak benzer bir kamu harcaması düzeyine sahip olmamıza 

rağmen, öğrenci başına harcama düzeyi açısından Almanya ortalamada öğrenci başına yaklaşık 4.600 

dolar fazla harcamaktadır. Satın alma gücüne göre bir düzeltme yapmadığımızda bu farklılık yaklaşık 

5.800 dolara çıkmaktadır (2002 yılı verileri bazında). 

Devletin orta ve uzun vadeli eğitim politikasını finansman çerçevesiyle birlikte somut bir şekilde ortaya 

koyması gerekmektedir. Yine eğitim sisteminin geldiği noktada devletin hane halklarından veya özel 

sektörden katkıyı veya hizmet üretimini hangi eğitim düzeylerinde ve hangi alanlarda beklediğini de bir 

politika olarak açıklaması gerekmektedir. Bu hem kamunun eğitime ayırdığı kaynakların belirlenen 

önceliklere akmasını hem de özel sektörün yatırılabilir fonlarının doğru alanlara kaymasını sağlayacaktır.  

III.Sağlık Harcamalarının Yapısı ve Gelişimi: Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Temel Sağlık 

Hizmetleri  

Sağlık harcamaları sosyal nitelik taşıyan harcamalar içinde yer alması yanında özellikle koruyucu 

nitelikteki sağlık hizmetleri yoluyla büyümeyi ve verimliliği doğrudan etkilemektedir. Sağlık 

harcamalarının sunum düzeyi ve kalitesi insan yaşamının süresini uzatması yanında özellikle koruyucu 

sağlık hizmetleri yoluyla negatif dışsallıkları azaltması nedeniyle de büyümeyi pozitif etkilediği genel 

kabul görmektedir. 

İstikrar programı döneminde 

sağlık harcamaları başta eğitim 

harcamaları olmak üzere diğer 

harcamaların aksine azalmamış 

reel olarak 1999-2005 

döneminde yüzde 40’a yakın 

oranda artmıştır. Bu aslında faiz 

dışı harcamaların ortalama 

büyüme oranıyla 

karşılaştırıldığında, önemli bir 

artışa tekabül etmektedir. 1999 

yılında GSMH’nın yüzde 3,8’i 

düzeyinde olan genel yönetim 

sağlık harcamaları toplamı 2002 

yılında yüzde 4,7’ye yükselmiştir. 2003 ve 2004 yıllarında özellikle 

sosyal güvenlik kurumlarındaki harcama artışının etkisiyle bu oran 

2004 yılından itibaren yüzde 5’in de üzerine çıkmıştır. 

Kamu Sağlık ve Eğitim Harcamaları (GSMH, %)
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Kamunun yapmış olduğu sağlık harcamalarının istikrar programları boyunca düzeyinin yükselmesi 

olumlu gibi görünmekle birlikte bu harcamaların yapısına bakıldığında, aslında kamunun topluma 

sunması gereken ve büyüme üzerinde etkili olan koruyucu nitelikteki sağlık harcamalarının aynı düzeyde 

artmadığı aksine reel olarak düştüğü görülmektedir. Sağlık harcamalarındaki artışla birlikte, tedavi edici 

nitelikteki harcamaların toplam sağlık harcamaları içindeki payı yüzde 90’lara ulaşmıştır. Toplam sağlık 

harcamaları içinde zaten yüzde 5 gibi oldukça düşük oranda olan koruyucu sağlık hizmetlerinin payı ise 

çalışma kapsamında yapılan hesaplamalarla program döneminde yüzde 3’ün altına düşmüştür.  

Türkiye toplam kamu sağlık harcamalarının GSYİH’ya oranı açısından bakıldığında, kötü bir düzeye 

sahip değilken, kişi başına sağlık harcamaları açısından bakıldığında Türkiye oldukça kötü bir noktada 

görünmektedir. Bununla birlikte, Türkiye programın uygulandığı dönemde toplamda kamu sağlık 

harcamalarını artırmıştır. 

Buradaki sorun, kamusal hizmet anlamında 

kullanılan kamu kaynağının piyasa ekonomisi 

çerçevesinde hangi alt fonksiyona gittiği ve 

etkinliğidir.  

OECD verilerine göre kişi başına koruyucu 

nitelikte halk sağlığına yönelik yapılan 

harcamaların düzeyinin en düşük olduğu ülke 

Türkiye çıkmaktadır. Programın başında kişi 

başına 5 dolar düzeyinde olan koruyucu sağlık 

harcaması 2003 yılında 4,8 dolara düşmüştür. 

Türkiye OECD verilerinde ülke ortalamalarının 

yaklaşık onbeşte biri düzeyinde bir kişi başına koruyucu sağlık harcaması yapmaktadır.  

Koruyucu sağlık harcamalarındaki gelişmeyi gösteren göstergelerden bir tanesi de, bütçeden yapılan halk 

sağlığı harcamalarının gelişimidir. Halk sağlığına ayrılan bütçe kaynaklarının sağlık harcamaları içindeki 

payı programın uygulandığı dönemde yüzde 1,1’lere kadar düşmüştür. Burada iki temel faktör belirleyici 

olmuştur; birincisi, Sağlık Bakanlığının bütçesindeki reel gerileme, ikincisi Sağlık Bakanlığının tasarruf 

yapma yaklaşımının doğrudan bu harcamaları olumsuz etkilemesi. Bakanlık tedavi harcamaları başta 

olmak üzere diğer harcama kalemlerinde ödeneğin çok üstünde harcamakta halk sağlığından ise tasarruf 

etmeye çalışmaktadır. 

1999 2003
Avusturya (2002) 31 32
Kanada 133 202
Çek Cumhuriyeti 8 19
Finlandiya 57 85
Fransa 59 73
Almanya 123 151
Macaristan (2002) 17 24
İzlanda 20 52
İtalya 7 13
Japonya (2002) 77 58
Kore 8 9
Lüksemburg  (2002) 27 39
Meksika 2 12
Hollanda 107 160
İspanya 11 19
İsviçre 95 108
Türkiye 5 4,8
Amerika Birleşik Devletleri 174 216

Kişi Başına Koruyucu Sağlık Harcaması (ABD $)
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(milyon YTL) Bütçe Gerçek. Sapma Bütçe Gerçek. Sapma
Bütçe Halk Sağlığı Harcamaları 251 386 287 -25,7 525 404 -23,1

Sağlık Bakanlığı 240 327 254 -22,3 419 377 -10,0
Bütçe Sağlık Harcamaları 4.962 5.988 7.334 22,5 8.135 9.274 14,0
Çeşitli Rasyolar

GSMH'ya Oranı (%) 0,056 0,068 0,052 -23,2 0,097 0,072 -26,1
Bütçe Sağlık Harcamaları 
İçindeki Payı (%) 5,05 6,45 3,92 -39,30 6,45 4,35 -32,55

2005 2006
2004

Kamu Halk Sağlığı Harcamaları 

 

Tedavi edici sağlık hizmetlerinde etkinliğin ve kontrolün artırılmasıyla kalite ve hizmet düzeylerinde 

kısıntı yapmadan sağlanacak olan yüzde 5 oranındaki bir tasarrufla elde edilecek kaynağın koruyucu 

sağlık hizmetlerine aktarılması koruyucu sağlık hizmeti sunumunun bugünkü düzeyinin en az bir katı 

üstünde gerçekleşmesine neden olacaktır. Orta vadeli bir perspektifte, koruyucu sağlık hizmetlerine 

aktarılan kaynağın artması ve bunun hastalanma olasılığına ilişkin pozitif dışsallık etkisi nedeniyle 

marjinal katkısının yüksekliği ayrılan kaynağın tedavi edici sağlık hizmetlerinde kullanılmasına göre çok 

daha yüksek olacaktır. Bu çerçevede yapılması gereken, tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelik olarak 

kontrol süreçlerinin geliştirilmesiyle tasarruf edilen kaynağın harcama tasarrufu olarak görülmeden 

koruyucu sağlık hizmetlerine aktarılmasıdır. Bu politika ülkenin yakın dönemde karşılaşacağı (hatta 

karşılaşmaya başladığı) temel halk sağlığı ve bulaşıcı hastalık risklerine karşı alınması gereken mutlak 

bir önlem olarak görülmelidir.    

IV. Kamu Yatırım Harcamaları: Alt Yapı, Bakım-Onarım Yatırımları ve Yatırımlarda Çözülme  

Ülkenin sermaye stoku yoluyla varlık yapısının zaman içinde değişimi olarak ifade edilen yatırım 

harcamalarının yapısı ve değişimi özellikle IMF ile uzun dönemli program ilişkisi içinde bulunan 

ülkelerde tartışma konularının başında gelmektedir.  İstikrar programları uygulamasında başarı geciktikçe 

dozu artırılan yatırımlardaki reel düşme, net değerdeki olumsuz değişme sonucunda ülkenin varlık 

yapısının çözülmesine yol açmaktadır.  

Faiz dışı fazla, ağırlıklı olarak varlık yapısının aşınması sonucu elde ediliyorsa, aslında bu durum orta 

vadede ülkenin büyümesinin ana kaynağı olan varlık yapısının bozulmasına neden olmaktadır. Özellikle  

faiz dışı fazla hedefinin yüzde 6,5 oranına çıkarıldıkta sonra 2003 ve izleyen yıllarda uygulanan harcama 

yönlü tedbirler, kamu yatırımlarını önemli ölçüde düşürülmesine yol açmıştır. Yatırımların reel düşmesi 

ile birlikte önceliklendirme sorunu yakın gelecekte, ekonomi açısından temel sorun alanı olacak enerji, 

sulama veya geniş anlamda alt yapı yatırımlarının gerekli olan kaynağı ve alamamasına neden olmuştur. 
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GSMH’ya oran olarak 1990’ların 

başında yüzde 25’ler düzeyinde 

olan özel sektör dahil toplam 

yatırımlar, istikrar programlarının 

uygulamaya konduğu dönemde 

yüzde 16’lara kadaar inmiştir. 

Program öncesinde GSMH’ya 

oran olarak yüzde 6-7 düzeyinde 

olan  kamu yatırımları faiz dışı 

fazla hedefinin yüzde 6,5 oranına 

çıkmasıyla birlikte yüzde 5’in 

altına düşmüştür.  

Yatırımların Gelişimi (GSMH, %) 

22,8

19,0
17,3

16,1

18,4
20,1

6,6 6,8 6,4 6,3
4,9 4,2

5,0

22,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Toplam Yatırımlar Özel Yatırımlar Kamu Yatırımları
 

Altyapı yatırımlarının özel sektörün rahat yatırım yapacağı ve faaliyette bulunacağı ortamı yaratması 

açısından  verimlilik ve büyüme artışı yaratması beklenen bir durumdur. Bu yatırımların devlet 

tarafından üstlenilmesi  özel sektörün bu yatırımların gerektirdiği yüksek maliyetlere kaynak 

ayıramamasından ve bu kaynakları sağlayabilecek sermaye piyasalarının gelişmiş olmamasından 

kaynaklanmaktadır.  

Kamu yatırımlarının büyüme ile olan ilişkisi diğer harcamalarda olduğu gibi çok kuvvetli değildir. Kamu 

altyapı harcamaları ile büyüme arasında daha kuvvetli bir ilişki gözlemlenirken, aynı şeyi diğer kamu 

yatırımları için söylemek pek mümkün gözükmemektedir. Örneğin bazı çalışmalarda ulaşım ve 

telekomünikasyon alanında yapılan altyapı yatırımlarının büyüme ile olan pozitif ilişkisi daha anlamlı 

sonuçlar verirken, tarım alanında yapılan kamu yatırım harcamalarının büyüme ile her zaman aynı yönlü 

ilişki içinde olduğu sonucuna ulaşılamamıştır 

Programın hemen öncesinde GSMH’ya oran olarak yaklaşık yüzde 5 düzeyinde olan kamu altyapı 

yatırımları ise 2004 yılında yüzde 3,5’in altına inmiştir. Altyapı yatırımlarındaki bu ciddi düşme olumsuz 

sonuçlarını orta ve uzun vadede benzer program uygulayan ülkeler için yapılan ampirik çalışmalarda 

gösterildiği şekilde büyüme üzerinde gösterecektir. 
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Kamu Altyapı Yatırımlarının Gelişimi 

milyon YTL 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Altyapı Yatırımları 3.066 4.961 5.289 9.994 9.331 9.897 13.433
Geniş Anlamda Altyapı 
Yatırımları 3.870 6.371 7.506 13.010 12.774 13.283 17.630

Altyapı Yatırımları 13.135 15.084 8.882 12.054 10.326 9.897 12.439
Geniş Anlamda Altyapı 
Yatırımları 16.580 19.371 12.607 15.691 14.135 13.283 16.326

Altyapı Yatırımları 3,9 4,0 3,0 3,6 2,6 2,3 2,8
Geniş Anlamda Altyapı 
Yatırımları 4,9 5,1 4,3 4,7 3,6 3,1 3,6

GSMH'ya Oran Olarak (%)

2004 Yılı Fiyatlarıyla 

 

Program dönemlerinde kamu yatırım harcamaları açısından bir diğer önemli problem alanı da mevcut 

sermaye stokunun korunmasına yönelik bakım-onarım türündeki idame tamamlama yatırımlarındaki reel 

azalmadır. Bu tür yatırımlar, zaman içinde aşınan, eskiyen, yıpranan veya hasar gören mevcut sabit 

sermaye mallarının veya tesislerinin korunması için yapılan harcamalardır. Bu harcamalarda yapılan 

kesintiler veya ertelemeler yakın gelecekte büyümenin net yatırım düzeyindeki daralmayla birlikte 

olumsuz etkilenmesi yanında ayrıca bakım onarım harcamalarının düşmesi nedeniyle de olumsuz 

etkilenmesine yol açacaktır.  

Çalışma kapsamında yapılan hesaplamalar sonucunda yatırım programı kapsamında öngörülen bakım 

onarım harcamalarının reel olarak yüzde 50’ye yakın oranda bir düşme içinde olduğu tespit edilmiştir. 

Programın başında GSMH’ya oran olarak yüzde 0,3 düzeyinde olan kamu bakım-onarım harcamaları, 

2004 yılında yüzde 0,2’nin altına düşmüştür. Sektörel olarak ise eğitim, enerji, ulaştırma-haberleşme ve 

sağlık sektörlerinde önemli düzeyde bir yatırım çözülmesi yaşanmıştır. Nitekim, yukarda vurguladığımız 

gibi eğitim sektörüne yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı özelinde yapılan hesaplamada mevcut 

okulların ihtiyacı olan bakım onarım harcamasının 2004 yılında ortalama yüzde 20’sinin yapılabildiği 

tespit edilmiştir.  

Başta sosyal güvenlik olmak üzere yapısal reformlarla temel sektörlere ilişkin kamu stratejilerinin ortaya 

uygulama planlarıyla konmaması yatırımlar üzerindeki mali baskıyı artırmış ve yapısını daha da 

bozmuştur. Öncelikle kamunun yatırım stratejisini orta vadeli bir çerçevede belirlemesi, bu çerçevede alt 

yapı yatırımlarıyla temel kamu hizmetleriyle erdemli mal ve hizmetlere yönelik yatırımlarına ana 

önceliği vermesi gerekmektedir. 
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V.Vergi Sistemi ve Vergi Politikaları  

Kısa vadede mali uyum programlarının önemli bir kısmı başarısını harcama tedbirlerinde gösterdikleri 

performansa bağlı olarak elde etmiş gözükseler de bazı ülkelerde vergi başta olmak üzere gelir tedbirleri 

mali uyumun başarının arkasındaki itici ve tamamlayıcı güç olmuştur. Ayrıca, harcamaların aşağıya 

doğru esnekliğinin oldukça düşük olduğu ve özellikle kamu harcama kontrolü ve mali yönetimin 

etkinlikten uzak olduğu ülkelerde gelir tedbirleri başlangıçta çok istenmese de programın ilk 

zamanlarında öne çıkmak zorunda kalmıştır. 

Vergiyi kamu harcamalarına göre daha hassas kılan nokta vergilerin piyasa üzerinde alınan kararları 

etkilemede daha önemli olduğudur. Bu yüzden etkin bir vergi sisteminin “tarafsız” ve “en az bozucu” 

etkiye sahip vergi sistemi olması gerektiği genellikle kabul gören yaklaşımdır. Bu husus özellikle maliye 

politikalarının kalitesi ve büyüme arasındaki ilişkide öne çıkmaktadır. 

Uygulanan son iki stand by programının mali etkisi kendisini ağırlıklı olarak vergide göstermiştir. 

Ortalama olarak her yıl GSMH’nın yüzde 2’sine yakın bir oranda vergi gelirlerini artırmaya yönelik 

tedbirler uygulamaya konulmuştur. Program öncesinde GSMH’ya oran olarak yüzde 22’ler düzeyinde 

olan vergi yükü oranı (sosyal güvenlik primleri hariç) program döneminde önemli düzeyde artarak yüzde 

26’yı aşmıştır.  

Toplam Vergi Yükünün Gelişimi 

GSMH'ya Oranları 1998 1999 2000 2001 2002 2003(G) 2004(GT) Değişim
Toplam Vergi Gelirleri (1) 26,3 28,8 31,6 34,2 30,5 32,5 33,2 20,6

Dolaylı 11,9 13,1 15,7 16,9 16,1 17,2 18,0 44,2
Dolaysız 14,4 15,7 15,9 17,3 14,5 15,3 15,2 1,0

Toplam Vergi Gelirleri (2) 21,8 23,6 25,9 27,9 24,5 25,9 26,3 15,9
Dolaylı 11,9 13,1 15,7 16,9 16,1 17,2 18,0 44,2
Dolaysız 10,0 10,5 10,2 11,1 8,4 8,7 8,3 -18,7

Konsolide Bütçe Vergi Gel. 17,6 19,3 21,4 22,8 21,8 23,6 23,6 27,7
Dolaylı 9,6 10,8 12,7 13,7 14,5 15,8 16,4 61,4
Dolaysız 8,0 8,6 8,6 9,1 7,3 7,8 7,2 -13,6

Mahalli İd. Vergi Gelirleri 2,6 2,8 3,0 3,3 2,1 1,9 2,2 -16,7
Dolaylı 1,2 1,5 2,0 2,0 1,5 1,3 1,5 8,7
Dolaysız 1,4 1,3 1,0 1,2 0,7 0,6 0,8 -43,0

Fonlar Vergi Gelirleri 1,6 1,4 1,5 1,9 0,6 0,3 0,5 -69,8
Dolaylı 1,1 0,8 0,9 1,2 0,1 0,1 0,1 -90,9
Dolaysız 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 -36,3

Sosyal Güvenlik Kurumlar 4,4 5,3 5,7 6,3 6,0 6,6 6,9 42,4
Dolaysız 4,4 5,3 5,7 6,3 6,0 6,6 6,9 42,4  

Harcama tedbirlerinin istenen düzeyden uzak olması neticesinde uygulamaya konulan vergi tedbirlerinin 

önemli bir kısmı bir defalık tedbir niteliğinden sürekli tedbir niteliğine dönüşmüş, vergi oranları 

yükseltilmiş, bazı vergilerin kapsamı ve uygulama alanı genişletilmiştir. Bu ise ekonomide göreli fiyat 

yapısını bozarken doğrudan üretimi ve kayıtlı istihdamı olumsuz etkilemiştir. Kamu fiyatlama politikası 
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ve istikrarsız mali politikalar neticesinde girdi maliyetlerindeki yükselmenin yanında vergilerin de 

artmasıyla üretim yapmanın ve yeni istihdam yaratmanın maliyeti 1999 ile kıyaslandığında gelinen 

noktada önemli ölçüde yükselmiştir. Sürekli ertelenen vergi idaresinin yeniden yapılandırılması ve vergi 

sisteminin etkinleştirilmesi çalışmaları da burada sorunların birikmesine neden olmuştur. 

Kurumsal olarak vergi yükündeki 

artış esas olarak konsolide bütçede 

kendisini gösterirken, dolaylı 

vergiler bu dönemde önemli bir artış 

içinde olmuştur. Dolaysız vergiler 

GSMH’ya oran açısından reel olarak 

düşerken dolaylı vergiler bu 

dönemde yüzde 40’ın üzerinde bir 

artış içinde olmuştur. Bu gelişme 

genel bütçe vergi tahsilatı içinde 

dolaylı vergilerin payının yüzde 

54,6’dan 2005 sonunda yüzde 

67,3’e çıkarmıştır. 

Genel Bütçe Vergi Gelirlerinin Dolaylı/Dolaysız Vergi Ayrımı (%)
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OECD ülkeleri ile dönemsel karşılaştırma yaptığımızda dikkati çeken en önemli özellik vergi yükündeki 

değişimin Türkiye’de çok hızlı ve yüksek oranda olmasıdır.  1998 yılında yüzde 26,9 olan oran dönem 

içinde yüzde 33’leri aşmıştır. Aynı dönemde ise OECD Avrupa ülkelerinde Türkiye ile 

karşılaştırıldığında vergi yükünün düştüğü görülmektedir. Genel olarak OECD ülkelerinde vergi 

yüklerinde bir azalma olurken Türkiye’de artış yüzde 20’lere ulaşmıştır. Çok kısa sürede ve üstelik 

yukarıya doğru ortaya çıkan bu değişimin piyasayı ve ekonomiyi olumsuz etkilememesi mümkün 

değildir. 

Vergi sisteminin yeniden yapılandırılması gelinen noktada kaçınılmaz görülmektedir. Verginin 

tarafsızlığı ilkesi yanında vergilerin ekonomide gerçek kazançları kavraması oldukça önem kazanmaya 

başlamıştır. Yakın geleceğin vergi açısından temel risk alanı vergi gelirlerinin gelinen noktada bir düşme 

eğilimi içine girecek olmasıdır. Vergi idaresinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve yön gösterici niteliğinin 

öne çıkması gerekmektedir. Gelir idaresi reformu yapıyormuş gibi değil reformu gerçekleştirmek için bu 

değişim sürecini yönetmeye çalışma niyetiyle yapılıyor olmalıdır. Vergi idaresi yine vergi politikalarının 

geçmişten farklı olarak düşen bir enflasyon ortamında uygulamaya konulacağını dikkate alarak her 

öngördüğü politikanın sektörleri ve ekonomiyi ne şekilde etkileyeceğini profesyonel bir çabayla 

değerlendirmelidir. 
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VI.Yapısal Dönüşüm Sağlayan Reformlar ve Yönetimi: Reform Yorgunluğu, Reformlara Yönelik 

Sahiplenme Sorunu ve Reform Sürecinin Yönetimi  

İstikrar programlarının önemli politika alanlarından bir tanesi de yapısallardır. Uygulamaya konan mali 

politikalarla hedeflenen mali disiplinin kalıcı olması, etkin kaynak  dağılımının ve kullanımının 

sağlanması, kamu mali yönetim sisteminde dönüşümü sağlamaya yönelik yapısal nitelikli reformların 

hayata geçirilmesine bağlı görülmektedir. İstikrar programlarının orta vadedeki başarısı ülke 

uygulamalarından çıkan derslerinde öğreticiliğinde yapısal reformların etkin bir şekilde tasarımı ve 

uygulamasıyla ilişkilendirilmektedir. Orta vadeli bir perspektifte hazırlanan programların sürdürülebilir 

başarısı yapısal nitelikli tedbirleri yansıtan mali reformlarla özdeşleştirilmektedir. Özellikle programların 

beklenen başarısı geciktikçe yapısallar çok daha fazla ön plana çıkmaktadır.  

Bu anlamda, mali yönetim kapasitesini güçlendirmeye yönelik yapısal nitelikli reformların istenen 

düzeyde ve tasarımda uygulamaya konamaması, mali başarı geciktikçe dozu artırılan ve ciddi bir 

tasarıma dayanmayan bir defalık tedbirler ile yüzde 6,5 düzeyindeki faiz dışı fazla hedefinin 

sürdürülmesi yapısal reformların etkin bir şekilde uygulamaya sokulmadığı bir ortamda mümkün 

görülmemektedir.  

IMF programlarında yapısal reformlar 

dokuz kategoriye ayrılmaktadır; vergi 

politikası, vergi idaresi, ücretler ve 

kamu personel reformu, sosyal 

harcamalar, diğer harcamalar, kamu 

işletmeleri reformu, özelleştirme, özel 

sektörün geliştirilmesi, sosyal 

güvenlik ve emeklilik reformu, 

kurumsal reformlar ve kamu 

hizmetlerinin fiyatlandırılması.  IMF 

destekli 15 istikrar programına mali 

yapısal reform konuları açısından 

bakıldığında, yapısal reformların 

koşulsallıklarının konulara göre 

dağılımı ve ağırlıkları yandaki tabloda 

gösterildiği şekildedir.  

Mali Reform 
Alanları

Koşulsallıklara 
Göre Mali 
Reformlar

A) Gelirler
1. Vergi Politikası 26 25
2. Vergi İdaresi 14 9
B) Harcamalar
3. Ücretler ve Kamu Personeli 12 10
4. Sosyal Harcamalar 7 5
5. Diğer Harcama Konuları 2 3
C) Yarı Mali İşlemler
6. Kamu İşletmeleri, Özelleştirme,
Özel Sektörün Geliştirilmesi

19 25

7. Sosyal Güvenlik ve Emeklilik 4 4
D) Kurumsal  Düzenlemeler
8. Kurumsal Reformlar 11 12
E) Fiyatlandırma   
9. Fiyatlandırma Politikaları 5 7
Toplam 100 100

IMF Destekli 15 Programda Mali Reformların Konulara ve 
Koşulsallıklara Göre Yüzde Dağılımı

 

Reform konuları itibarıyla baktığımızda, yapısal reformların ağırlıklı olarak gelirler ama daha çok 

vergiler üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. İkinci sırada yarı mali politikalar yer almaktadır. Kamu 
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işletmelerinin yeniden yapılandırılması, özelleştirme, özel işletmelerin kamu işletmelerinin yoğunlaştığı 

sektörlere girmesi ile sosyal güvenlik ve emeklilik sisteminin uygulanabilirliğinin sağlanması temel 

politika alanlarıdır. Bunu harcamalara yönelik reform alt başlıkları izlemiştir. Harcamalarda ise öne çıkan 

temel kalem ücretler ve kamu personel reformu olmuştur. Dokuz kategori içerisinde en az yoğunlaşılan 

alan kamu hizmetlerinin (kamu yararına yönelik olarak) fiyatlandırılmasına yönelik politikalardır.  

Koşulsallıklara bağlanan yapısal tedbirlere baktığımızda, önceliğin yine toplamda yüzde 40’a yaklaşan 

oranda vergide ama özellikle vergi politikalarında olduğu görülmektedir. Bunu vergi politikalarıyla aynı 

ağırlıkta olan kamu işletmeleri, özelleştirme ve özel sektörün geliştirilmesine yönelik yapısal politikalara 

ilişkin koşulsallıklar izlemiştir. 

İstikrar programlarının uygulamasında yapısal reformları etkileyen bir diğer olgu da karar alıcıların 

(siyasi-bürokratik) ikilemi konusudur. Karar alıcılar bir yandan program hedeflerini tasarlarken borç 

yükünü azaltacak, istikrarsızlık nedeni olarak görülen dengesizlikleri giderecek bir mali tedbirler listesi 

hazırlamak ve bunu bir an önce yapmak gibi bir zaman ve piyasa baskısı altındadırlar. Öte yandan bu 

listenin içinde yer alacak unsurların da büyümeyi destekleyici, sosyal öncelikleri koruyucu bir yapıda 

olmasını sağlamak durumundadırlar. Bu ikilemi kısa vadede çözecek bir strateji oluşturulması çoğu kez 

mümkün olmamakta ve kalitenin disipline feda edilmesi olasılığı yukarıda belirtildiği gibi ağır 

basmaktadır. Karar alıcıların bu tür ikilemler içinde kaldıkları sürece başvurabilecekleri bazı palyatif ve 

şeffaf olmayan “yaratıcı” çözümler – formüller bulmaya meyilli oldukları da bilinmektedir. Ancak bu 

çözümlerin genellikle mali uyumun kalitesini sağlamaya pek fazla katkı sağlamadığı hatta devlet 

bilançosunu olumsuz etkilediğini daha önce görmüş bulunuyoruz. Bu da bizi istikrar politikaları 

uygulamasında maliye politikalarının kalitesinin özünde yapısal  ve kurumsal reformlar ile olan ilişkisini 

ele almaya götürmektedir 

Yakın İzleme Anlaşması ile başlayan stand by düzenlemeleri öncesinde ve sonrasında yapılan 

çalışmalarda yapısal nitelikli reformlara yönelik olarak sorunun tanımlanması konusunda bir problem 

olmadığı görülmektedir. Biriken sorunların adresleri ve temel olarak neler yapılması gerektiği gerek içsel 

dinamiklerle gerekse dış dinamiklerin etkisiyle ortaya konan çalışmalarda belirlenmiştir. Sorun, siyasi ve 

idari süreçlerde değişimin ve/veya dönüşümün nasıl sağlanacağıdır. Bu ise başta tasarım ve yönetim 

sorunu ile birlikte sahiplenme olgusunu gündeme getirmiştir.  

Yaşanan krizlerin de öğreticiliği ile birlikte Türkiye son altı yılda (2000-2005) piyasa sisteminin etkin 

çalıştırılması ile kamu sektörünün etkinleştirilmesine yönelik yapısal nitelikli bir çok düzenlemeyi 

yapmış, yasal değişikliklerle bu değişimin alt yapısını kurmuştur. Bununla birlikte, 2000 yılının ikinci 

yarısında ve 2002 yılının içinde gündeme gelen reforma ve değişime direncin, izleyen yıllarda ise bazı 

reform alanlarında kendisini gösteren “yapıyormuş gibi” gözükme niteliği ile ciddi bir “sahiplenme” 
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sorunu reformların bir bütünlük içinde tasarlanmasının ve uygulanmasının önünde bir engel olmuştur. 

Stand by’lar çerçevesinde gerçekleştirilen yapısal nitelikli reformları genel olarak piyasanın etkinliğini 

artırmaya yönelik düzenlemeler ve kamu sektörü reformları şeklinde iki başlık altında ele alınmaktadır.  

Yapısal nitelikli kamu sektörüne yönelik çabaları, yapılan düzenlemeleri, yaşanan pratik ile birlikte 

Türkiye örneğinde üç başlık altında değerlendirebiliriz. Bunlar: 

• Tasarım problemi, reformların hazırlanmasında kurumsal altyapı ve kapasite eksiklikleriyle birlikte, 

doğru önceliklendirmelerin yapılamaması şeklinde tanımlanabilir.. Türkiye’de tasarım problemi için 

verilecek en iyi örnekler Kamu İhale Kanunu (KİK), Bankalar Kanunu ve Fonların Kapatılmasına 

yönelik düzenlemedir. Örneğin Kamu İhale Kanunu yasalaşma sürecini tamamladıktan sonra kanun 

üzerinde yedi defa değişikliğe gidilmiştir. 

• Reformlara sahiplenilmemesi sorunu (ownership), Tarafların reformlara yeterince sahiplik 

göstermemesidir. Bu sorun özellikle reformların bir bütünlük arz ettiği durumlar için söz konusu 

olabilmektedir. Birbiriyle ilişkili olan reform alanlarının veya alt konu başlıklarının eksik bırakılması 

öngörülen reformu uygulanabilir olmaktan çıkarmaktadır. Bunun en iyi örneklerinden birisi Türkiye 

için Sosyal Güvenlik Sistemine yönelik reformlardır. Kamu mali sisteminde en temel yapısal açık 

alanlarının başında gelen SGS’ne yönelik düzenlemelerin iktidarlar tarafından aslında istenmeden 

yapılması ve mümkün olduğunca yapılan düzenlemelere aykırı politikaların uygulamaya konması bu 

sorunun bugüne kadar çözülmeden gelmesinde belirleyici olan faktörlerden bir tanesidir.   

• Reformların Yönetilememesi (Strategic Management) ve Reform Yorgunluğu Sorunu (Reform 

Fatigue).  Reformların zamanında ve istenen düzeyde uygulamaya konamaması, çıkarılan 

düzenlemelerin uygulamamaya konma ve uygulamaya konduktan sonra bütünsel bir anlayışla 

stratejik yönetim sorunu (yönetememe) ve reformlara olan inancın azalması. Türkiye için kamu 

sektörüne yönelik yapısal reformlarda belki de en fazla önem taşıyan sorunların başında yapılan 

düzenlemelerle birlikte hayata geçmeye başlayan reform sürecinin yönetilememesi sorunu 

gelmektedir. Buna en iyi örnekler Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Gelir İdaresine ait 

düzenlemelerdir. 
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Türkiye’de Programlar Uygulamasında Yapısal Nitelik Taşıyan Reform Alanları 

A. Piyasa Etkinliğini Artırmaya Yönelik Yapısal Reformlar

I. Özelleştirme Sürecinin Hızlandırılması 
II. Enerji Piyasasında Rekabetin ve Etkinliğin Artırılması

III. Telekomünikasyon Sektöründe Rekabetin ve Etkinliğin Artırılması
IV. Alkollü İçkiler Piyasasının Yeniden Düzenlenmesi
V. Sivil Havacılık Piyasasının Yeniden Düzenlenmesi

VI. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
VII. Tarım Sektöründe Rekabetin ve Etkinliğin Artırılması 

VIII. Finans Piyasalarının Düzenlenmesi

B. Kamu Sektörünün Etkinliğini Artırmaya Yönelik Reformlar

I. Bütçe Birliği: Fonların Tasfiye Edilmesi
II. Bütçe Hazırlama ve Uygulama Sürecinde Etkinliğin Sağlanması

III. Kamu Alımlarında Etkinliğin Sağlanması
IV. Kamu Borçlanmasında Etkinliğin ve Saydamlığın Sağlanması

V. Vergi Politikalarında Etkinliğin Sağlanması ve Vergi İdaresinin Yeniden 
Yapılandırılması 

VI. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Koruma Sisteminin Yeniden Yapılandırılması

VII. Tarım Sektöründe Kamu Müdahalesine Yönelik Uygulamaların 
Değiştirilmesi

VIII. Kamu Bankalarının Yeniden Yapılandırılması ve  Görev Zararı 
Uygulamasının Düzenlenmesi  

Gelinen noktada aslında onca çabaya rağmen amaçlanan yapının ve değişimin hep gerisinde kalan ara 

sonuçlarla veya çıktılarla yetinilen bir yapıyla karşı karşıya bulunmaktayız. Özellikle 2003 ve 2004 

yıllarında tekrar ivme kazanan değişimin kamu yönetimi gibi çok geniş bir alanı kavrayan bir yapıdan 

başlaması ve amaç setindeki problemler nedeniyle uygulamaya koyma öngörüsüzlüğü ile birlikte 

yönetim sorunu yapısal reformların yapıyormuş gibi gözükülmesi sürecini daha da belirgin hale 

getirmiştir. Türkiye kamu mali yönetiminde yapısal reformlara ciddi bir sahiplenme göstermek 

zorundadır. Bu sahiplenme orta vadede reformlara yönelik bir stratejik yönetimin varlığını ve 

gerekliliğini kaçınılmaz kılmaktadır. Aksi durumda, reform pratiğinin tersine dönmesi dolayısı ile bu 

konuda gerek piyasalarda gerekse diğer kesimlerde oluşan beklentilerin olumsuzlanması yanında 

değişimlerle daha da karmaşıklaşan ülkenin mali yapısının bağışıklık sisteminin bozulması riski 

bulunmaktadır.   

Programların koşulsallıklarına getirilen eleştirilerin başında  kimi durumda kopyaya (blue print) dönüşen 

uygulamaların programı uygulayan ülkenin programa sahipliğini azalttığını, yönetim kapasitesini 

zafiyete uğrattığı, ülkenin özel koşullarının yeterince dikkate alınmadığı gelmektedir. Yine, başta 

sermaye girişi ile yaşanan makro ekonomik performanstaki olumlu hava, belli bir dönem sürdürülebilir 

olsa  bile, özellikle siyasi ve ekonomi yönetimindeki kurumsal yetersizlikleri  ve kapasite zafiyeti 
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sorununu maskeleyebilir. Bu ise eğer istenmeyen dışsal gelişmelerden kaynaklı ekonomik problemlerin 

yaşanması durumunda güvenin yeniden sağlanması için gereken hızlı müdahalelerin içerden zamanında 

yapılamamasına da yol açabilir. Türkiye’nin programın uygulamasının geldiği bugünkü noktada böyle 

bir riskle karşı karşıya bulunduğu da düşünülmektedir. 

Sonuç olarak, 2000’lerin başındaki Arjantin deneyiminin de öğrettiği gibi beklentilerin olumlanması 

adına uygulanan ekonomik ve mali politikaların sonuçlarının abartılması, sorunlara bütünsel bakma 

zafiyetinin artması, ekonomiye zamanında müdahalelerin yapılamaması, kamu harcamalarının düzeyini 

ve yapısını etkileyen sektörel ve mikro politikaların uygulamaya konmaması ve politikaların zamanında 

geliştirilememesi, maliye politikasının kalitesine yönelik olarak ortaya çıkan sorunların çözümüne 

yönelik politikaların ertelenmesi ekonomide ve mali yapıda var olan ve kimi durumda artan yapısal 

sorunların derinleşmesine, kırılganlıkların artmasına yol açmıştır. Buna kurumsal yetersizliklerin tıpkı 

başarıyı yakalayamamış bazı Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi gizlenmesi de eklenince uygulanan 

programın gelinen noktada risk algılaması yükselmiştir.  
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Bölüm 1 
 

Mali Uyumda Kalite Sorunu  
ve Teorik Çerçeve 

 

1.1 Maliye Politikasının Kalitesi ve Mali Uyumda Optik Kırılma  
 
Son 10 yıl içinde iktisatçılar arasında istikrar programlarının değerlendirilmesine yönelik yapılan bir çok 

çalışmada maliye politikasının kalitesi konusunun özellikle öne çıktığı görülmektedir. Maliye 

politikasının kalitesi genel olarak kamu açıklarının veya bütçe açıklarının düşürülme şekli olarak 

tanımlanmaktadır (Mackenzie et al, 1996). Ekonomide biriken yapısal sorunlar yanında yüksek düzeyde 

kamu açığı veren ülkeler uyguladıkları mali uyum programları çerçevesinde, öncelikle kamu açıklarını 

azaltma yoluna gitmektedirler. Programın öngördüğü şekilde bütçe açığını düşürmek ve/veya faiz dışı 

fazla vermek için harcama azaltıcı ve gelir artırıcı tedbirler uygulanan mali uyum programı kapsamında 

uygulamaya konmaktadır. Bu tedbirlerin yapısı, dağılımı, sürdürülebilirliği ve ekonomik yapıya etkileri 

maliye politikasının kalitesi bağlamında değerlendirilmektedir. 

Mali uyumun kalitesi bu yaklaşımın devamında farklı bütçe kalemlerinin mali uyum sürecine yönelik 

olarak ortaya koydukları göreli katkı anlamında ele alınmaktadır (Mackenzie et al 1996, Perotti et al 

1998). Mali uyumun veya kapsamlı olarak hazırlanan programların başarısı bütçe açıklarının 

düşürülmesine yönelik olarak öngörülen sürecin programın başından sonuna kadar olan dönemde ve 

sonrasında ne kadar sürdürülebilir olduğuna göre de tanımlanmaktadır (von Hagen et al 2001, von Hagen 

2004). 

Kapsamlı bir mali uyum programı uygulayan ülkelerin program öncesi makro koşullarına baktığımızda, 

ödemeler dengesinde yaşanan yapısal sorunlar, yüksek düzeyde enflasyon, iç mali yapıda istikrarsızlık, 

artan kamu açıkları ve borç stoku ve kamu kaynaklı olarak biriken mali risklerin öne çıktığını 

görmekteyiz. Program bu koşullarının varlığında başlamaktadır. Bu çerçevede, kaçınılmaz olarak 

programın güven oluşturmak ve kararlılığı göstermek amacıyla temel vurgusu maliye politikası üzerinde 

olmaktadır. Maliye politikası, kamu harcamaları ve kamu gelirleri yoluyla mevcut hükümetin ve 

uygulayıcıların programı uygulama ve programa olan inancını ortaya koymaktadır. Para politikası başta 

olmak üzere diğer politikalar hükümetin dışındaki iç ve dış faktörlerin etkisiyle önemli ölçüde 

belirlenirken veya hükümetin etkisi bu politikalar üzerinde daha sınırlı olurken maliye politikası ise 

aksine hükümetin kısıtları olmakla birlikte temel belirleyici olduğu politika alanı olmaktadır. Dolayısıyla 
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programın tarafları açısından maliye politikasındaki kararlılık ve başarı uygulanan mali uyum 

programının değerlendirilmesi açısından özellikle öne çıkmaktadır.    

Önemli sayıya ve ekonomik büyüklüğe ulaşan mali uyum programları son dönemde yapılan bazı 

çalışmalarda programın kalitesi anlamında üç farklı boyut üzerinde ele alınmaktadır. Bunlar (Alam et al, 

2002:10-23):  

(i) Gelecek dönemin ekonomik ve sosyal varlık düzeyini geliştirmeye veya korumaya yönelik 

olarak büyümeyi destekleyici harcamalar (pro-growth expenditures). Beşeri sermayeyi 

geliştirmeye yönelik eğitim ve sağlık harcamaları ile ülkenin sabit sermaye stokunu artırmaya ve 

idameye yönelik sermaye harcamaları bu türden harcamalar arasında sayılmaktadır. 

(ii) yoksulluğu azaltmaya ve yoksullara yönelik yeterli kaynak akışını sağlamaya yönelik 

harcamalar (pro-poor expenditures).  

(iii) mali riskleri azaltmaya yönelik politikalar.  

Bu üç alanın birinin diğerinden sınırları net bir şekilde ayrıldığı ve üstünlük taşıdığı özellikle 

söylenmemektedir (not mutually exclusive). Örneğin yoksullara yönelik olarak yapılacak alt yapı 

yatırımlarının aynı zamanda büyümeye yönelik sonuçlar doğurduğunu düşünebiliriz. İyi hedeflenmiş, 

tasarlanmış ve organize olmuş bir yoksullara yardım harcaması harcamaların toplam düzeyini toplam 

faydası azalmadan düşüreceği gibi mali disiplini de artıracaktır. Bu ise makro istikrarın sağlanması ve 

büyüme açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır. Yine, mali risklerin iyi yönetilmesi de makro 

istikrarsızlığın yaratacağı sorunların azalması nedeniyle –yüksek enflasyon, çeşitli ekonomik ve sosyal 

maliyetler gibi- hem büyüme hem de yoksulların daha az zarar görmesi açısından önemli görülmektedir.     

Maliye politikasının kalitesini ölçmede kullanılan temel kriterlere geçmeden önce mali uyum 

programlarının uygulanma sürecinde karşılaşılan mali uyumda optik kırılma sorununa değinmek 

gerekmektedir. Bu konu özellikle dinamik olarak programların uygulanmasını belirleyen temel bazı 

faktörleri anlamamıza da yardımcı olacaktır. İstikrar programlarında önemli bir yer tutan mali uyumun en 

önemli ölçme göstergesi kamu açığının azalıp azalmadığı ve bunun sonucunda borç stokunun aşağı 

çekilip çekilemediğidir. IMF ve Dünya Bankası destekli programlarda yada Maastricht tipi yasal 

düzenlemelerde genellikle klasik kamu açığının azaltılması üzerinde durulmaktadır. Ancak bu tür 

hesaplama yöntemleri bazen karar alıcıların tüm ilgi alanlarını bu şekilde hesaplanmış kamu açığı ve faiz 

dışı fazla üzerine yöneltmekte iken iki önemli sorunun gözardı edilmesine yol açmaktadır. Mali uyumda 

optik kırılma diyebileceğimiz bu sorunlardan ilki,  önceden değindiğimiz  kamu harcama ve gelirleri 

üzerinde uygulanacak kesinti ve artışların nasıl ve hangi önceliklerle yapılacağı konusunun yakın zamana 

kadar yeterli düzeyde analize tabi tutulmamasıdır. İkincisi ise, mali uyumda en az bunun kadar önemli ve 
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aynı zamanda kalite sorunu  ile  bir arada ele alınması gerekli olan bir konudur. Bu da yapılan mali 

uyumun gerçek boyutu ile ilgilidir. Bu konuda son zamanlarda gelişen literatür hükümetlerin klasik kamu 

açığı için istikrar programlarında belirlenen hedefleri ya ellerindeki kamu varlıklarını azaltarak ya da 

gizli harcama biçimleri ve dolayısı ile yükümlülük artışları yaratarak karşılamış gibi gözüktükleri ama 

aslında kamunun cari  tüketiminin azalacağı yerde arttığı veya en azından eskisine oranla aynı kaldığı 

konusunda bazı bulgular ortaya koymaktadır (Emil et al, 2003:4). 

Kamu açığı tanımı devletin klasik anlamda açık ve muhasebe ve mali raporlama sisteminin elverdiği 

ölçüde bilinen yükümlülüklerindeki değişimi tanımladığı halde devletin varlıklarında ve gizli 

yükümlülüklerindeki değişimi ortaya koyamamaktadır. Bu nedenle kamu açığının ve bu yolla yapılan 

mali uyumun gerçek göstergesinin kamu sektörünün varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki  farkın yani  

kamu sektörünün  net değerindeki değişmenin olduğu belirtilmektedir.  

Tablo 1. Mali Sürdürülebilirlik İçin Devlet Bilançosu 

Varlıklar (Assets) Yükümlülükler (Liabilities) 

Devletin sahip olduğu kamu malları 

(okullar, hastaneler, altyapı gibi) 

Kamu Dış Borcu 

Devletin sahip olduğu ve finansal olarak 

karlı sermaye  

Kamu İç Borcu 

Devletin sahip olduğu değer cinsinden 
doğal kaynak stoku (petrol, madenler gibi) 

Yurtiçi koşullu yükümlülükler (mevduat 
garantisi, özel sektör borçlarına verilen 

garantiler, emeklilik sisteminin net bugünkü 

değeri gibi) 

Özel sektöre verilen borçların beklenen 

bugünkü değeri 

Devletin Net Değeri (Government’s Net 

Worth) 
    Kaynak: Easterly ve Yuravlivker 2000 

Geleneksel açık diye de tanımlayabileceğimiz kamu açığı veya borçlanma gereği ve onun finansmanını 

gösteren finansman tablosu bize kamunun bilinen yükümlülüklerindeki (explicit liabilites) değişimi 

gösterirken kamu varlıklarındaki değişim (public assets) ile bilinmeyen yükümlülüklerindeki 

(implicit/hidden liabilities) değişimi vermemektedir. Halbuki cari dönemde verilen kamu açığı kamu 

varlıklarındaki aşınma ve gizli yükümlülük yaratılması suretiyle gizlenmiş olabilir. Yine gelecek döneme 

ilişkin yaratılan yükümlülüklerin net bugünkü değerlerinin görülmemesi de mali açıdan sistemin 

sürdürülebilirliği ile ilgili tahminlerin ve analizlerin yapılamamasına da neden olabilmektedir. Örneğin 

sosyal güvenlik sisteminde uygulanan politikaların gelecekte yol açacağı açığın net bugünkü değerinin 
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hesaplanması emeklilik sisteminin mevcut politikalarla ne kadar sürdürülebilir olduğunu göstermesi 

açısından önemlidir.1   

     Geleneksel Kamu Açığı  = ∆ Kamu Sektörünün Bilinen Yükümlülükleri   (3) 
       
     Devlet Bilançosu Anlamında Kamu Açığı = ∆ Bilanço Net Değeri (4) 

Net değer yaklaşımına göre tüketim tipi harcamalara ağırlık veren bir yönetim, mali anlamda sorumsuz 

diye da tanımlanabilecek düzeyde, uygulanan program kapsamında kamu açıklarının düşürülmesi ve 

dolayısıyla bilançosunun yükümlülük tarafının azaltılması seçeneği ile karşı karşıya kaldığında buna ya 

kamu bilançosunun varlık tarafını azaltarak (asset decumulation) ya da gizli yükümlülük (hidden 

liabilities) yaratarak sağlamaya çalışır. Bunun sonucunda klasik anlamda hesaplanan kamu açığı azalmış 

gibi görünse de kamunun net değerinde bir değişim olmaz ve hükümetler eski tüketim alışkanlıklarını bir 

anlamda devam ettirmiş olurlar. Bu çerçevede, gerçekleştirildiği iddia edilen mali uyumun sanal olması 

yanında uygulanan tedbirler de maliye politikalarının kalitesini bozucu sonuçlar ortaya koyabilir. 

Belli düzeydeki bir kamusal net değerin sürdürülebilmesi için; ya devlet gelirlerinin artması, ya kamu 

varlıkların artması yada bunlarla birlikte kamu harcamalarının veya yükümlülüklerin azalması gerekir. 

Devlet bilançosu anlamında sadece bugünkü gelirlerin değil gelecekteki gelirlerin de arttırılması veya 

harcamaların azaltılması anlamında bir yaklaşımın ortaya konması gerekmektedir. Dolayısıyla, devletin 

yükümlülükleri artarken karşılığında eğer varlık tarafında bir şey yaratılmıyorsa veya yaratılan 

yükümlülükler çok çeşitli muhasebe teknikleri (standardizasyonun olmadığı) ve mali raporlama hileleri 

kullanılmak suretiyle gizleniyorsa ülke ekonomik değer açısından kaçınılmaz olarak bir aşınma ve 

yoksullaşma problemiyle karşı karşıya kalacaktır.  

Klasik kamu açığı kamu sektörünün belli bir dönemdeki bilinen yükümlülüklerini ortaya koyarken 

bilanço anlamındaki kamu açığı ise bir bütün olarak kamu varlık ve yükümlülük yapısındaki değişimi 

bize göstermektedir. Net Değerin  doğru ölçülmesi halinde Net Değerin bir dönemden ötekine azalması 

açığın artması, Net Değerin  artması ise açığın azalması anlamına gelecektir (Blejer et al, 1998). 

Genellikle IMF/Dünya Bankası kaynaklı uyum programları klasik açığın azaltılmasını öngörür. Buna 

karşılık bir çok ülke açığın azaltılmasına ve mali uyum (fiscal adjustment) yapıldığı söylemine karşılık 

ya varlıklarını elden çıkararak ya da bir kısım yükümlülüklerini gizleyerek kamu sektörü bilançosunun 

Net Değerini  değiştirmez ve böylece gerçekten mali uyum  yapmadığı halde yapmış gibi gözükür. 

                                                 
1 Bu konunda ayrıntılı değerlendirmeler için: Pollacka et al (2002), Easterly et al (2002), Easterly (1995), Emil et al 
(2003), Kamu Mali Yönetiminin Yeniden yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu Raporu 
(2000) 
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Bunun için klasik açıkla yapılan mali uyum  (bütçe açığının azaltılması) büyük ölçüde “hayali 

(illusionary)” olur. Bir başka deyişle gerçek bütçe açığının görünmesi engellenir. Bu da kamu 

hesaplarının şeffaflığının önüne geçer ve devletin mali pozisyonunun net olarak görülmesini zorlaştırır.1  

Net Değerin ölçülmesi mevcut durumda muhasebe ve mali raporlama alt yapısının yetersiz olduğu bir 

çok ülke için zor olmakla birlikte bunun ne anlama geldiğini bilmek, net değer hesabının olmadığı bir 

yerde başarısız yönetimlerin bunu nasıl olumsuz bir şekilde kullandıklarını görmek ve/veya nasıl 

reaksiyon vereceklerini bilmek açısından önemlidir.  

İstikrar programları uygulamasında sadece klasik kamu açığından yola çıkarak süreci değerlendirmek 

(bunun devamında faiz dışı fazla performansına bu anlamda çok önem vermek) maliye politikalarının 

kalitesinin gözden kaçması yanında özellikle kamusal varlıklardaki net değişmenin görülmemesi ve 

ülkenin aslında ekonomik potansiyel olarak yoksullaşması gibi önemli bir sorunun da farkında 

olunmamasına yol açmaktadır. Mali uyumda optik kırılma diye özetleyeceğimiz bu son durum aslında 

ülkenin uzun vadeli politikalarını anlamada devlet bilançosunun ne düzeyde önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır. Aksi durumda Easterly’in (1998) çalışmasında ortaya koyduğu gibi bir çok ülkede bir optik 

kırılma yaşanabilmektedir. Bu durumu görebilmek ve maliye politikası seçeneklerinde doğru 

tartışabilmek için ise mevcut muhasebe sisteminin (ulusal hesaplar dahil) bu bilgiyi üretecek şekilde 

yeniden yapılandırılması gerekmektedir.  

1.2 Mali Uyumda Faiz Dışı Fazlanın Gizemi 
 
Maliye politikasının temel amacı borç stokunun azaltılması ve sürdürülebilir kamu finansmanına geçiş 

olarak belirlendiğinde bunun nasıl yapılacağının yolu ise faiz dışı fazla vermekten geçmektedir. Harcama 

tedbirleri ve ilave gelir artışları sonuç itibarıyla kamu dengesini iyileştirmesi yanında kendisini esas 

olarak faiz dışı fazla verilmesinde göstermektedir. Neden faiz dışı fazla hedeflenen maliye politikası 

açısından önemli görülmektedir sorusuna bu anlamda teoride genel kabul gören üç yanıt verilmektedir.  

Birincisi, faiz dışı fazla vermek suretiyle kamu finansmanı üzerindeki yükün azaltılması ve başta reel faiz 

olmak üzere diğer değişkenlerin sabit kaldığı varsayımda Hazinenin daha az borçlanma ihtiyacı içine 

girmesi. Hazinenin finanse etmesi gereken açık tutarı şu şekilde hesaplanmaktadır; 

Ana Para Ödemesi + Faiz Ödemesi  = Hazine Finansman İhtiyacı (HFİ)           (1) 

HFİ = İç ve Dış Borçlanma + Özelleştirme Gelirleri + Faiz Dışı Fazla/Açık      (2) 

                                                 
1 Bu konuda bkz: Easterly (1999), Emil (1997) 
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Yukarıdaki iki basit eşitlikten de görüleceği Hazinenin ana para borçlanması üzerindeki mali baskı faiz 

dışı fazla verilmek suretiyle azaltılmaktadır.  

İkincisi, faiz esas olarak geçmiş dönemlerin finansman yüküdür. Ayrıca faiz oranları piyasada 

belirlendiğinden kamunun faiz ödemeleri üzerindeki etkisi oldukça sınırlı olmaktadır (non 

discretionary).1 Faiz giderleri toplam harcamalardan faiz gelirleri ise toplam gelirlerden ayıklanıp 

bakıldığında bütçenin veya kamu dengesinin gerçek performansı incelenen dönem açısından daha 

analitik bir şekilde görülecektir. Uygulamada ülkelerin bütçe sistemleri ile muhasebe ve mali raporlama 

sistemlerine bağlı olarak faiz harcamalarının yanında başka harcama ve gelir kalemleri de bir düzeltmeye 

(adjustment) tabi tutulmaktadır. Türkiye örneğinde bu konu ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. 

Üçüncü olarak ise hedeflenen fazlaya ulaşılması ve/veya bu amaçla alınan tedbirlerin uygulamaya 

konulma düzeyi ulusal hükümetlerin makroekonomik sorumluluk düzeyini göstermesi açısından önem 

taşımaktadır.  Bu durum özellikle borç alan ve borç veren ilişkisi açısından uluslararası finans piyasası ve 

uluslararası kuruluşlar açısından öne çıkmaktadır. Doğrudan kendi sorumluluğu altındaki politikaları 

başarıyla uygulayan ve performans kriterlerini gerçekleştiren ülke hükümetlerinin bir bütün olarak 

istikrar programlarını uygulama konusunda kararlı olduğu mesajı yatırımcıya bu şekilde verilmektedir. 

Bu kabulden hareketle uluslararası yatırımcılar özellikle program uygulayan ülkelerin maliye 

politikalarına karşı bu anlamda daha duyarlı bir yaklaşım içinde bulunmaktadırlar. 2       

1.3 Maliye Politikası Kalitesinin Ölçümü  

 
Maliye politikasının kalitesi veya geniş anlamda uygulanan mali uyum programının orta vadeli başarısı 

esas olarak sonuçların değerlendirilmesi ve ölçüme tabi tutulması suretiyle tespit edilmeye 

çalışılmaktadır. Büyümeyi harcama önceliklendirmesi ve vergi politikalarıyla teşvik eden, ülkenin varlık 

yapısındaki aşınmaya karşı politikalar geliştiren, sürdürülebilir bir kamu finansmanı dengesini sağlayan 

(gelir ve harcama tedbirleriyle), programın kabul edilebilirliğini uyguladığı harcama politikalarıyla 

destekleyen ve mali riskleri dönem boyunca uyguladığı kararlı politikalarla azaltmayı başaran bir mali 

uyum programı kaliteli bir mali uyum programı olarak kabul edilmektedir. 

Başta da vurguladığı gibi istikrar programlarının temel amacı yapısal nitelikteki ekonomik ve mali 

problemleri çözerken ekonomiyi orta vadede sürdürülebilir bir büyüme iklimine sokabilmektir. Bu 

nedenle uygulanan programlar kapsamında öngörülen maliye politikasının orta ve uzun vadede büyümeyi 

destekleyen bir yaklaşımla tasarlanması ve ele alınması gerekmektedir. Son dönemde yapılan 

                                                 
1 Bu konuda bkz: Alesina et al (1995) 
2 Bu konuda detaylı değerlendirme için bkz; Solmano et al (2001) 
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çalışmalarda IMF destekli istikrar programlarının kısa vadede makroekonomik istikrarı sağlamada bir 

başarı ortaya koymakla birlikte sürdürülebilir bir üretim artışını ve büyümeyi sağlama konusunda  aslında 

pek de başarılı olmadığı tartışılmaktadır.1  

Bu da bizi istikrar programı uygularken büyümeyi sağlayacak bir maliye politikası tasarımında neye 

dikkat  edilmesi gerektiği  konusuna götürmektedir. Kamu sektörünün büyümeyi destekleyici politikalar 

uygulamasının temel kurallarından birisi faaliyetlerinin özel sektörle rekabet içinde olmadan onu 

destekler bir biçimde yürütülmesidir. Bu anlamda, kamu sektörünün beşeri sermayeye yönelik eğitim 

(özellikle temel eğitim), kamu sağlığı ve fiziki altyapı harcamalarına ağırlık vermesi özellikle üzerinde 

durulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde adalet sistemi, kamu düzeni ve 

kamu yönetimi için de kaynak ayrılması gerektiği gözden uzak tutulmamalıdır. Zira sağlıklı bir kamu 

yönetimi ve hukuk sistemi özel sektörün de geleceğini görerek yatırım yapması için önkoşul olarak 

görülmelidir. Aynı zamanda bu faaliyetleri finanse edecek olan vergi politikaları ve sisteminin de 

büyüme önünde engel olmayacak ve iktisadi ajanların karar alma süreçlerini olumsuz etkilemeyecek bir 

yapıda olması gerekmektedir. Tüm bunların yanında mali sistemi ayakta tutacak iyi bir kamusal teknik 

altyapı ve idari örgütlenme gereğinin de altının çizilmesi gerekmektedir (Emil et al, 2003:8). 

Kamu açığı veya bütçe dengesindeki değişimi ölçmek göreli olarak kolay olmakla birlikte bir bütün 

halinde uygulanan maliye politikasının kalitesi bağlamında hangi tür harcama ve gelir tedbirlerinin 

büyümeyi teşvik ettiğini tam olarak söylemek kolay değildir. Bununla birlikte, genel bir kural olarak 

kamu sektörü faaliyetleri esas olarak özel sektörle rekabet halinde değil onun tamamlayıcısı konumunda 

olmalıdır. Bu kapsamda kamu faaliyetlerinin aşağıdaki konuları içermesi önemli görülmektedir 

(Mackenzie et al, 1996: 21):  

• Sosyal getirisi yüksek olan ve özel sektör tarafından yeterince üretilmeyen temel eğitim, temel 

sağlık hizmetleri ve alt yapı yatırımları  

• Özel mülkiyeti koruyan, istikrarlı ve tahmin edilebilir ekonomik ortam yaratan temel kamu 

idaresi ve düzenleyicilik hizmetleri 

• Maliyet etkinlik temelli olmak üzere programın benimsenmesini sağlamak amacıyla yoksulların 

beşeri sermayelerini geliştirme 

• Etkin ve etkili bir kamu harcama yönetimi. En iyi tasarlanmış harcama politikaları bile harcama 

yönetiminin etkin olmadığı durumlarda uygulama şansı bulamayacaktır. Bu anlamda; bütçe 

hazırlanırken makro çerçeveyle tutarlı olunması, harcamalar üzerinde bütçe tavanı ve etkin bir 

                                                 
1 Bu konuda bkz: Schadler (1995), Alam et al (2002) 
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bütçe kontrol sistemi, güvenilir, kapsamlı, saydam ve zamanında veri üreten bir bütçe raporlama 

sistemi ve gerektiği yerlerde proje değerlendirme tekniklerinin kullanılması.  

Harcamaların finanse edildiği temel kaynak vergilerdir. Vergilerin ekonomi üzerindeki etkilerinin iyi 

ölçülmesi ve programların uygulanma döneminde bu duruma özellikle dikkat edilmesi önem 

taşımaktadır. Özellikle programın harcama tarafında hedeflenenin başarının sağlanamaması durumunda 

hükümetlerin, ekonomi yönetimlerin vergiyi ön plana çıkarması programın ekonomi üzerindeki 

maliyetini artırıcı sonuçlar doğurmaktadır. Büyümeye en az olumsuz etkileyecek vergi ve vergi 

uygulamaları programın orta vadeli başarısını doğrudan etkileyecektir. Bu anlamda daha çok tek oranlı 

dolaylı vergiler ile en az istisnalı ve makul ve uygulanabilir bir üst oranı olan gelir ve kurumlar vergisi 

tercihi ön plana çıkmaktadır. 

Yapılan çalışmalarda büyümeye yönelik olarak kamu harcamaları;  

• eğitim sektöründe insan sermayesini geliştirmeye yönelik harcamalar,  

• koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere sosyal niteliği öne çıkan sağlık harcamaları  

• ve ülkenin varlık yapısının idamesini ve artmasını sağlayan sabit sermaye niteliğindeki yatırım 

harcamaları olmak üzere  

üç temel harcama alanı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Harcama alanlarını ve alt ayrımlarını geliştirmek 

belli varsayımlarla mümkün olmakla birlikte gerek çalışmanın çerçevesini iyi koymak gerekse 

ölçebilmek açısından bu başlıklar bir çok çalışmada yeterli görülmektedir. Bu çerçevede, mali uyum 

programlarının büyümeye yönelik harcama kalitesi esas olarak bu alanlara yönelik harcamaların miktar 

ve kalitesi ile ilgili olmaktadır.1  

Daha önce belirtildiği üzere faiz dışı fazla, borç stoku gibi mali göstergelere dayalı performans 

kriterlerini ölçmek kolay olmakla birlikte maliye politikasının kalitesini ölçmek bu kadar kolay değildir.  

Bir çok çalışmada kamu sektörünün kalitesi, mali uyum programının kalitesi veya maliye politikasının 

kalitesi başlığı altında çeşitli ölçüm kriterleri tartışılmaktadır.2 

Bunların arasında ülkenin ekonomik ve sosyal göstergelerindeki gelişmeler, maliye politikalarının, mali 

kurumların ve uygulamalarının saydamlığı ve bunu ölçmeye yönelik endeks dahil çeşitli çalışma 

sonuçları, yolsuzluk ve yolsuzluk algılama endeksleri, bürokratik ve idari performansı ölçme çalışmaları 

ve bu çalışma kapsamında ele alınan  sağlık, eğitim, kamu yatırımları başta olmak üzere çeşitli 

alanlardaki harcamalar ve bunların kalitesi sayılabilir.  

                                                 
1 Bu konuda bkz: Alam et al (2002); Mackenzie et al (1996)  
2 Bu konuda bkz: Mackenzie et al (1996);Tanzi (1999); Rauch ve Evans (1999); Alam et al  (2002); von Hagen 
(2004)  
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Bu çalışma kapsamında maliye politikasının kalitesinin ölçümü yukarda ortaya konan teorik yapının 

belirleyiciliğinde beş temel kriter çerçevesinde ele alınmıştır. Buradaki temel yaklaşım; istikrar 

programlarının temel amacının yapısal nitelikteki ekonomik ve mali problemleri çözerken ekonomiyi 

orta vadede sürdürülebilir bir büyüme iklimine sokması olduğu kabulüdür. Bu nedenle, uygulanan 

programlar kapsamında öngörülen maliye politikasının orta ve uzun vadede büyümeyi destekleyen veya 

büyümenin önünü kesmeyen bir yaklaşımla tasarlanması ve ele alınması gerekmektedir.  

Çalışma kapsamında teorik çerçeveyle uyumlu olarak maliye politikasının kalitesi izleyen bölümlerde 

sıralanan beş temel kriter çerçevesinde ölçülmüştür.  

1.3.1 Kamu Harcamaları ve Mali Uyumun Yapısı 
 
Kamu harcamalarının ölçülmesinde kullanılan temel yaklaşım IMF GFS 2001 (Government Finance 

Statistics) veya ESA 95 (European Statistics and Accounts) sınıflandırmalarına göre finansal olmayan 

kamu sektörünün ve/veya genel yönetim harcamalarının büyüklüğü ve dağılımıdır.  

Kamusal nitelikli kurumların harcama ve uluslararası kabul görmüş standartlara göre -IMF GFS 2001, 

SNA 93 ve ESA 1995- kurumsal yapıların gerek ürettikleri hizmet gerekse hukuki statüleri ve bağlı 

oldukları kurumsal yapıya göre kendi içinde üç ana bölüme ayrılmak suretiyle sınıflandırılmaktadır. 

Bunlar (Yılmaz 2004: 2-3);  

• Merkezi Yönetim1 (Central Government), 

• Genel Yönetim (General Government) ve  

• Toplam Kamu Sektörü (Public Sector). 

 

Genel Yönetim  =  Merkezi Yönetim + Sosyal Güvenlik Kurumları + Mahalli İdareler (5)  

Finansal Olmayan Toplam Kamu Sektörü  =  Genel Yönetim + Finansal Olmayan Kamu Ekonomik 

İşletmeleri                        (6) 

 
Finansal olmayan toplam kamu sektörü burada mali kurumların ayıklandığı –kamu bankaları, merkez 

bankası gibi- kamu kurumlarının toplamını ifade etmektedir. 

                                                 
1 Türkiye’de kamu mali yönetim sistemi içinde merkezi yönetim tanımına eksik bir resmi gösterse de Konsolide 
Bütçe karşılık gelmektedir. Konsolide bütçe kapsamındaki kuruluşların ürettiği hizmetle ilgili olarak faaliyette 
bulunan ama bütçe dışında ayrı tüzel kişilikler olarak faaliyette bulunan ve merkezi yönetim içinde tanımlanması 
gereken diğer kurumsal yapılar ise sayısı 6’yı bulan Bütçe Dışı Fonlar, sayısı 1400 civarında olan Döner Sermayeli 
Kuruluşlar ve Üst Kurullar dahil olmak üzere 30’a yakın Bağımsız Bütçeli Kuruluşlardır. 



 

 

40
 
Merkezi yönetim bütün ülkelerde merkezi idarelerin gelir ve giderlerinin formüle edildiği  yer olan 

bütçeyi ifade etmektedir. Esas olarak, merkezi yönetimin asli ve sürekli hizmetlerini yerine getirmesi 

gereken kurumlardan oluşmakla birlikte ekonomik örgütlenme ve hükümetlerin kamu politikalarıyla 

ilgili temel tercihlerine göre merkezi yönetimi oluşturan kurumsal yapıların sayısı ve çeşidi değişiklik 

göstermektedir. Bu şekilde tanımlanan kurumsal yapılara bağlı olarak çalışan ve üretilen hizmetin 

doğrudan merkezi kuruluşun ürettiği hizmet ile ilişkisi bulunan kurumsal yapılar da merkezi yönetim 

altında tanımlanmaktadır. 

Genel yönetim tanımı ise merkezi yönetime ilave olarak Sosyal Güvenlik Kurumları (SSI) ve Mahalli 

İdarelerin (Mİ) eklenmesiyle ulaşılan toplam harcama ve gelir büyüklüğü için kullanılmaktadır. Genel 

yönetim merkezi yönetime göre daha geniş anlamda kamusal harcama ve gelir yapısını yansıtmaktadır. 

Sosyal güvenlik sistemi ile yeriden yönetim ilkesinin temel kurumsal yapıları olan mahalli idareler bu 

tanım içinde yer almaktadır. Ülkeler arası karşılaştırmada kamu sektörü veya harcamaları denildiği 

zaman genellikle kullanılan genel yönetim tanımına karşılık gelen harcama ve gelir büyüklükleridir. 

Oysa kamu sektörü tanımı, yukarıda ifade edildiği üzere genel yönetim sektörü artı devletin sahip olduğu 

mali ve mali olmayan işletmeleri kapsamaktadır.  

Kamu sektörü denildiğinde genel yönetim tanımındaki kurumlara ve faaliyetlere kamunun özel sektör 

koşullarında piyasada faaliyette bulunan kurumsal yapılarının ilave edilmesiyle bulunan büyüklük 

anlaşılmaktadır. Bu nitelikli kurumsal yapılar Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) diye ifade edilen ve 

şirket niteliğinde piyasada yer alan  finansal olmayan nitelikli şirketler ile Merkez Bankası dahil mali 

nitelikli kurumsal yapılardır. Buradaki önemli nokta tasarrufçu nitelikteki kamu kredi kurumları ve 

bankaların mali istatistikler ve mali raporlarda uluslararası sınıflandırmalarda mali olmayan kamu 

sektörü tanımı içinde kapsam dışında tutulmasıdır.  

Bu şekilde sınıflandırılan kamu harcamalarının düzeyi ekonomide devletin üstlendiği rol ve sorumluluğu 

mali olarak göstermekte gerek dönemler arası dikey gerekse ülkeler arası yatay karşılaştırma yapmak 

açısından önemli bir gösterge olmaktadır. Bununla birlikte, tek başına kamu harcamalarının düzeyi 

devletin ekonomideki yerini açıklamak bakımından yeterli değildir. Harcamaların ekonomik ve 

fonksiyonel dağılımı ile finansman biçimi kamu harcamalarının ekonomi ve sosyal yaşam üzerindeki 

etkisinin daha doğru ölçülmesinde gerekli olan bilgilerdir.   

Başarılı bir mali uyumun temel göstergelerinin başında kamu harcamalarının reel olarak düşürülmesi 

gelmektedir. Faiz harcamalarının maliye politikası uygulamasında doğrudan kamusal politikalarla 

belirlenen bir kalem olmadığı kabulünde 1 programın uygulandığı dönem boyunca faiz dışı harcamaların 

reel olarak gelişimi programın harcama ayağının ne düzeyde etkin bir sonuç verdiğini göstermektedir. Bu 

                                                 
1 Bu konuda bkz: Alesina et al (1995) 
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nedenle değerlendirmelerde genel olarak bakılan toplam harcamaların düzeyindeki düşmeden daha çok 

faiz hariç toplam kamu harcamalarındaki değişmedir. 

1990’lı yıllar boyunca yapılan bir çok çalışma başarılı bir mali programın arkasında harcamalara yönelik 

tedbirlerin (harcamaların kısılmasının) etkili olduğunu göstermiştir. 

Alesina ve Perotti’nin Bütçe Açığını Düşürülmesi çalışmasının temel sonucu tek parti hükümetinde (ya 

da küçük bir koalisyon hükümetinde) başarılı bir mali uyum vergileri artırmaya gerek kalmadan transfer 

ödemeleri ve personel ödemelerinde yapılacak kesintilere bağlı çıkmıştır. Çalışma Türkiye hariç 20 

OECD üyesi ülkenin 1960-1992 yılları verileri kullanılarak yapılan bir analitik çalışmadır. Çalışmada iki 

temel soruya yanıt aranmıştır; birincisi mali uyumun  kompozisyonundaki (bileşimindeki) değişikliğin 

(harcama kesintileri, vergi artışları) mali uyumun başarısını ne düzeyde etkilediği, ikincisi ise mali 

uyumun başarılı ve başarısız örneklere göre makroekonomik sonuçlarının neler olduğudur. Blanchard 

tarafından geliştirilen Blanchard Mali Etkisi (Blanchard Fiscal Impulsed-1993) kullanılarak basit bir 

şekilde modelleştirilen çalışmada her yıl için 20 OECD ülkesinin mali uyumda başarılı olduğu yıllar 

tespit edilmiştir. Buna göre mali uyum programı kapsamında ülkeler bazında ilgili yıllara göre 36 

başarısız 14 başarılı mali uyum tespit edilmiştir. Çalışma başarılı programları başarısızlara göre 

geliştirdiği mali etki çalışması kapsamında ele almış ve sonuç olarak başarılı programları başarısızlardan 

ayıran en önemli faktörün harcama kesintilerini uygulama becerisi olduğunu ortaya koymuştur (Alesina 

et al 1995). 

Bu çalışmanın devamında 1998 yılında Perotti, Strauch ve von Hagen tarafından 1998 yılında yapılan 

Sürdürülebilir Kamu Finansmanı (Sustainable Public Finance) adlı çalışmada mali uyumun başarılı 

olabilmesi için bütçe açığındaki azalmanın en az yüzde 70’inin harcama ağırlıklı olması gerektiği 

saptaması yapılmıştır  (Perotti et al. 1998). Orta vadede programın mali uyum ayağının başarısı harcama 

tedbirlerinin düzeyine ve ağırlığına bağlı görülmektedir.  

2004 yılında Von Hagen tarafından AB Üyelik Sürecindeki Ülkelerin Maliye Politikalarına Yönelik 

Çözmesi Gereken Konular (Fiscal Policy Challanges for EU Acceding Countries) çalışmasında genel 

yönetim açığındaki düşmenin yüzde 50’sinden fazlası harcama ise uygulanan program harcama ağırlıklı 

bir mali uyum olarak tanımlanmıştır. Buna göre çalışmada çeşitli dönemlerde AB sürecindeki 19 ülkenin 

verisi incelenmiş ve mali genişlemenin olduğu dönemlerde bu genişlemeye hangi faktörlerin esas katkıyı 

verdiği tespit edilmiştir. Buna göre 19 önemli mali genişlemenin 11 tanesinin harcamalardaki  artıştan 

kaynaklandığı görülmüştür. Bu dönemlerde söz konusu ülkelerde bütçe açığındaki değişim oranı 

harcamalardaki değişim oranının altında kalmıştır. Söz konusu ülkelerde mali genişleme harcamalardaki 
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artışın önemli düzeylere çıkmasından kaynaklanmıştır. Çalışma zayıf mali disiplinin genel olarak kamu 

harcamaları üzerindeki kontrolün yetersiz olmasından kaynakladığı sonucuna varmıştır.   

Yukarıda sıralanan tüm çalışmaların ortak noktası, başarılı olan ülke uygulamalarının (veya başarılı mali 

uyum performansı gösteren yılların) esas olarak harcamalar üzerinde etkin tedbirlerin geliştirilmesine ve 

uygulamasına bağlı olduğu şeklindedir. Bunun anlamı, harcamalarını kısan ve bunu sürdürülebilir bir 

düzeyde programlayan ülkeler mali uyumda başarılı olmakta, bunu gerçekleştirmeyen ülkeler ise 

hedeflenen başarıyı yakalayamamakta ve/veya başarıya ulaşma süresi uzamaktadır.  

Bununla birlikte, burada dikkat edilmesi gereken nokta da mali uyumun sadece harcamaların azaltılması 

ile özdeşleştirilmesinin yanıltıcı olacağıdır. Kamu harcamalarının mali disiplin açısından düşürülmesi 

program açısından çok önemli olmakla birlikte, harcama tasarruflarının hangi alanlardan olduğu da en az 

o kadar önem taşımaktadır. Özellikle program koşullarının ağırlığı ve gelir artırma olanaklarının sınırlı 

olduğu durumlarda kamu harcamalarına yönelik tercihler çok daha geçerli bir maliye politikası aracı 

haline gelmektedir.    

Ülkelerin kamu mali yönetim sisteminin kalitesi ve etkinliği harcamalarda hedeflenen kriterlerin gerçekçi 

olmasını ve hedeflenen düzeyde gerçekleşmesini belirleyen temel faktör olmaktadır. Faiz dışı harcama 

performansının gerçekleştirilebilirliği kamu harcama yönetiminin başarısına bağlıdır. Bir çok iyi 

uygulama örneği gösteren ülkede harcama yönetimlerinin etkinliği öne çıkmış ve veya özellikle 

reformların temel dinamiği bu tespit sonucunda sürece aktif olarak girmiştir.  

Kamu maliyesi tarihinin gösterdiği bütçe veya diğer kurumsal yapılar altında gerçekleştirilen kamu 

harcamaları ve bütçe reformlarının kamu sektörü faaliyetlerinin sonuçları üzerinde üç farklı etkiye sahip 

olduğudur (The World Bank, 1998:17-29, Yılmaz 1999b: 5-6): 

• Birinci düzey kamu harcamalarının makro mali disiplini etkilemesidir. Kamu harcamalarının reel 

düzeyi ve yapısındaki değişme makro ekonomik yapıyı doğrudan etkilemekte, toplam talep 

düzeyi, enflasyon, reel faizler gibi makro ekonomik parametreler üzerinde belirleyici olmaktadır. 

Anayasal sınırlamalardan, kanunlara konulan harcama kısıcı hükümlere ve hükümetlerin 

uygulanan programlara ilişkin kamusal taahhütlerine kadar değişen bir yelpazede birinci düzeyin 

farklı uygulamaları söz konusu olmaktadır. 

• Kamu kaynaklarının stratejik önceliklere göre dağıtılması ve kullanımı ikinci düzeyin temel 

konusudur. Siyasi yapının temel tercihlerinin ortaya konduğu bu süreçte politika oluşturma-

planlama ve bütçeleme arasındaki ilişki önem kazanmaktadır. Etkin işleyen bir siyasi ve teknik 

sürece ve mekanizmalara ihtiyaç olan bu düzeyde temel amaç kıt kaynaklar üzerindeki rekabetçi 

talepleri önceliklendirmek ve stratejik olarak dağıtabilmektir. Ekonomide kıt olan kaynakların bir 
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önceliklendirme çerçevesinde programlar arasında dağıtılması, uygulanan programların orta 

vadeli etkinliği açısından önem kazanmaktadır. 

• Düzey üç ise kamu harcamaları yoluyla programların gerçekleştirilmesinde ve hizmetlerin 

sunulmasında verimlilik ve etkinliğin sağlanmasına yöneliktir. Uygulanan programların 

verimlilik ve etkinliği olarak tanımlanan bu düzey örgütsel performansı belirleyen rol ve 

sorumlulukların açık olmasından hesap verme sorumluluğuna kadar bir çok faktöre bağlıdır.   

Ekonomik Programların temel amacı ekonomideki yapısal kırılganlıkların giderilmesi veya azaltılması 

suretiyle makro istikrarının sağlanması şeklinde belirlenmektedir. Makro istikrarın sağlanması amacına 

yönelik olarak programla tutarlı bir maliye politikası özellikle programın kısa vadeli amaçlarına 

ulaşılması açısından oldukça önemli görülmektedir. Kamu harcamalarının azaltılması ve kamu 

gelirlerinin artırılması suretiyle   kamu dengesinde sağlanan iyileşme mali disiplinin artmasına ve düzey 

birden hedeflenen amacın yerine gelmesine yol açmaktadır.   

Hedeflenen faiz dışı fazlaya ve bütçe dengesine ulaşmak için öngörülen harcama tedbirlerinin kalitesi ve 

uygulanabilir olması kamunun özellikle merkezi idarenin topluma sunduğu mal ve hizmetlerin miktarını 

ve kalitesini doğrudan etkilemektedir.  Programın uygulandığı dönemde ciddi bir kaynak kısıtı ile 

karşılaşan ülke yönetimlerinin harcama politikalarını iyi önceliklendirmesi bu aşamada oldukça önem 

kazanmaktadır. Bu ise uygulanan bütçe politikalarının ikinci düzey etkisini gündeme getirmektedir. Yani 

kaynakların ihtiyaçları en üst düzeyde giderecek bir stratejik önceliklendirme ile programlar, faaliyetler 

ve projeleri arasında dağıtılması. Bu yüzden kamu harcamalarına yönelik politikalar maliye politikasının 

kalitesini doğrudan etkilemektedir. 

1.3.2 Eğitim, Sağlık ve Sosyal Koruma Nitelikli Harcamalar  

1.3.2.1 Eğitim Harcamaları 
  
Sosyal faydasının sosyal maliyetinden yüksek olması ve beşeri sermayeyi geliştirerek ekonomide 

verimliliği artırması kamu harcamaları içinde eğitim harcamalarını diğer sektör harcamalarından 

ayırmaktadır. Eğitim harcamalarının önemli bir kısmının fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik sosyal adalet 

niteliğindeki harcamalar içinde görülmesi, pozitif dışsallığının yüksek olması ve özellikle ilköğretimin 

erdemli hizmetler arasında sayılması nedenleriyle kamu bu sektöre müdahale etmektedir.  

Eğitim tam bir kamu malı değildir. İlave bir öğrencinin eğitiminin marjinal maliyeti sıfırdan farklıdır. 

Marjinal maliyet ile ortalama maliyet hemen hemen eşit çıkmaktadır. Bu nedenle, eğitim hizmetinden 

faydalanan bir kişi için yararlandığı hizmetin maliyetini hesaplamak mümkün olmaktadır (Stiglitz, 

1988:372).  
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Kamunun bu sektöre yönelik müdahalesini açıklayan temel yaklaşım fırsat eşitliğidir. Özellikle temel 

eğitim ile orta eğitime yönelik olarak “eşitlik” kavramı kamunun bu sektörde varlığını açıklamak için 

kullanılan temel gerekçe olmaktadır. Fırsat eşitliği sosyal adalet kavramı ile ilgili bir öğe olarak kabul 

edilmekte ve sosyal adaletin varlığının bir ölçüsü olarak kullanılmaktadır (Barr, 1993:250).  

Eğitim kademeleri içinde piyasa başarısızlığının özellikle ilk ve orta öğretimde daha belirgin olması ve 

sosyal faydanın dışsallıklar nedeniyle daha yüksek olması temel eğitimin (basic education) esas olarak 

kamu tarafından sağlanması gereği genel kabul gören yaklaşımdır. Eşitlik kavramıyla birlikte 

düşünüldüğünde temel eğitim fırsat eşitliği bağlamında sağlanması gereken bir hizmet olarak da yukarıda 

ifade edildiği şekilde tanımlanmaktadır. 

Piyasa başarısızlığına dayanarak kamunun eğitim sektörüne müdahale etmesi ise esas olarak 

dışsallıkların varlığıyla açıklanmaktadır. Eğitimli bir topluma sahip olmanın getireceği ekonomik ve 

sosyal alt yapı başta piyasa mekanizması ve devlet yönetiminin etkin çalışması açısından oldukça önemli 

görülmektedir. Dışsallığın bu anlamda en fazla öne çıktığı eğitim düzeyi temel eğitim olmaktadır. Okuma 

ve yazmanın problem olmadığı bir toplum bunun problem olduğu bir topluma göre sosyal ve ekonomik 

gelişimini daha hızlı yapabilecektir (Stiglitz, 1998:372). 

Özellikle toplumsal bir dönüşümü yaşayan ülkelerde eğitimin dışsallık etkisi çok daha önem 

kazanmaktadır. Örneğin ciddi göç alan ülke veya kır-kent nüfusu kent lehine hızlı bir dönüşüm yaşayan 

toplumlarda bu değişimin daha doğru yönlendirilmesinde eğitim önemli bir rol üstlenmektedir. Yine 

toplumsal açıdan eğitimin bir diğer olumlu katkısı da insanların geleceğe yönelik olarak beklentilerini 

olumlu etkilemesidir. Ailelerin çocuklarının iyi eğitim alması konusundaki beklentileri ve bunun 

getireceği tatmin duygusu, kişilerin daha iyi eğitim aldıklarını düşünmeleri sonucu geleceğe ilişkin olarak 

taşıdıkları umut gibi. 

Kamunun eğitim sektörüne yönelik olarak aktaracağı kaynağı ve desteği belirleyen faktörlerin başında 

piyasanın sağlayacağı finansmanın dağılımındaki problemler ve yetersizlik gelmektedir. Tüm eğitim 

düzeylerinde piyasada oluşacak talebe göre eğitim sektörüne aktarılacak kaynağın ve dağılımının tespiti 

ihtiyaç duyulan eğitim hizmetinin eğitim düzeylerine göre sunulamaması sonucunu doğuracaktır. Bu ise 

kalite problemi yanında başta temel eğitim olmak üzere belli eğitim düzeylerinde hizmet sunumunun 

talebin oldukça altında kalmasına yol açacaktır.     

Eğitimin düzeyi yükseldikçe bireyin sağladığı fayda toplumsal faydanın üstüne çıkmakta ve kamunun bu 

alandaki rolü ve müdahale biçimi kaynak kullanımında etkinlik daha sorgulanır olmaktadır. Bununla 

birlikte, mali piyasaların etkin çalıştığı bir ortamda bile gelecekte elde edecekleri faydanın bugün 

ödeyecekleri maliyetin üzerine çıkacağını düşünerek yüksek eğitimden yararlanmak isteyen kişiler 

borçlanmak isteyeceklerdir. Eğer borç verecek olanlar gerek öğrencinin kendisi gerekse onu destekleyen 
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ailesinin gelir durumlarına bakarak paranın geriye döneceği konusunda kuşkuları varsa talep edilen 

kaynağı borç vermek suretiyle öğrenciye veya geniş anlamda hizmeti sunacak olan kuruma vermek 

istemeyebileceklerdir. Bu gibi durumlarda kamunun doğrudan hizmeti sunmak yerine çok çeşitli fonlama 

araçlarını kullanmak suretiyle yüksek öğretime de destek olması beklenmektedir. Bir çok gelişmiş ülke 

uygulamasına bakıldığında özellikle belli amaçlara göre şartlı veya belli kriterler çerçevesinde verilen 

şartsız nitelikli kaynak aktarım mekanizmalarının kullanıldığı görülmektedir. Öğrenci başına merkezi 

veya yerel kamu idarelerinin özel nitelikli üniversitelere para vermesi ve/veya vergi harcaması yapmak 

suretiyle vergi istisna ve muafiyetleri getirmesi, öğrencilere kredi veren fonları desteklemesi veya bunları 

kurması, bilimsel nitelikli projelere yönelik olarak üniversiteleri fonlaması gibi.1 Bununla birlikte, kamu 

piyasadaki yüksek öğrenim sunumunun yetersiz olduğunu ve hizmet sunumunun çeşitli fon kolaylıkları 

yaratılmak suretiyle tam olarak yerine getirilemeyeceğini düşünüyorsa piyasaya doğrudan üretici olarak 

da girmektedir.  

Yine ülkelerin ekonomik gelişmişlik ve sermaye birikimi sürecindeki yetersizlikler nedeniyle kamu 

başlangıçta yüksek öğrenim kurumları açmak suretiyle bu hizmeti kendisi yerine getirebilmektedir. 

Buradaki temel sorun alanı, piyasaların geliştiği bir ortamda bu hizmet sunumu konusundaki kararın ve 

kamu fonlarının bu alana aktarılması konusundaki değişim sürecinin nasıl yaşanacağıdır.  

Eğitim konusunda kamunun piyasaya müdahalesi ve müdahale şekli ekonomide eşitlik ve etkinlik 

kavramlarının karşılıklı tartışılmasına neden olmaktadır. Yaklaşımlardan ilki; eğer bu sektöre yönelik 

olarak daha fazla kaynak daha çok ihtiyacı olanlara, daha az kaynak daha az ihtiyacı olanlara aktarılırsa 

eğitimin marjinal getirisi daha az olanların daha fazla olanlara göre düşük olduğu için toplam üretim 

azalacaktır. Bu varsayım altında eşitlik ve etkinlik arasında bir tercih söz konusu olmaktadır. Diğer 

yaklaşım ise; eşitlik ile etkinlik arasındaki değişimin her zaman mutlaka karşılıklı bir tercih boyutunda 

olmadığını söylemektedir. Zorunlu eğitimin artması toplam üretim düzeyini de artırabilecektir. Bu ise 

eşitliğin ve etkinliğin artması anlamına gelecektir.  

Eğitim harcamalarının büyüme ile ilişkisi esas olarak beşeri sermayenin (human capital)  gelişmesi ile 

kurulmaktadır. Beşeri sermaye, bireye mal olmuş, beceri diye tanımlanabilecek yetenekler ile diğer 

nitelikli değerler olarak tanımlanmaktadır (Culyer 1980). Beşeri sermaye teorisi iki yaklaşım 

çerçevesinde açıklanmaya çalışılmaktadır.  

Bunlardan ilki, artık öğe (residual factor) yaklaşımıdır. Bu yaklaşım toplam üretim düzeyindeki artışın 

üretim faktörlerindeki artışın üstünde gerçekleşmesi sonucu aradaki açıklanamayan farkın önemli bir 

kısmı işgücünün eğitimindeki artıştan kaynaklanmaktadır (Denison 1962, Akalın 2003). İşgücünün 

üretim sürecinde kalitesindeki artış sermayeyle karşılaştırıldığında -Cobb-Douglas üretim 

                                                 
1 Bu konuda bkz: Stiglitz (1988) 



 

 

46
 
fonksiyonundan hareketle- ampirik gözleme dayanan bir çok gelişmiş ülke örneğini içeren çalışmalarda 

milli gelir artışını yani büyümeyi daha fazla etkilediği görülmektedir (Denison 1962).  Artık değeri 

eğitim dışında belirleyen diğer faktörlerin değişmediği varsayımında eğitim artışı sonucu beşeri 

sermayedeki artış toplam üretim düzeyini üretim faktörlerindeki artışın üzerinde yukarıya çekmektedir. 

İkinci olarak maliyet yarar analizi çerçevesinde eğitim sektörüne yönelik olarak kişilerin ve kamunun 

aktardığı kaynağın büyüklüğü ve bileşiminin ekonomide kaynak kullanımını etkilemesi suretiyle ne 

düzeyde bir etkinliğe ve/veya etkinlik kaybına yol açacağıdır. Bu ise orta vadede büyümeyi etkilemesi 

açısından önem taşımaktadır. Eğitim sektörüne yönelik olarak kişisel maliyetler ile kamusal maliyetler 

toplandığında ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre GSMH’ya oran olarak yüzde 5-10 arasında değişen bir 

kaynağın kullanıldığı görülmektedir. Dışsallıklar ve sosyal etkisi ile birlikte düşünüldüğünde eğitime 

veya genel anlamda beşeri sermayeye yönelik harcamalar ekonomide önemli bir büyüklüğe ulaşmaktadır. 

Mali uyum programı uygulayan ülkelerde harcamaların doğru önceliklendirilmesi ve ülkenin faktör 

stokunun kalitesinin yükseltilmesi suretiyle üretim kapasitesinin genişletilmesi açısından eğitim sektörü 

özel bir öneme sahip olmaktadır. Harcama reformlarının sektörel ayakları arasında orta vadeli 

perspektifte eğitim ayrı bir yere sahiptir. Çünkü ekonomik etkinlikten uzaklaşan bir kaynak dağıtım ve 

kullanım sürecinin alternatif maliyet ve israf düzeyi oldukça yüksek olacaktır.  

Dolayısı ile eğitimin finansmanına yönelik olarak Barr (2002:161) iki temel sorunun ekonomide karar 

alma süreçleri çerçevesinde iyi tartışılmış olması gerektiğini söylemektedir. Bu sorular; (i) farklı eğitim 

seviyelerinde etkin harcama  düzeyinin ne olacağı, (ii) vergi mükellefleri tarafından hangi etkinlik 

düzeyinde bir fonlamanın yapılacağı. Tabi bu soruları mevcut piyasa mekanizması içinde hizmetin nasıl 

ve hangi tür kurumlarla sunulacağı, veya fon aktarımın nasıl yapılacağı gibi ilave sorular izleyebilir. Ama 

başlangıçtaki iki soruya siyasi tercihi de yansıtacak bir netlikte orta vadeli perspektifte yanıt verilmesi 

sonrasında oluşacak politikaların ve uygulama biçimlerinin çerçevesini çizecek ve önünü açacaktır.    

Eğitim harcamaları ile büyüme arasındaki ilişki her zaman sanıldığı gibi açık olmayabilmektedir. Bu da 

daha çok eğitim harcamalarının mali istatistiklerde detaylı olarak yer almamasının  ya da daha önemlisi, 

eğitime yapılan harcama ile işgücüne katılım arasındaki uzun dönemli ve gecikmeli bir ilişkinin 

bulunmasının bu konuda etkili olmasıdır. Ancak özellikle temel eğitimin gelişme yolunda olan ülkelerde 

okuryazarlık ve okullaşma oranının da düşüklüğü dikkate alındığında devletin bu alana kaynak ayırması 

sonucunda büyüme ve verimlilik arasında pozitif bir ilişkinin varlığının oluşmasını beklemek daha 

mantıklı olacaktır (Emil et al, 2003:9). 

İstikrar programları kapsamında bazı ülke uygulamalarında eğitim Türkiye örneğinde olduğu gibi sosyal 

nitelikli harcamalar arasında yer almaktadır. Eğitim harcamaları sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlarda 

olduğu gibi mali uyum programlarında genellikle doğrudan bir yapısal reform konusu olmamakla birlikte 
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bu sektöre yönelik kamu harcamalarının büyüklüğü, kamu personelinin oransal olarak yüksekliği gibi 

somut faktörlerin etkisiyle programın bütünü açısından özel bir önemi olan sektördür. Başka bir açıdan 

bakıldığında, ciddi bir mali baskı ile karşı karşıya kalan bir ülkenin maliye politikası uygulamasında 

harcamaları kaçınılmaz olarak kısması gerekiyorsa veya kamu hizmetlerinin fiyatlandırmasının 

kapsamını genişletilmesi gerekiyorsa ülkelerin kamunun rol ve sorumlulukları çerçevesinde eğitim 

sektörüne yönelik olarak kaynak kullanımında önceliklendirmeyi yapacak politikalara sahip olması 

gerekmektedir. Aksi durumda kasap kesim diye nitelendireceğimiz bütçe ödeneklerinin kesimi söz 

konusu olduğunda bunun ekonomiye ve topluma orta vadeli maliyeti diğer sektörlere göre açıktır ki çok 

daha yüksek olacaktır.         

Eğitim sektörüne kamunun müdahalesi fırsat eşitliği ve dışsallıklar temelinde olmaktadır. İkinci faktör 

ekonomide etkinlik kavramıyla örtüşmekte ve piyasa ekonomisinin etkin çalışması açısından dikkate 

alınması ve çözümlenmesi gereken bir unsur olmaktadır. Dışsallıklar vergiden, demokrasiye, teknolojik 

gelişmeye, olumlu olumsuz sosyal mobiliteye, rasyonelleşmeye, modernleşmeye, kalkınmaya kadar 

değişen oldukça geniş bir yelpazede ekonomik ve sosyal yaşamı etkilemektedir.1 Eğitimin kişisel yatırım 

ve kamu yatırımı niteliklerinin özellikle eğitim düzeyleri arasında birbirinden iyi ayrılması kamunun 

eğitim sektörüne yönelik olarak sosyal adalet ve dışsallık konularını daha iyi çözümlemesine ve toplam 

ekonomide kaynak kullanımında etkinliğin artmasına önemli katkıda bulunacaktır. 

Eğitim harcamaları ile ekonomideki verimlilik arasındaki ilişki bugüne kadar yapılan bir çok ampirik 

çalışmayla ortaya konmuştur. Eğitim harcamalarındaki artış ekonomideki insan gücünün verimliliğini 

artırmakta dolayısıyla büyümeyi olumlu etkilemektedir. Buradaki temel sorular: (i) politika oluşturulması 

sürecinde ekonomideki kaynakların eğitime aktarılması durumunda diğer alanlara aktarılmamsına göre 

ortaya çıkan alternatif maliyetlerin ne düzeyde hesaplandığı?; (ii) Eğitim harcamalarının eğitim 

düzeylerine göre dağılımında verimlilik ilişkisine ne düzeyde bakıldığı?; (iii) Eğitim harcamalarının  

finansmanında kamu özel sektör paylaşımının nasıl olduğudur? Aslında tüm bu sorular ve verilen yanıtlar 

eğitimin makro ekonomik getirisinin hesaplanması açısından önem taşımakta ve özellikle kamu 

politikalarının oluşturulma sürecine yön vermektedir.  

1.3.2.2 Sağlık Harcamaları   
 
Sağlık harcamaları özellikle dışsallıklar nedeniyle büyüme ve verimliliği doğrudan etkileyen harcamalar 

olarak değerlendirilmektedir. Sağlık harcamalarının sunum düzeyi ve kalitesi insan yaşamının süresini 

uzatması yanında özellikle koruyucu sağlık hizmetleri yoluyla negatif dışsallıkları azaltması nedeniyle de 

büyümeyi pozitif etkilediği genel kabul görmektedir.  

                                                 
1 Bu konuda ayrıntılı değerlendirmeler için bkz: Barr (1993); Akalın (1980)  
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Devletin veya geniş anlamda kamunun sağlık sektöründe faaliyette bulunmasını açıklayan iki grup neden 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki, piyasanın Pareto etkinliğinden uzaklaşmasına sebep olan piyasa 

başarısızlıklarının varlığıdır. Bunlara üreticiler arasındaki eksik rekabet (imperfect competition), 

tüketiciler arasındaki eksik bilgi-bilgi asimetrisi (imperfect information), ve dışsallıklar örnek olarak 

verilebilir. Devletin müdahalesini açıklayan ikinci grup neden ise gelir eşitsizliğidir (income inequality). 

Piyasa Pareto etkinliğinde olabilir ama bununla birlikte sağlık güvencesi dışında olan ve yoksul olan 

insanlar sağlık hizmetinden faydalanamıyor olabilir (Stiglitz, 1988:287). 

Devletin sağlık hizmeti sunmak için piyasaya müdahalesini açıklayan en önemli faktörlerin başında gelir 

eşitsizliğinin varlığı gelmektedir. Geliri yetersiz diye hiç bir kişi ihtiyacı olan sağlık hizmetinden 

mahrum edilemez. Bu yaklaşım, tıbbi nitelikteki hizmetlerin bireyler üstündeki giyecek, sinema, 

otomobil gibi mal ve hizmetlerden olan farkına dayanmaktadır. Sağlık hizmetinin diğer mal ve 

hizmetlerinden olan farklılığına dayanan bu yaklaşımın tüm ekonomistlerin üzerinde anlaştığı bir konu 

olduğunu söyleyemeyiz. Bazı ekonomistler ortalama yaşam beklentisiyle sunulan sağlık hizmetleri 

arasındaki ilişkinin çok da güçlü olmadığını sigara, alkol, gıda, alınan eğitim gibi konuların kişinin 

sağlığı ile hayat süresi arasındaki ilişkide eşit bir role sahip olduğunu söylemektedir. Bireyler bütçeleri 

çerçevesinde sağlık hizmetinden istedikleri kadar faydalanma (harcama yapma) konusunda herhangi bir 

kısıtlama ile karşı karşıya kalmamalıdırlar. 1  

Orta yol olarak bir çok batı demokrasilerinde geçerli olan üçüncü yaklaşım, herkesin asgari düzeyde 

sağlık hizmetine ulaşma konusunda bir hakka sahip olmasıdır. Bu yaklaşıma sahip olanların sık sık karşı 

karşıya kaldıkları herkesin belli bir asgari düzeyde tedavi hizmetinden faydalanmasını sağlamanın 

alternatif yöntemlerinin ekonomik etkinliği sorunudur (Stiglitz, 1988:288). 

Dışsallıkların varlığı, eksik rekabetin oluşması, bilgi asimetrisinin genel olarak ortaya çıkması yanında 

sağlık hizmetlerinin farklılığına dayanan ve piyasanın bu hizmetleri ve beklentileri yeterince yerine 

getirememesinin sonucunda devletin sağlık sektörüne müdahale ettiği  durumlarda bulunmaktadır.  

Bu duruma en iyi örneklerden bir tanesi tıbbi nitelikteki araştırmalardır. Tıbbi araştırmalar teoride tam bir 

kamusal mal sayılmaktadır. Buluşların yeniliklerin bir kısmı patent ile korunurken bir kısmı bu 

korumanın dışında kalabilir. Patent ile yapılan buluş belli bir çerçevede korunmuş olsa bile bunun ne 

düzeyde istendiği ayrıca tartışılabilir. Bu tür ilaçların fiyatlarındaki artış bunların faydasındaki azalmanın 

bir sonucu da olabilir. Bu çerçevede, özel sektörün hangi oranda yeni patent alacak buluşlara yönelik 

araştırma harcamalarına kaynak ayıracağı önemli bir sorun alanı olmaktadır (Stiglitz, 1988:289). Bu 

konu özellikle günümüzde yeni bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasıyla ayrıca önem kazanmıştır. En son 

Asya’da ortaya çıkan bulaşıcı SARS hastalığı bu durumun iyi bir örneğidir. Bir anda ortaya çıkan bu tür 

                                                 
1 Bu konuda bkz: Fuchs (1975) ve Fuchs (1986); Stiglitz (1988) 
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bulaşıcı hastalıklara yönelik araştırmaların piyasa tarafından hemen ve istenen düzeyde yerine 

getirileceğini düşünmek bir çok zaman mümkün değildir. Yine dışsallıkların görüldüğü alanların başında 

olan bulaşıcı hastalıklar ve bunlarla mücadeleye yönelik kapsamlı mücadele programları, aşılar, karantina 

uygulaması kamu sağlık hizmetlerine yönelik talebin kaynağı da olmaktadır. 

Standart bir rekabetçi piyasa ile tedavi hizmetlerine yönelik piyasa arasında belirgin bazı farklılıklar 

bulunmaktadır. İzleyen tabloda ortaya konan bu farklılıklar kimi durumda kamunun bu piyasaya yönelik 

olarak müdahalesinin gerekçeleri olmaktadır. 

Stiglitz’in söz konusu çalışmasından aktarılan tablonun ortaya koyduğu resim; sağlık hizmetlerinin 

sunulduğu piyasaların standart rekabetçi piyasalardan yapısal nitelikli bazı farklılıklara sahip olduğudur. 

Politika oluşturucunun ya da uygulayıcının bu farklılıkları göz önüne alarak bu piyasaya yönelik 

politikalarını geliştirmesi ve uygulamaya koyması gerekmektedir.   

Tablo 2. Standart Rekabetçi Piyasa İle Tedavi (Sağlık) Piyasası Arasındaki Farklılıklar 

Standart Rekabetçi Piyasalar Tedavi (Sağlık) Piyasaları 

 
Bir çok satıcı vardır 
 
 
Kar amaçlı firmalar bulunmaktadır 
 
 
 
Homojen (benzer) mallardan 
oluşmaktadır 
 
Tüketiciler İyi bilgilendirilmiştir  
 
 
Doğrudan tüketiciler ödemeyi 
yapmaktadır 

 
Sınırlı sayıda hastane (özellikle belli 
büyük kentlerde) 
 
Hastanelerin önemli bir bölümü (ihmal 
edilmeyecek düzeyde olan) kar amaçlı 
kurulmuş değildir 
 
Mal ve hizmetler birbirinden farklıdır 
(heterojen) 
 
Tüketiciler hizmeti talep edenlerin 
bilgilendirme problemi vardır 
 
Hastalar maliyetin belli bir bölümünü 
karşılamaktadırlar 
 

    Kaynak: Stiglitz (1988) 

Rekabetçi piyasada tüketicilerin bilgi kaybı olmadığı varsayılırken, bu varsayım piyasa mekanizması 

içinde tedavi piyasaları için çoğu zaman söz konusu olmamaktadır. Yine hizmetten faydalanan kişinin 

hizmetten kaynaklanan yanlış tedavi, yanlış teşhis gibi maruz kaldığı olumsuzlukların maliyeti diğer 

piyasalarda katlanılan maliyetlerden çok farklı ve kimi durumda geri dönüşü olmaz niteliktedir. Bu 

faktörler kamunun düzenleyici olarak bu piyasaya müdahale etmesinin temel gerekçeleri olmaktadır. 
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Hizmet sunan hastanelerin ihmal edilmeyecek düzeyde olanlarının kar dışında başka amaçlarla kurulmuş 

olması veya kar oluşum sürecinin ve bölüşümünün piyasa dışı farklı karar süreçleriyle belirleniyor olması 

başka önemli bir farklılıktır. Bu farklılık özellikle kendisini maliyetlerin en aza indirilmesinde ve 

fiyatlandırmada yansımasını bulmaktadır.  

Standart rekabetçi piyasalardan farklı olarak hizmet sunan birimlerin sayısının az olması, bu yapının 

özellikle sunulan hizmetin heterojen yapısıyla desteklenmesi tedavi hizmetleri sunan piyasalarda 

rekabetin oldukça sınırlı düzeyde olmasına yol açmaktadır. Sunulan hizmetlerin farklılığı ve kimi 

durumda karmaşık nitelik taşıması hizmetin kalitesi ve fiyatı konusundaki belirsizliklerin artmasına bu da 

başta fiyat olmak üzere rekabetin oluşum sürecini olumsuz etkilemektedir. Örneğin rekabetçi bir 

piyasada hizmet sunanların artması, yani doktorların sayısının hizmeti talep edenlerden daha hızlı oranda 

artması geleneksel piyasa koşullarında sunulan hizmetin fiyatının düşmesini getirirken bu gelişme her 

zaman sağlık sektöründe geçerli olmamaktadır.1 

Sağlık hizmetinin bizzat kendisinden kaynaklı ve yukarıda çerçevesi konan nedenlerle diğer kamusal 

hizmetlerden daha farklı değerlendirilmesi gerekmektedir. Erdemli mal ve hizmetler tanımı içinde ele 

aldığımız koruyucu sağlık hizmetlerinin sunumu genel kabul gören yaklaşımla kamu otoritesinin temel 

sorumluluk alanı içinde kabul edilmektedir. Kamunun sağlıkta harcama önceliğinin tedavi edici sağlık 

hizmetleri yerine koruyucu sağlık hizmetleri olması gerektiği bu anlamda öne çıkan bir kabul olmaktadır. 

Burada tartışma konusu esas olarak kamu tarafından finansmanı üstlenilen sağlık sigortasının kapsamı, 

alternatif sunum metotlarının etkinliği ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin kamu tarafından sunumu 

konusunda çıkmaktadır. 

Kamunun merkezi yönetim kapsamındaki kurumlar veya yerel kurumlar aracılığı ile hizmeti sunması 

genel tartışmayı ortadan kaldırmamakla birlikte kaynakların verimli kullanımı şeklinde ifade edilen 

üçüncü düzey (level three) üzerindeki kurumsal tartışmalara konu olmaktadır.       

Sağlık harcamalarının büyümeye katkısı ve kalitesi konusunda değerlendirilmesi gereken bir husus bizzat 

bu sektörün içindeki önceliklendirme meselesidir. Özellikle önleyici ve temel sağlık hizmetleri ile daha 

yüksek maliyetli tedavi edici sağlık hizmetleri arasındaki tercih, birincisinin sosyal faydasının 

maliyetinden daha yüksek olmasının beklendiği bir ortamda daha bir önem kazanmaktadır (Emil et al, 

2003:10). 

Türkiye gibi bazı gelişmekte olan ülkeler açısından kamunun sağlık harcamalarının bir diğer önemi de 

nüfusun önemli bir bölümünün sağlık harcamalarının kamu tarafından finanse edilmesidir. Nüfusun 

önemli bir bölümünün kamu tarafından yönetilen ve finanse edilen sosyal güvenlik kurumlarının sağlık 

                                                 
1 Bu konuda bkz: Fuchs (1975); Stiglitz (1988) 
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şemsiyesi altında bulunması ekonomiyi fiyat oluşumuna kamunun müdahalesi nedeniyle etkilemektedir. 

Bu alanda kamunun müdahalesi nedeniyle fiyat mekanizmasının etkin çalışmaması, rekabet koşullarının 

etkin işlememesi ve yolsuzluk, rüşvet gibi süreci olumsuz etkileyen unsurların varlığı ekonomideki 

büyümeyi sektör kaynaklı olumsuz etkileyebilecektir. 

I.3.2.3 Sosyal Koruma Nitelikli Harcamalar  
 
Sağlık ve eğitim dışında kalan ve sosyal korumaya yönelik olarak yapılan harcamalar esas olarak 

programın uygulanması sırasında olumsuz etkilenen toplumun yoksul kesimlerine yönelik yardımlardır. 

Bu şekilde toplumsal dokunun daha fazla tahrip olması ve bunun iktisadi faaliyetler üzerinde olumsuz 

etki yaratmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.  

Yakacak, gıda, giyim, yaşlılara ve engellilere yönelik maddi destekler, yoksullara yönelik parasal 

yardımlar sosyal koruma nitelikli harcamaların belli başlılarıdır.  

İstikrar programlarının uygulanmasında karşılaşılan temel risklerden bir tanesi de işsizliğin artması ve 

gelir dağılımının bozulmasıyla birlikte yoksulluk ve açlık sınırındaki nüfusun artması, bunun da 

programa olan sosyal desteğin azalmasına yol açmasıdır. Yapılan bazı ampirik çalışmalarda (Easterley, 

2001) mali uyum programı uygulayan ülkelerde gelir düzeyi düşmese de gelir dağılımının bozulduğu 

görülmektedir. Özellikle uygulanan programın başarısının gecikmesi programın toplum üzerindeki 

maliyetinin artmasına neden olmakta bu ise doğrudan toplumun daha yoksul olan kesimlerini olumsuz 

etkilemektedir.  Nitekim, uygulanan programlara getirilen eleştirilerin başında programların harcamalar 

üzerine çok fazla yoğunlaşmış olması nedeniyle özellikle yoksullara yönelik sosyal yardım ve koruma 

nitelikli harcamaların ihmal edilmesi yada bu tür harcama politikalarına yönelik olarak ısrarcı talebin 

ortaya konmaması gelmektedir.  

Uygulanan ekonomik programa olan kamuoyu desteğinin programın beklenen başarısı geciktikçe 

azalmasını tetikleyen unsurların başında yoksulluk gelmektedir.  Siyasi ve sosyal nedenlerle beslenerek 

yoksulluğun artmasıyla halkın programa olan desteğinin bu şekilde azalması bir çok ülke örneğinde 

olduğu gibi programın uygulanabilir  olması için gerekli olan en önemli unsurlardan birisinin çökmesi 

anlamına gelmektedir.   

Devletin sosyal harcamalar ve yardımlar yolu ile kişilere yönelik sosyal transferler sağlamasının 

büyümeye dolaylı yoldan katkısı olabileceği belli koşullar altında genel kabul görmekte ve ampirik bazı 

bulgular bu savı desteklemekteyse de aynı durumun özel sektörün desteklenmesi için söylenemeyeceği 

de ileri sürülmektedir (Mackenzie et al, 1997:7). Bunu kısaca  sosyal koruma ve yardımın kişilere 

verilmesi ancak firmalara verilmemesi şeklinde yorumlamak da mümkündür. Özellikle firma düzeyinde 

sübvansiyonun etkin ve verimli olmayan üretim tekniklerini teşvik edeceği, bu sübvansiyonların 
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çoğunlukla kamu bankaları aracılığı ile yapılmasının bir yarı mali işlem (quasi fiscal activity) niteliği 

taşıması ve merkezi hükümet bütçesi içinde yer almamasının da ayrıca olumsuz etkileri olacağı da 

bilinmektedir.1 

Ancak, sosyal yardım ve koruma programlarının aynı zamanda aşırı ve kontrolsüz kullanımının bu sefer 

de bu programlardan normalde yararlanmaması gereken grupların yararlanmasının ve harcamaların 

gereksiz bir biçimde artmasını ve örneğin işsizlerin iş aramasının ya da işi olanın bir işte kalmasını 

önleyecek tersine teşvik mekanizmaları yaratarak büyüme sürecine olumsuz katkı yapmasının da önüne 

geçilmesi önemlidir (Emil et al, 2003:10).  

1.3.3 Kamu Yatırımları: Yatırım Çözülmesi   
 
Kamu harcamaları için yapılan ayrımlardan bir tanesi de, giderlerin cari ve sermaye harcamaları olmak 

üzere iki şekilde sınıflandırılmasıdır. Cari harcamalar kamunun tüketim niteliğindeki mal ve hizmet 

alımları olup esas olarak tüketimi ve faydası belli bir dönemle sınırlı (genellikle bir bütçe dönemi) olan 

mal ve hizmetlerdir. Sermaye niteliğindeki transferleri de içeren sermaye giderleri ise ülkenin sermaye 

oluşumuna yönelik ve birden fazla yıla faydası yayılabilen tüketim dışı harcamalardır. 

Yatırım belli bir dönemde üretilen veya ithal edilen malların aynı dönemde tüketilmeyen ve ihraç 

edilmeyen kısmı olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım hem gayri safi sabit sermaye oluşumunu hem de 

stok değişimini içermektedir. Sabit sermaye yatırımı ise bir ekonomide üretim faktörlerinin; mal ve 

hizmet üretimini çoğaltmak, özellikle gelecek dönemlerde tüketim ve ihracat imkanlarını artırmak 

amacıyla, belli bir dönem içinde reel sermayenin artırılması, korunması ve düzenlenmesi için 

kullanılmasıdır (Yılmaz et al. 1997:1). Yatırım aynı zamanda akım değişken olup zaman boyutu ile daha 

anlamlı hale gelmektedir. Bu şekilde düşünüldüğünde, yatırım sermaye stokunun zaman içindeki 

değişimi olarak da ifade edilmektedir. Net yatırım olarak da adlandırılan bu durum bize ülkenin yatırım 

stokundaki değişmeyi, yatırım çözülmesi olup olmadığını (disinvestment) göstermektedir. Sermaye 

stokunun dönem başındaki değerini (aşınma-yıpranma-değer kaybı gibi) korumaya yönelik olarak 

yapılan yenileme/idame tamamlama yatırımları ile net yatırımların toplamı bir ülkedeki gayri safi veya 

diğer ifadesiyle brüt yatırımları vermektedir. 

      ∆ Net Yatırım Değeri = Brüt Yatırımlar – Sermaye Tüketimi (7) 

Kamu yatırımlarının GSMH veya GSYİH’ya göre büyüklükleri ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre 

farklı düzeylerde çıkmaktadır. Gelişmiş OECD ülkelerinde kamu yatırımları son 20-30 yıllık dönemde 

hissedilir şekilde düşerken aynı gelişme gelişmekte olan ülkeler için geçerli olmamaktadır. Aksine 

                                                 
1 Yarı mali işlemlerin yolaçtığı sorunlar konusunda bkz Mackenzie et al , (1996) ve Emil et al, (1998)  
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gelişmekte olan ülkelerde kamu yatırımları özellikle 1990’lı yıllarda ülkelere ve bölgelere göre oldukça 

hareketli ve değişken bir yapı göstermektedir. Mali uyum programı uygulayan ülkelerin genel 

özelliklerinden bir tanesi de mali uyum kapsamında yatırım harcamalarının düşmesidir. Dünya 

Bankasının çalışmasında (1997), 1980’li yıllarda program uygulayan ülkelerde yatırımlardan yapılan 

kesinti cari harcamalardan yapılan kesintinin ortalama üç katı daha üstünde olduğunu göstermektedir. 

2003 yılında yapılan başka bir çalışmada ise Latin Amerika’daki ülkelerde mali uyum programları 

çerçevesinde yatırımlarda yaşanan çarpıcı düşme ortaya konmaktadır (Calderon, Easterly ve Serven, 

2002a). Bu çalışmaya göre, Arjantin, Brezilya, Bolivya, ve Peru 1990’lı yıllarda uyguladıkları 

programlar sonunda alt yapı yatırımlarını baskı altında tutmuşlar ve düşürmüşlerdir. Bu tür bir politika 

ise orta vadede bu ülkelerden bazılarının büyümesini olumsuz etkilemiştir. Nitekim aynı yazarların 

yapmış olduğu diğer bir çalışmada (Calderon, Easterly ve Serven, 2002b), 1990’lı yıllarda altyapı 

yatırımlarındaki bu azalma uzun dönemde Arjantin, Brezilya ve Bolivya’da büyümeyi bir yılda yüzde 3, 

Şili, Meksika ve Peru da ise yaklaşık yüzde 1,5 oranında düşürmüştür.  Alt yapı yatırımlarındaki gelişme 

ile yoksulluk arasındaki ilişki de dikkate alındığında bu tür ülkelerde alt yapı yatırımlarındaki azalmanın 

maliyeti ekonomi üzerinde çok daha fazla olmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde altyapı niteliğindeki yatırımlar aslında tamamlanmış olduğu için kamu 

yatırımlarındaki düşmenin ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi daha düşük olmaktadır. Gelişmekte olan 

ülkelerde ise özel sektöründe oldukça yetersiz olduğu bu alanda kamunun alt yapı yatırımlarını azaltması 

uzun vadeli büyüme potansiyelini ister istemez aşağıya çekmekte, ekonomide tıkanmalara sebep 

olmaktadır.  

Altyapı yatırımlarının özel sektörün rahat yatırım yapacağı ve faaliyette bulunacağı ortamı yaratması 

açısından  verimlilik ve büyüme artışı yaratması beklenen bir durumdur. Bu yatırımların devlet 

tarafından üstlenilmesi  özel sektörün bu yatırımların gerektirdiği yüksek maliyetlere kaynak 

ayıramamasından ve bu kaynakları sağlayabilecek sermaye piyasalarının gelişmiş olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Kamu yatırımlarının büyüme ile olan ilişkisi diğer harcamalarda olduğu gibi çok 

kuvvetli gözükmemektedir. Kamu altyapı harcamaları ile büyüme arasında daha kuvvetli bir ilişki 

gözlemlenirken, aynı şeyi diğer kamu yatırımları için söylemek pek mümkün gözükmemektedir. Örneğin 

bazı çalışmalarda ulaşım ve telekomünikasyon alanında yapılan altyapı yatırımlarının büyüme ile olan 

pozitif ilişkisi daha anlamlı sonuçlar verirken, tarım alanında yapılan kamu yatırım harcamalarının 

büyüme ile her zaman aynı yönlü ilişki içinde olduğu sonucuna ulaşılamamıştır (Mackenzie et al, 

1997:5).  

Kuşkusuz kamu yatırım harcamaları ile büyüme arasındaki ilişki yatırımların olgunlaşma süresi 

(gestation period) ile de yakından ilgili olduğu için ampirik çalışmaların konunun bu yönünü tam anlamı 
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ile ortaya çıkardığını söylemek mümkün değildir. Ancak yine de kamu altyapı harcamaları başta olmak 

üzere iyi seçilmiş ve değerlendirilmiş kamu yatırımlarının büyüme ve verimlilik artışı sağladığı yolunda 

genel bir kabul bulunmaktadır (Emil et al, 2003:10). Özellikle bu tespit uzun dönemli büyüme üzerinde 

etkisini daha somut bir şekilde göstermektedir.  

Bununla birlikte, kamu yatırımlarındaki azalma her zaman büyüme üzerinde olumsuz sonuç doğurur diye 

bir genellemeyi yapmakta mümkün değildir. Nitekim buna iki şekilde açıklama getirilmektedir: (i) İlk 

zamanlarda kamunun başta alt yapı olmak üzere ekonominin ihtiyacı olan temel yatırımları yapması 

durumunda özel sektörün bu alana girmesinin de yolu bir çok nedenden dolayı açılmaktadır. (ii) ikinci 

faktör olarak ise kamu yatırım harcamalarındaki düşme ekonomide kamunun rol ve sorumluluklarının 

düşürülmesi çerçevesinde küçülme şeklinde de olabilir. İyi tanımlanmış böyle bir geçiş süreci her zaman 

büyüme üzerinde olumsuz bir etki ortaya koymayacaktır. Bu yaklaşımın arkasında özel sektörün 

kamunun boşalttığı alanı rahatlıkla dolduracağı kabulü bulunmaktadır. 1    

Bunlara ek olarak çeşitli faktörlerin büyümeye katkılarının ayrıştırılmasındaki problem, kamu alt yapı 

yatırımlarının gecikmeli etkisi ve ekonomiye katılma sürecindeki sorunlar ile genel kamu hizmetlerine 

yönelik yatırımların büyüme üzerinde nasıl bir etki ortaya koyacağının ölçülmesindeki sorunlarda 

büyüme ile yatırımlar arasındaki ilişkiyi kimi durumda daha sorgulanabilir kılmaktadır.      

İstikrar programlarının uygulandığı dönemde toplam yatırım düzeyinin düşmesi bir çok ülke örneğinde 

gözlemlenen bir gelişmedir. Harcamaların kısılması seçeneğinde bütçe esnekliğinin düşük olması ve mali 

uyumun derecesinin yüksekliği kaçınılmaz olarak program uygulayıcılarını kısa dönemli etkileri 

nedeniyle kamu yatırım harcamalarını öne çıkarmakta ve harcama kesintileri önemli oranlarda yatırımlar 

üzerinde olmaktadır.2 

Yeni yatırımların ertelenmesi veya yapılmaması yanında yatırımlardaki asıl problem kendisini idame, 

tamamlama veya diğer adıyla yenileme yatırımlarında göstermektedir. İdame ve yenileme yatırımları, 

zaman içinde aşınan, eskiyen, yıpranan veya hasar gören sabit sermaye mallarının veya tesislerinin 

korunması için üretim kapasitesi veya özellikleri değiştirilmeden yapılan yatırımlardır. Bu tip yatırımlar 

bir yıl içinde başlayıp bitirilmesi gereken yatırımlar arasında sayılır (Yılmaz et al 1997:5). Programın 

mali uyum derecesinin (daha fazla faiz dışı fazla verilmesi veya harcama tedbirlerinin ağırlığının artması 

gereği gibi) artması ve yatırımlardaki kesintilerin doğru önceliklendirilmemesi nedenleriyle idame 

tamamlama yatırımlarının ertelenmesi ülkenin üretim kapasitesinin düşmesine, ülkenin varlık yapısının 

aşınmasına neden olmaktadır. Bu ise büyümenin yakın gelecekte zaten toplam yatırım düzeyindeki 

daralmayla birlikte olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. 
                                                 
1 Bu konuda ayrıntılı değerlendirmeler için bkz, Tanzi ve Davoodi (2003) 
2 IMF ile uzun dönemli program ilişkisi bulunan başta Brezilya, Arjantin gibi Latin Amerika ülkeleri ve Türkiye 
dahil bir çok ülke için bu tespit doğru olmaktadır. Bu konuda bakınız: Easterly (2000), Emil et al (2003) 
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Kamu yatırımlarının program süresince reel olarak düşmesi mevcut yatırım stokunda yer alan projelere 

her sene ayrılan yatırım ödeneğinin düşmesine de yol açmaktadır. Bu ise mevcut yatırım programının 

oldukça şişkin olması durumunda yatırımların ortalama tamamlanma sürelerinin uzaması sonucunu da 

beraberinde getirmektedir. Yatırım programında ciddi bir rasyonalizasyon sürecine gidilmemesi veya 

rasyonalizasyonun göstermelik yapılması yatırım programına ayrılan kaynakların ekonomideki alternatif 

maliyetini kaçınılmaz olarak artırmaktadır. Ekonomiye gecikmeli giren her yatırım projesi ayrılan 

sermaye kaynağının ekonomiye olan etkinliğinin azalmasına neden olmaktadır.  

Kamu açığının klasik tanımları devletin açık ve bilinen yükümlülüklerindeki değişimi tanımladığı halde 

devletin varlıklarında ve gizli yükümlülüklerindeki değişimi tanımlamaz. Bu nedenle kamu açığının ve 

bu yolla yapılan mali uyumun gerçek göstergesinin kamu sektörünün varlıkları ile yükümlülükleri 

arasındaki  farkın yani  kamu sektörünün  net değerindeki (government’s net worth)  değişmenin olduğu 

belirtilmektedir (Easterly, 1998:2).   Bunun yatırım açısından anlamı, bilanço anlamında kamu açığının 

hesaplanmadığı bir durumda, faiz dışı fazla diğer değişkenlerin sabit olduğu varsayımında kamu 

yatırımlarındaki azalma ile aslında devlet varlıklarındaki aşınma ile karşılanmaktadır. Bu ise net değerin 

düşmesine aslında ülkenin büyümesinin ana kaynağı olan varlık yapısının bozulmasına neden olmaktadır. 

Ama sonuç olarak hedeflenen fazlaya ulaşılmış gibi gözükmekte ama bunun asıl faturası gizlenmiş 

olmaktadır. 

Klasik Açık = Toplam Gelir – Toplam Gider (8) 

Faiz Dışı Denge = Faiz Geliri Hariç Toplam Gelirler – Faiz Dışı Harcamalar (9) 

Net Değer = Toplam Varlıklar – Toplam Yükümlülükler (10) 

 
Klasik açık yatırımlardaki azalma veya yenileme yatırımlarının yapılmadığı bir durumda sadece gelir ile 

gider arasındaki farkı vermektedir. Net değer ise devlet bilançosunda varlıklarda ortaya çıkan düşmeyi de 

kavrayan bir yapıya sahip olmaktadır. Bu anlamda varlıkların satışından elde edilen gelirlerin 

harcamaların finansmanında kullanılması örnek olarak verilebilir. Dolayısı ile dönem başı ve dönem sonu 

net değerdeki değişme yatırımlardaki düşmenin veya yatırımlardaki çözülmenin maliyetini bize 

vermektedir.  

Devlet bilançosunu tahakkuk bazlı çıkaracak bir alt yapı eksikliği ve uygulama zorlukları nedeniyle 

bilanço anlamında bir kamu açığı hesaplanması zor olmakla birlikte bu yaklaşıma dayanan çeşitli 

hesaplama yöntemleriyle programın uygulandığı dönemin analizini yapmak mümkündür. Böyle bir 

analiz özellikle politika oluşturma ve planlama yapma sorumluluğuna sahip siyasi yönetsel otoriteler 

açısından olmazsa olmazların başında görülmektedir.    
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1.3.4 Vergi Sistemi ve Vergi İdaresi  
 
Kısa vadede mali uyum programlarının önemli bir kısmı başarısını harcama tedbirlerinde gösterdikleri 

performansa bağlı olarak elde etmiş gözükseler de bazı ülkelerde vergi başta olmak üzere gelir tedbirleri 

mali uyumun başarının arkasındaki itici ve tamamlayıcı güç olmuştur. Ayrıca, harcamaların aşağıya 

doğru esnekliğinin oldukça düşük olduğu ve özellikle kamu harcama kontrolü ve mali yönetimin 

etkinlikten uzak olduğu ülkelerde gelir tedbirleri başlangıçta çok istenmese de programın ilk 

zamanlarında öne çıkmak zorunda kalmıştır. 

Vergiyi kamu harcamalarına göre daha hassas kılan nokta vergilerin piyasa üzerinde alınan kararları 

etkilemede daha önemli olduğudur. Bu yüzden etkin bir vergi sisteminin “tarafsız” ve “en az bozucu” 

etkiye sahip vergi sistemi olması gerektiği genellikle kabul gören yaklaşımdır. Bu husus daha önce 

belirttiğimiz gibi özellikle maliye politikalarının kalitesi ve büyüme arasındaki ilişkide öne çıkmaktadır 

(Mezkenzie et al, 1996). 

Kamu harcamaları esas olarak vergilerle finanse edilmektedir. Program süresince uygulanacak olan 

vergilerin ekonomi üzerindeki etkilerinin iyi analiz edilmesi ve politika seçeneklerinin bu analizlere bağlı 

olarak belirlenmesi diğer dönemlere göre daha çok  önemli görülmelidir. Programın uygulamasındaki bir 

başarısızlık ve/veya harcama tarafında hedeflerin tutmaması ister istemez kısa dönemde ilave gelir 

sağlayıcı mali sonuçları itibarıyla gelir tedbirlerini ve bunun altında da esas olarak yeni vergileri 

gündeme getirmektedir. Bu ise kısa vadede mali hedeflerin tutturulmasında olumlu sonuçlar ortaya 

koymakla birlikte ülke uygulamalarından çıkan sonuçlar orta ve uzun vadede büyüme üzerinde olumsuz 

etkilerin daha da öne çıktığı gerçeğidir.   

Vergiler aslında ekonomi üzerinde bozucu etki yanında (distorting effect) servet kaybı etkisine de 

sahiptir. Büyümeyi destekleyen bir vergi sistemi istihdam, yatırımlar ve tasarruflar üzerinde en az bozucu 

etkiye sahip olması yanında kıt kaynakların en iyi şekilde ekonomide kullanılması sürecine de destek 

vermelidir. Bu niteliklere sahip bir vergi sisteminin aşağıdaki özellikleri taşıması beklenir (Mackenzie et 

al, 1996:21): 

• Makul ve tek oranlı bir kurumlar vergisi uygulaması 

• Çok az istisnası olan ve makul bir üst orana sahip gelir vergisi uygulaması 

• Tek oranlı ve en az istisnalı tercihen KDV olan bir genel satış vergisi,  

• Mümkün olduğunca düşük oranlı gümrük vergileri, bu anlamda gelir amaçlı olmaktan çok 

koruma amacı güden bir ithalat vergisi 

• İçki, sigara, akaryakıt ve bazı lüks ürünler üzerine konan tüketim vergisi 
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• Sık sık vergi affı beklentisi yaratmayan bir vergi politikası 

• Sistemi mümkün olduğunca basitleştiren, etkili bir izleme ve özellikle rüşvete ve vergi 

kaçırmaya yönelik denetim ve cezalandırma sistemi olan etkin bir vergi idaresi 

Program süresince bu tür ilkeler çerçevesinde iyi tanımlanmış, politik etkilerden uzak ve basit işleyen 

vergi sisteminin büyümenin önündeki engelleri kaldıracağı ve istikrar politikaları uygulanırken kaliteli 

bir mali uyumun bu şekilde destekleneceği kabul edilmektedir. Bu açılardan bakıldığında, vergi 

politikasının mali disiplin için gerekli vergi gelirini sağlarken aynı zamanda büyümeyi sağlaması ile ilgili 

iki kanal bulunduğu düşünülmektedir. Bunlardan birisi tasarruflar diğeri ise yatırımlar üzerinde vergi 

politikasının muhtemel etkisidir. Vergi sisteminin ortalama tasarruf düzeyini arttırıcı etkisi tartışmalı 

görülmektedir. Diğer yandan, tasarrufların kompozisyonu uygulanan vergi sisteminden etkilenecektir.  

Örneğin mali tasarrufların diğer tasarruf biçimlerine göre daha kolay vergilenmesi bazı ülkelerde 

tasarrufların olması gerekenin dışında reel tasarruflara kaymasına ve büyümenin bu durumdan olumsuz 

etkilenmesine yol açacaktır.  

Benzer şekilde toplam yatırım düzeyinin vergi sisteminden etkilenmediği ancak yatırımların 

kompozisyonunun vergi politikalarından etkilendiği de görülmektedir.1 Yatırım düzeyinin daha çok 

ülkedeki kurumsal yapıdan ziyade siyasi istikrardan etkilendiği anlaşılmaktadır. Bu konudaki ülke 

çalışmalarındaki enteresan bir bulgu da harcama ve gelir tedbirlerini içeren bir maliye politikası 

bileşkesinde hangi unsura ağırlık verilmesi halinde istikrar politikalarının daha başarılı olacağı 

konusunda yapılan araştırmalarda gözlemlenmektedir. İstikrar politikasının başarılı olmasının 

mevsimsellikten arındırılmış bütçe açığının üç yıl boyunca aşağı çekilmesi ve borçların GSMH’ya 

oranının en az 5 puan indirilmesi olarak tanımlandığı bir ortamda başarılı istikrar programlarının mali 

disiplini daha çok gelir arttırıcı politikalar yerine  harcama kanadında yapılan kısıntılarla sağladıkları 

sonucuna ulaşılmaktadır. Bu programlardaki harcama kısıntılarının da kamu yatırımları yerine personel 

harcamaları ve transfer harcamalarındaki kısıntılarla sağlandığı da yine bu çalışmaların bulguları 

arasındadır.2 Başarılı istikrar programlarının aynı zamanda büyümeyi daha kolay sağladığı, yatırım ve 

ihracatın bu tür programlarda daha iyi bir performans gösterdiği de ulaşılan bir diğer sonuçtur.3  

Mali disiplini sağlayacak olan vergi sisteminin olabildiğince piyasa dengelerini bozmayacak, sektörler 

arasında yatırım ve tasarruf tercihlerini etkilemeyecek basit ve kolay anlaşılabilir bir mevzuatla 

uygulanabilmesi programın başarısı açısından önem taşımaktadır. 

                                                 
1 Bu konudaki ampirik çalışmaların bulguları hakkında geniş bir tartışma için Mackenzie et al (1996)  
2 Bkz: Alesina et al (1996) 
3Bkz: Barro (1997) 
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Vergi uygulamasının mümkün olduğunca tarafsız olması yanında diğer önemli bir hususta vergi idaresi 

ve onun etkinliğidir. Vergi idaresinin etkin çalışması, politik etkilerden uzak olması, vergilerin 

zamanında ve öngörülen tutarda toplanmasının sağlaması yanında vergide meşruiyet algılaması açısından 

da önemlidir. Bugün modern mali yönetime sahip olan bir çok ülkede vergi idareleri yeniden 

yapılandırılmıştır. Bu yeniden yapılandırma da öne çıkan vergi politikalarının oluşturulması ile vergi 

uygulamasının birbirinden çok net bir şekilde ayrılmasıdır. Vergi politikalarının oluşturulması siyasi 

sorumluluğun bir gereği olarak görülmekte ve geleneksel olarak Maliye Bakanlıklarının içinde 

bırakılmakta, vergi uygulaması ise siyasi etkilerden arındırılarak mükellef odaklı ve etkinliğe yönelen bir 

yönetim anlayışında özerk idareler tarafından yerine getirilmektedir.  

Mali disiplinin sağlanmasında vergi sisteminin rolü ülkeden ülkeye değişik özellikler taşımakta ve 

özellikle vergi idarelerinin etkinliği gelir arttırıcı tedbirlerin seçimi ve kalitesi konusunda önemli rol 

oynamaktadır. Gelir idarelerinin gelir toplama kapasitesini yükseltecek organizasyonel düzenlemeler ve 

mükellef odaklı etkin bir yönetim anlayışı  başta tahakkuk tahsilat oranının yükselmesi, kısmen de olsa 

vergi tabanın genişlemesi, verginin zamanında tahsil edilmesi gibi nedenlerle vergi tahsilatını artırıcı 

yönde etkileyecektir.   

1.3.5 Kamu Maliyesinde Yapısal Nitelikli Dönüşümü Sağlamaya Yönelik 
Reformlar 
 
İstikrar programlarının önemli politika alanlarından bir tanesi de yapısallardır. Uygulamaya konan mali 

politikalarla hedeflenen mali disiplinin kalıcı olması, etkin kaynak  dağılımının ve kullanımının 

sağlanması, kamu mali yönetim sisteminde dönüşümü sağlamaya yönelik yapısal nitelikli reformların 

hayata geçirilmesine bağlı görülmektedir. İstikrar programlarının orta vadedeki başarısı ülke 

uygulamalarından çıkan derslerinde öğreticiliğinde yapısal reformların etkin bir şekilde tasarımı ve 

uygulamasıyla ilişkilendirilmektedir. 

IMF tarafından desteklenen mali uyum programların ayırt edici özeliklerinden bir tanesi de bu 

programların yapısal nitelikli mali reformları içermesidir. Orta vadeli bir perspektifte hazırlanan 

programların (genellikle 3 yıldır) sürdürülebilir başarısı yapısal nitelikli tedbirleri yansıtan mali 

reformlarla özdeşleştirilmektedir. Özellikle programların beklenen başarısı geciktikçe yapısallar çok daha 

fazla ön plana çıkmaktadır.  

Program uygulanması sürecinde özellikle vergilerin düşürülmesi, ve sosyal nitelikli harcamalarında bir 

artışın kaçınılmaz veya gereklilik olduğu durumlarda yapısal reformların önemi ve bu nitelikteki 

tedbirlere vurgu artmaktadır. Gerek IMF gerekse programın sahibi olan ülkeler genellikle programın 

ikinci aşamasında veya kurumsal dönüşümlerin yoğunlaştığı dönemlerde yapısalları etkinlik arayışının 
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kaçınılmaz bir gereği olarak gündeme getirmektedirler. Bu tür durumlarda yapısalların genel olarak 

algılanışından farklı olarak kısa dönemli beklenti, kaynak dağılımında ve kullanımında etkinliğin dolayısı 

ile daha az kaynak kullanımının sağlanmasıdır.   

IMF programlarında yapısal reformlar esas olarak dokuz kategoriye ayrılmaktadır; vergi politikası, vergi 

idaresi, ücretler ve kamu personel reformu, sosyal harcamalar, diğer harcama konuları, kamu işletmeleri 

reformu, özelleştirme, özel sektörün geliştirilmesi, sosyal güvenlik ve emeklilik reformu, kurumsal 

reformlar ve kamu hizmetlerinin fiyatlandırılması (IMF, IEO 2003:61).   

IMF destekli 15 istikrar programı1 mali yapısal reform konuları açısından incelediğinde, yapısal 

programlar ve yapısal reformların koşulsallıklarının (conditionalities) konulara göre dağılımı ve 

ağırlıkları izleyen tabloda gösterildiği şekilde gerçekleştiği görülmektedir.2  

Tablo 3. IMF Destekli 15 Programda Mali Reformların Konulara ve  
Koşulsallıklara Göre Yüzde Dağılımı 

 
 Mali Reform 

Alanları 
Koşulsallıklara Göre 

Mali Reformlar 
A) Gelirler   
1. Vergi Politikası 26 25 
2. Vergi İdaresi 14 9 
B) Harcamalar   
3. Ücretler ve Kamu Personeli  12 10 
4. Sosyal Harcamalar 7 5 
5. Diğer Harcama Konuları 2 3 
C) Yarı Mali İşlemler (Quasi Fiscal)   
6. Kamu İşletmeleri, Özelleştirme, Özel 
Sektörün Geliştirilmesi 

19 25 

7. Sosyal Güvenlik ve Emeklilik 4 4 
D) Kurumsal  Düzenlemeler   
8. Kurumsal Reformlar 11 12 
E) Fiyatlandırma      
9. Fiyatlandırma Politikaları 5 7 
Toplam 100 100 

            Kaynak: IMF, Fiscal Adjustment in IMF-Supported Programs, IEO, 2003 

Reform konuları itibarıyla baktığımızda, yapısal reformların ağırlıklı olarak gelirler ama daha çok 

vergiler üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Mali reformların yüzde 40’ı vergi politikaları ve vergi 

idaresine yönelik olarak tasarlanmıştır. Vergi reformlarında ise ağırlığın KDV’nin sisteme dahil edilmesi 

veya KDV ile diğer harcama vergilerinin uygulamasının çeşitli şekillerde genişletilmesi ve 

                                                 
1 Bu 15 program: Romanya, Tanzanya, Cezayir, Bulgaristan, Filipinler, Ekvator, Senegal, Mısır, Pakistan, Ürdün, 
Ukrayna, Kosta Rika, Venezüella, Uruguay ve Peru. 
2 Buradaki değerlendirmeler için bkz; IMF, Fiscal Adjustment in IMF-Supported Programs, Independent Evaluation 
Office, 2003  
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etkinleştirilmesi olduğu gözlemlenmiştir. Gelir üzerinden alınan vergiler ile emlak benzeri servet 

unsurlarından alınan vergilere çok az ağırlık verilmiştir.  

İkinci sırada yarı mali politikalar yer almaktadır. Kamu işletmelerinin yeniden yapılandırılması, 

özelleştirme, özel işletmelerin kamu işletmelerinin yoğunlaştığı sektörlere girmesi ile sosyal güvenlik ve 

emeklilik sisteminin uygulanabilirliğinin sağlanması temel politika alanlarıdır.  

Bunu yaklaşık yüzde 20 ile harcamalara yönelik reform alt başlıkları izlemiştir. Harcamalarda ise öne 

çıkan temel kalem ücretler ve kamu personel reformu olmuştur. Harcama reformlarında genel olarak 

öncelikli olan ücretlerin kontrolü ve sınırlandırması ile kamu personelinin statüsüne ve çalışma sistemine 

yönelik politikalara verilmiştir. Diğer harcama alanları ile öngörülen politikalar ise kamu yatırım 

programının rasyanolizasyonu ve harcamaların genel olarak düşürülmesidir. 

Kurumsal reformlar ise esas olarak kamu hesaplarında ve bütçede saydamlık, bütçe kapsamının 

genişletilmesi, bütçe hazırlanma süreci, mali kontrol ve denetiminin geliştirilmesi gibi kamu harcama 

yönetiminin etkinliğinin artırılmasıdır.  

Dokuz kategori içerisinde en az yoğunlaşılan alan kamu hizmetlerinin (kamu yararına yönelik olarak) 

fiyatlandırılmasına yönelik politikalardır. Buna örnek olarak enerji ile ilgili fiyatların mali etkisine 

yönelik politika uygulamaları örnek verilebilir. 

Koşulsallıklara bağlanan yapısal tedbirlere baktığımızda, önceliğin yine toplamda yüzde 40’a yaklaşan 

oranda vergide ama özellikle vergi politikalarında olduğu görülmektedir. Bunu vergi politikalarıyla aynı 

ağırlıkta olan kamu işletmeleri, özelleştirme ve özel sektörün geliştirilmesine yönelik yapısal politikalara 

ilişkin koşulsallıklar izlemiştir. 

İstikrar programlarının uygulamasında yapısal reformları etkileyen bir diğer olgu da karar alıcıların 

(siyasi-bürokratik) ikilemi konusudur. Karar alıcılar bir yandan program hedeflerini tasarlarken borç 

yükünü azaltacak, istikrarsızlık nedeni olarak görülen dengesizlikleri giderecek bir mali tedbirler listesi 

hazırlamak ve bunu bir an önce yapmak gibi bir zaman ve piyasa baskısı altındadırlar. Öte yandan bu 

listenin içinde yer alacak unsurların da büyümeyi destekleyici, sosyal öncelikleri koruyucu bir yapıda 

olmasını sağlamak durumundadırlar. Bu ikilemi kısa vadede çözecek bir strateji oluşturulması çoğu kez 

mümkün olmamakta ve kalitenin disipline feda edilmesi olasılığı yukarıda belirtildiği gibi ağır 

basmaktadır. Karar alıcıların bu tür ikilemler içinde kaldıkları sürece başvurabilecekleri bazı palyatif ve 

şeffaf olmayan “yaratıcı” çözümler – formüller bulmaya meyilli oldukları da bilinmektedir. Ancak bu 

çözümlerin genellikle mali uyumun kalitesini sağlamaya pek fazla katkı sağlamadığı hatta devlet 

bilançosunu olumsuz etkilediğini daha önce görmüş bulunuyoruz. Bu da bizi istikrar politikaları 



 

 

61
 
uygulamasında maliye politikalarının kalitesinin özünde yapısal  ve kurumsal reformlar ile olan ilişkisini 

ele almaya götürmektedir (Emil et al, 2003: 18-19) 

Yapısal nitelikli düzenlemelerin tasarlanmasındaki problemler, tarafların yeterince sahiplik göstermemesi 

sorunu (ownership), reformların zamanında ve istenen düzeyde uygulamaya konamaması, aynı zamanda 

ekonomide beklentileri etkileyerek uygulanan maliye politikasını da olumsuz etkileyebilmektedir. 

Özellikle uygulanan mali uyum programından hedeflenen başarının gerçekleşmemesi, program 

uygulamasında öngörülmeyen mali krizler veya dışsal şokların etkisiyle yaşanan krizler yapısal reform 

alanlarında olması gerekenin üzerinde bir ağırlık verilmesine neden olmaktadır. Bu ise ülkenin yönetim 

kapasitesinin üzerinde tasarlanan yapısal reformların istenen düzeyde yerine getirilememesine dolayısı 

ile koşulsallıklara bağlandığı için programın maliye politikası uygulamasının olumsuz algılanmasına yol 

açabilmektedir.  

Nitekim, son dönemde program uygulayan bazı ülkeler için tartışılmaya başlanan konulardan bir tanesi 

de “reform yorgunluğu” kavramıdır. 1 Yukarıda vurgulandığı gibi çok fazla reform alanını kavrayan ve 

reformlarla ilgili düzenlemelere başlayan ülkeler bir süre sonra kapasite yetersizliği, reformların içsel 

tutarsızlığı gibi bir çok faktörün etkisiyle başlangıçtaki hızı ve etkinliği kaybedebilmektedirler.  

1.4 IMF Destekli İstikrar Programlarında Koşulsallıklar ve 
Programlara Yönelik IMF Değerlendirmesi 

1.4.1 IMF Programlarında Koşulsallıklar 
 
Koşulsallık (conditionality) kavramı, Uluslararası Para Fonu (IMF) kaynaklarını kullanabilmek için bir 

ülke hükümetinin bazı politika tedbirlerini almak hususunda mutabakat vermesidir. Bir ülke IMF’den 

finansal destek talep ettiğinde o ülke hükümeti, “koşulsallık” gereği, Fon kaynaklarına ihtiyaç duymasına 

yol açan sorunları gidermek amacıyla, uygulayacağı ekonomik ve finansal politikalara ilişkin 

taahhütlerde bulunmaktadır (İleri, 2003:1). Buradaki temel yaklaşım üye ülke ile IMF arasında stand by 

düzenlenmesi şeklinde yapılan bir kredi anlaşmasında koşulsallıklar alınan kredinin ülkenin makro 

ekonomik sorunlarını çözme konusunda etkin bir şekilde kullanılacağı konusunda bir anlamda güvence 

olmaktadır. IMF açısından bunun bir diğer önemi de bu şekilde ülkeye aktarılan kaynağın bir şekilde geri 

dönüşünün de sağlanmasıdır.  

Koşulsallıkların çerçevesi ve uygulama şekli IMF İcra Direktörleri tarafından onaylanan kılavuzlarda 

belirlenmektedir. Koşulsallığın IMF programlarında uygulanması konusundaki tartışmalar 1950’li yıllara 

gitmektedir. Özellikle Fon çalışanları ve ABD Fon kaynaklarının kullanımının otomatik olarak kullanımı 
                                                 
1 Bu konuda bkz: Krueger (2004) 
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yerine belli koşullara bağlı olması konusunda o dönemde çeşitli çalışmalar yapmışlar ve somut önerilerde 

bulunmuşlardır.1 1948 yılında ABD’nin baskısı ile birlikte, IMF İcra Direktörleri Kurulu, Fon’un 

kaynaklarından kullandırılan kredilere şart koyabilmesine karar vermiş ve 1951 yılında da buna yönelik 

bazı kriterler tanımlamıştır (Dreher et al 2003:7). 1949 yılında ilk koşulsallık uygulaması Peru ile yapılan 

stand by düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, sistematik olarak Fon 

kaynaklarını kullanmada koşulsallık uygulaması bu konuya yönelik kılavuzun çıkarılması ile birlikte 

başlamıştır. İlk defa 1969 yılında uygulamaya konan kılavuz, 1979 yılında önemli bir revizyon ile 

yenilenmiş ve 2000 yılına kadar çeşitli zamanlarda yapılan eklemelerle güncelleştirilmiştir. 2002 yılında 

yeniden kapsamlı bir gözden geçirmeye tabi tutulan kılavuz tekrar hazırlanarak yeni bir kılavuz seti 

olarak IMF tarafından uygulamaya konmuştur. 

Koşulsallık, IMF kaynaklarını dilimler halinde ve Hükümetin niyet mektubunda taahhüt ettiği politikaları 

izlemesi şartı ile serbest bırakmak şeklinde yürütülür. Böylelikle, sağlanan kredi dilimlerinin, serbest 

bırakılmasından önce ülkenin verdiği taahhütlere bağlı kaldığı teyit edilmektedir. İlk olarak, IMF İcra 

Direktörleri Kurulu’nun ülkenin program talebini değerlendirmesinden evvel, Hükümetin bir dizi ön 

koşul (prior actions) niteliğindeki tedbirleri alması gerekmektedir. Program taahhütlerine uyulması 

performans kriterleri (performance criteria), yapısal kriterler (structural benchmarks), gösterge 

niteliğindeki hedefler (indicative targets) ve bunların tümünü kapsayan program gözden geçirmeleri gibi 

çeşitli göstergelerle ölçülür. IMF kredisinden kullanımlar program gözden geçirilmesi ve performans 

kriterlerine veya sadece performans kriterlerine bağlanabilir (İleri, 2004:3).   

1980’li yıllara kadar olan dönemde programların uygulanma sürecinde getirilen koşullar esas olarak 

temel makro parametrelerle sınırlı tutulurken 1980 sonrasında 1979 yılında koşulsallık uygulamasına 

ilişki getirilen yeni düzenlemeye rağmen IMF koşulsallıkları programlarda giderek ağırlığını artırmaya 

başlamış kapsamı ve uygulama biçimi genişlemiştir.2 Bu değişimde ülkelerin kullandığı kaynakların 

büyüklüğünün artması ve yaşanan ekonomik krizlerin derinleşmesi yanında IMF’in program 

uygulamalarına yaklaşımındaki değişiklikte belirleyici olmuştur.   

1980’li yıllarda yapısal nitelikli kedilerin hızla artması, yaşanan krizlerin geçici kaynak kullanımı için 

Fon’a başvuruların hızlanması, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni ülkelerin 

piyasa ekonomisine geçiş koşullarının oluşmasına yönelik IMF programlarının devreye girmesi şeklinde 

sıralanabilecek gelişmeler koşulsallıkların artmasını belirleyen temel faktörler olmuştur. 

Koşulsallıklara ilişkin olarak getirilen en yaygın eleştiriler kimi durumda kopyaya (blue print) dönüşen 

uygulamaların programı uygulayan ülkenin programa sahipliğini (ownership) azalttığını, yönetim 

                                                 
1 Bu konuda ayrıntılı bilgi ve tartışmalar için bkz: Martin  (2000); Dell (1981); Dreher et al (2003); Buir (2003) 
2 Bu konuda ayrıntılı değerlendirme için bkz:Dreher et al (2003)  
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kapasitesini zafiyete uğrattığı, ülkenin özel koşullarının yeterince dikkate alınmadığı şeklindedir. 

Nitekim bu eleştiriler sonucunda IMF koşulsallık uygulamasını 2000 yılında kendi içinde tekrar ele almış 

özellikle programa olan sahipliği artırmaya yönelik olarak uygulamayı sınırlamaya ve yapısal 

koşulsallığın daha etkin hale getirilmesine ilişkin bir not (An Interim Guidance Note on Streamlining 

Structural Conditionality) hazırlayıp yayımlamıştır. Bunu takibende 2002 tarihinde yeni kılavuz 

hazırlanmıştır.  

Koşulsallık  IMF’e yönelik olarak program uygulamalarında getirilen temel eleştri konularının içinde yer 

almaktadır.  Blaura (2003) koşulsallıkları, kısa döneme yönelik olması, talep yönetimine gereğinden fazla 

ağırlık vermesi, büyümeye yönelik harcamalar ile sosyal harcamalar ile gelir dağılımı  üzerinde 

yoğunlaşılmaması nedenleriyle eleştirmektedir. 2000 yılında hazırlanan Meltzer1 (Willet, 2003) 

raporunda çok kapsamlı hazırlanan ve uygulanan koşulsallığın IMF programlarının uygulanmasını 

olumsuz etkilediğini ve programların oldukça hantal, tartışmaya  açık ve etkisiz hale getirdiği 

söylenmektedir. Yine, A.B.D. Dış İlişkiler Konseyi Raporu (The Council of Foreign Relations Task 

Force Report), IMF ve Dünya Bankası’nın gereğinden fazla şey yapmaya çalıştığını ve bu durumun 

kendi temel görev alanlarına giren konulardaki güçlerini azalttığını ifade etmektedir (Buira, 2003:1).   

Genel eleştiriler yanında getirilen bazı özel değerlendirmelerde IMF tarafından son kılavuz dahil olmak 

üzere koşulsallık uygulamasında öne çıkan temel ilkelerin ne şekilde uygulamaya konacağı ve yaşanan 

sorunların nasıl çözüleceği konuları  üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunlara;  

• programa olan sahiplenmede ülkede lider rolünü kimin üstleneceği,  

• Fonun program uygulamasında temel sorumluluk sınırlarını aşması durumunda yaşanan kredi 

kaybının nasıl çözüleceği,  

• çok ayrıntılı hazırlanan programlarda başarısızlığa yönelik risk algılamasının yüksek olması 

durumunda nasıl bir politika geliştirileceği,  

• uygulamada ortaya çıkan sürekli revizyonların programının temel amaçlarını nasıl 

etkileyeceğinin analizinin yapılması, 

• konular bazında koşulsallıkla doğrudan müdahale arasındaki dengenin nasıl kurulacağı, 

• koşulsallığı kabul edip etmeme konusunda ortaya çıkan maliyetten kaynaklı hesap verebilirliğin 

nasıl işleyeceği 

konuları örnek olarak verilebilir. 

                                                 
1 Uluslararası Finansal Kuruluşlar Danışma Komisyonu’nun (International Financial Institution Advisory 
Commission) uluslararası  kuruluşlara ilişkin olarak hazırladığı rapor (Amerikan Kongresi tarafından kurulan). 
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Koşulsallığı programlarda bir güç ilişkisi olarak da yorumlayanlar bulunmaktadır.  Paul Volcker (Buira, 

2003), Fon’un fakir ve zayıf bir ülkeyi ele alıyorsa, o ülkenin hizaya getirildiğini, büyük ve güçlü bir 

ülkeyi ele alıyorsa ise, Fon’un hizaya geldiğini söylemektedir.  

IMF ve Dünya Bankası başta olmak üzere uluslararası kuruluşların politikalarının, en büyük ortağı olan 

ABD hükümeti tarafından belirlendiğini ve yürütüldüğünü ileri süren yaygın görüşler de bulunmaktadır.1  

Koşulsallıkların etkin bir sahiplenme ve saydamlık olmadığı takdirde programı uygulayan ülkelerdeki 

politikacılar ve bürokratlar tarafından olumsuz bir etkilenmeye açık olduğu da kabul edilmektedir.  

Fon’un, dünyanın güçlü  ekonomileri tarafından jeopolitik amaçlar için ülkelere kaynak sağlamasının 

durdurulması yönünde görüşler de bulunmaktadır. Bu yönde belirleyiciliğin artması durumunda ekonomi 

dışı faktörlerin devreye Fon’un temel sorumluluğu olan uluslararası finansal istikrarı sağlama 

fonksiyonun sağlanamaması riskinin olduğu bu görüşü savunanlar tarafından ifade edilmektedir.2  

Buira (2003), bir ülkenin, stratejik, ekonomik ve politik açıdan etkili belli güçlerin politik desteğini 

almasının Fon ile olan müzakere sürecini etkileyeceğini söylemektedir. Willet (2003), jeopolitik 

kaygıların belki de Fon’un reforma tabi tutulmasının önündeki en büyük engel olduğunu belirtmekte, 

Bush yönetiminin Fon’un ülkelere gereğinden fazla kaynak sağlamasını eleştirmesine rağmen, Türkiye 

ve Arjantin’e büyük miktarlarda kredi sağlanmasına yönelik büyük çaba gösterdiğini ifade etmektedir 

(İleri, 2003:56).     

1.4.2 Mali Uyum Programlarına Yönelik IMF Değerlendirmeleri 
 
IMF bünyesinde mali uyumun yapısı ve kalitesi konusunda çeşitli çalışmalar ve değerlendirmelerde 

bulunulmaktadır. Özellikle 1997 Asya Krizi sonrası IMF’in yeniden yapılandırılması çerçevesinde 

kurulan Bağımsız Denetim Ofisi (Independent Evaluation Office) IMF destekli mali uyum 

programlarında kalite sorununu istikrar programlarının değerlendirmesi kapsamında ele alan çalışmalar 

yapmaktadır. 

 
IMF Bağımsız Denetim Ofisinin IMF Destekli Mali Uyum Programlarının Değerlendirilmesi 

çalışmasında (2003) mali uyum programlarına yönelik olarak dışardan yapılan eleştiriler ve 

değerlendirilmelerde öne çıkan konular şu şekilde özetlenebilir (IMF-Fiscal Adjustment in IMF 

Supported Programs: Issues Paper for an Evaluation by the Independent Evaluation Office, 2002: 2-3): 

                                                 
1 Bu konuda değerlendirmeler için bkz: Goldstein, (2000), Frey, (1997); Barro et al, (2003) 
2 Bu konuda değerlendirmeler için bkz: Willet, (2003), Buira, (1997) 
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• Özel sektörün dış borçlanmasının yüksek olduğu orta düzey gelir grubundaki ülkelerde, mali 

uyum programı dışsal krizler nedeniyle özel sektör bilançosundaki daralmadan kaynaklı özel 

sektör harcamalarındaki çöküşü tam olarak tahmin edemeyebilmektedir. Bu saptama özellikler 

1997-98 yıllarında Doğu Asya krizinde doğruluğunu ortaya koymuştur. Ama bu tespit göreli 

olarak benzer ülkeler içinde geçerlidir. 

• Programın mali uyum ayağının harcamalar üzerine çok fazla yoğunlaşmış olması özellikle 

yoksullar üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkarmaktadır. Programlar sosyal yardım ve koruma 

nitelikli harcamalar konusunda yeterli özeni göstermemektedir. 

• Programların bir parçası olarak uygulamaya konan reformlardan etkilenen özellikle yoksul 

gruplara yönelik olarak telafi edici nitelikteki önlemler konusunda programlar yeterince ısrarcı 

bir politika uygulaması ortaya koyamamaktadırlar. 

• Programların yukardan aşağıya (top down) uyguladığı mali programlama yaklaşımı ile aşağıdan 

yukarıya (bottom up) ihtiyaçların tespiti yaklaşımı arasındaki bölünmüş yapı devam etmektedir.   

• IMF programlarında öngörülen bazı aşırı ve gereksiz vergi artırıcı reçeteler kamu açığını 

düşürücü etkiler doğurmakla birlikte gelecek dönemin büyümesi ve refahı üzerinde olumsuz 

sonuçlar doğurmaktadır. 

• Programın temel projeksiyonundaki iyimser tahminlerle (büyüme, üretim, vergi gelirleri gibi) 

birlikte şoklara karşı ihtiyat olarak tutulan finansman mekanizmalarındaki yetersizlik sonuçta 

programın uygulanmasında büyüme ve sosyal refah üzerinde sık sık olumsuz sonuçlar 

doğurmaktadır. 

• Bazı yapısal nitelikli reformlar bütçe üzerinde açığı artırıcı sonuçlar doğurabilmektedir. Örneğin 

ticaretin serbestleştirilmesi ve finansal sistemin yeniden düzenlenmesi ilk aşamada vergilerin 

azalmasına ve iç finansal piyasalar üzerinde maliyet yaratmasına sebep olmaktadır. Programlar 

bu tür yapısal nitelikli reformların bütçe disiplini ile ilişkisini kurmada zamanlama konusunda 

daha dikkatli olmalıdır.  

Özellikle böyle bir durumda kritik öneme sahip olan bazı sosyal nitelikli harcamaların yeterince 

sağlanamaması sonucunda bunun maliyetinin çok daha yüksek olacağı dikkate alınmalıdır.  

• Program sürecinde maliye politikası seçenekleri ile tercihlerin (trade off) değerlendirilmesi hala 

açık olmayan ve sınırlandırılmış bir yapıda olmaktadır. Danışma, görüş alma ve seçenekler 

arasında tercih ortaya konmasında daha açık bir diyalog oluşturulması konusundaki eksiklikler 

programlara olan sahiplenmeyi azaltmakta, programa olan direncin artmasına ve programdan 

ciddi düzeyde geriye dönüşlere neden olmaktadır.  
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Dışardan IMF tarafından uygulanan programlara gelen genel eleştiriler ve değerlendirmeler, yoksullara 

yönelik başta sosyal nitelikli harcamalara yeterince dikkat edilmemesi, vergi tedbirlerinin büyümeye 

aykırı sonuçlar doğurması ve özel sektördeki yapısal nitelikli bazı sorunlarının yeterince iyi 

algılanmaması olarak özetlenebilir. 

IMF’in kendi personelinin yapmış olduğu çalışmalardan ve gözden geçirmelerden çıkan bulgular ve 

dersler ise şu şekilde özetlenebilir (IMF-Fiscal Adjustment in IMF Supported Programs: Issues Paper for 

an Evaluation by the Independent Evaluation Office, 2002:3-5):   

• Programlar tipik olarak kriz sürecinde özel sektör yatırımlarında kısa dönemde yaşanan 

daralmayı yeterince dikkate almamaktadır. 

• Kamu gelirleri ve kamu harcamaları karışımında gözlemlenen değişme açığın düzeyindeki 

düşmeden ziyade önceki döneme bağlı olarak ortaya konan gelir performansı ve harcama 

ihtiyacından etkilendiği görülmektedir. Gelirlerin daha düşük olduğu ülkelerde programla 

birlikte gelir artışları daha yüksek olurken, harcamalardaki artışlar ise önceki dönemde 

harcamaların düşük olduğu ülkelerde gözlemlenmektedir.    

• Genel olarak gelir artışları program hedefinin altında kalırken harcama tedbirleri öngörüleni 

aşmıştır. Çok kısa dönemli uygulamalarda önemli miktardaki mali uyum harcamalar üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Gelir artışları ise bu dönemin devamında olmuştur. 

• Kamu ücretleri diğer harcamalara göre göreli olarak daha fazla koruma altındadır. 

Sübvansiyonlar ve transferler harcama kesintilerine daha çok konu olmaktadırlar. Kamu personel 

ücretlerinde (toplam maliyette) bir ayarlama yapıldığında istihdam düzeyindeki bir değişmeden 

dolayı değil reel ücretlerin düşürülmesi şeklinde olmaktadır. Bu ise daha düşük düzeyde 

sürdürülebilir bir maliye politikası tedbiri olarak görülmektedir. 

• 1990’lı yıllarda uygulanan programlarda eğitim ve sağlığa yönelik olarak GSMH’ya oran olarak 

kamu harcamalarının azalmadığı aksine bazı sosyal göstergelerdeki iyileşmelerle birlikte arttığı 

tespit edilmektedir.1  

• Eğitim ve sağlık harcamaları ile sosyal korumaya yönelik uygulamalar yoksulları desteklemeye 

yönelik harcamalar açısından yeterli değildir. Yönetimsel yapının zayıflığı, orta sınıfı temsil eden 

                                                 
1 Bu tespit IMF Independent Evaluation Office (2003) çalışmasında da yapılmış olmakla birlikte biraz temkinli 
bakmak gerekmektedir. Türkiye ile ilgili bölümlerde ayrıntılı göreceğimiz üzere bu tür hesaplamalarda kullanılan 
metodoloji aktarılan kaynakların hangi alt sektörlere gittiği (örneğin sağlıkta ilaç ve tedavi harcamalarının artması 
sonucu sağlık harcamalarının yükselmesi gibi), yapılan genel hesaplamanın ülke gruplarına göre dağılımı, program 
sonrası dönemde dış kaynak akışındaki değişme sonrası bu sektörlerin nasıl etkilendiği gibi soruları karşılayacak 
düzeyde bir analiz yapılması gerekmektedir.  
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grupların politik kısıtları nedeniyle var olan sosyal politikaların değişen yeni yapıya ve 

politikalara uyum sağlaması kolay olmamakta ve programdan etkilenenlere yönelik hedeflenen 

sosyal koruma nitelikli politikalar uygulamaya kolay adapte edilememektedir. 

• Harcama yönetimindeki sorunlar ve yetersizlikler mali uyumu ve büyümeyi destekleyen yapısal 

reformları olumsuz etkilemekte ve engellemektedir. Çok başarılı bir mali uyum örneği 

gösterirken ülkelerde mali uyum öncesinde iyi işleyen bir bütçe sistemi olduğu görülmektedir. 

Bu durum kendisini toplam harcamalardan kesinti yapılması yerine yüksek harcama özelliği 

gösteren harcama alanlarının korunmasında göstermektedir. 

• 1975-97 arasında, düşük gelir düzeyine sahip ülke programlarının istatistiksel analizinde; özel 

nitelikli yardımların mali gelirlerden çok daha yüksek oranda değiştiği görülmektedir. Bu 

nitelikli yardımların tahmini ve kullanımı gerçekleşmelere göre genellikle daha yüksek 

olmaktadır. 

• IMF destekli programlar politik baskılardan yada yönetimsel kısıtlar nedeniyle ortaya çıkan 

ikinci en iyi politika seçeneklerinin uygulanmasını ve maliyetlendirilmesini yeterince 

içermemektedir. Aynı zamanda programlarda mali uyum orta vadeli bir çerçevede açık bir 

şekilde sunulmamaktadır. Bu ise programların sürekli olarak sonuçta geleceği noktadan ziyade 

mali kısıtlar/sınırlamalar üzerinde yoğunlaşmasına neden olmaktadır.  
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Bölüm 2 
 

Yapısal Nitelikli İstikrar Programı Uygulayan  

Seçilmiş Ülke Deneyimleri 

 
Bu bölümde IMF ile son dönemde stand by düzenlemeleri çerçevesinde yoğun bir ilişki içinde olan ve 

tezin bulgularının güçlendirilmesi açısından önemli deneyimlere sahip 3 ülke örneği ele alınmaktadır. Bu 

ülkelerin seçilmesinde üç temel kıstas göz önüne alınmıştır; birincisi bu ülkelerden iki tanesinin Türkiye 

ile birlikte IMF’den en fazla kredi kullanan ülkeler arasında yer alması, ikincisi ise özellikle 1990’lı 

yılların sonu ve 2000’li yılların başında peş peşe stand by düzenlemesi yapmak suretiyle yaşadıkları 

krizleri ve dönüşüm sorunlarını IMF desteği ile aşmaya çalışmaları, üçüncüsü ise Arjantin ve Brezilya 

gibi ülkelerin 1980’lerde ve 1990’larda Türkiye’de yaşanan dönüşümlere benzer şekilde finansal 

serbestleşmeye gitmeleri, artan borç stoku ve cari işlemler dengesizliğiyle birlikte ortaya çıkan yapısal 

nitelikli sorunların Türkiye ile benzerlikler göstermesidir.  

Temel amaç maliye politikası uygulamalarının kapsamlı bir değerlendirilmesinin yapılması ve ülke 

deneyimleri ışığında yapısal uyum programları temelinde bazı sonuçlara ulaşılması olunca tezin 

bütünlüğü içinde ülke sayısı kapsamlı değerlendirme yapabilmek için sınırlı tutulmuştur.  

Ülke incelemeleri esas olarak istikrar programları kapsamında son dönemde IMF ile imzalanan istikrar 

programlarında mali uyumun ve maliye politikası uygulamasında kalite açısından öne çıkan konuların 

değerlendirilmesi şeklinde olacaktır. Bu çerçevede,  söz konusu ülkelerde 1990’lı yılların ikinci 

yarısından itibaren yapılan stand by anlaşmaları dikkate alınacaktır. 

2.1 Arjantin Deneyimi 
 

IMF Arjantin İlişkileri  

IMF ile Arjantin arasındaki borçlanma ilişkileri 1958 yılına gitmektedir. Bununla birlikte, ilişkilerin 

yoğunlaşmasında dönüm noktası 1992 yılıdır. IMF ile Arjantin arasındaki ilişkiler 1980’li yılların 

sonunda Arjantin’in yaşadığı hiperenflasyon, hızla artan borç stoku ve ekonominin bir çöküşe girmesi ile 

hızlanmış, takip eden 10 yılda üç stand by (1991, 1996, 2000) ve iki genişletilmiş fon kolaylığı (1992, 

1998) olmak üzere beş kapsamlı anlaşma ile devam etmiştir.   
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Arjantin’in IMF’den kullandığı kaynağın yüzde 88’i 1992 yılından sonra yapılan anlaşmalar sonucunda 

temin edilmiştir. Arjantin, 1990’lı yılların sonunda yaşanan kriz sonucunda Brezilya örneğinde olduğu 

gibi 2000’li yıllara ciddi düzeylere ulaşan IMF finansal desteği ile girmiştir. 2000-2003 arasında Arjantin 

önceki 40 yılda kullandığı kaynağın yaklaşık yüzde 70’ini son 4 yılda kullanmıştır. Arjantin, Brezilya ve 

Türkiye’nin ardından 8,9 milyar SDR tutarındaki yükümlülüğü ile IMF’e en borçlu üçüncü ülkedir.  

IMF ile Arjantin arasında 9 tanesi stand by, 2 tanesi de genişletilmiş fon kolaylığı ve 1 tanesi ek rezerv 

kolaylığı olmak üzere toplam 12 kredi anlaşması imzalanmıştır. 1958’den bugüne Arjantin istikrar 

programları uygulaması için bu kapsamda IMF ile toplam 41,2 milyar SDR (2005 yılı başı değeri 

itibarıyla yaklaşık 62,4 milyar $) tutarında anlaşma yapmış ve bu tutarın 23,5 milyar SDR’sini (2005 yılı 

başı değeri itibarıyla yaklaşık 35,6 milyar $) Aralık 2004 sonu itibarıyla kullanmıştır. Toplam kredi 

kullanımının yüzde 25’i olağanüstü finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik ek rezerv kolaylığı 

kullanımı şeklinde gerçekleşmiştir. 

Tablo 4. Başlangıcından Günümüze IMF Arjantin Borçlanma İlişkisi 

(milyon SDR) Anlaşma Tarihi 
İptal veya  

Çıkış Tarihi 
Anlaşılan 

Tutar 
Çekilen 
Tutar 

Stand By Düzenlemesi Eylül 20, 2003 Eylül 19, 2006 8.981 4.171
Stand By Düzenlemesi Ocak 24, 2003 Ağus 31, 2003 2.175 2.175
Stand By Düzenlemesi Mart 10, 2000 Ocak 23, 2003 16.937 9.756
  -Ek Rezev Kolaylığı Ocak 12, 2001 Ocak 11, 2002 6.087 5.875
Genişletilmiş Fon Kol. Şub 04, 1998 Mart 10, 2000 2.080 0
Stand By Düzenlemesi Nisan 12, 1996 Ocak 11, 1998 720 613
Genişletilmiş Fon Kol. Mart 31, 1992 Mart 30, 1996 4.020 4.020
Stand By Düzenlemesi Tem 29, 1991 Mart 30, 1992 780 439
Stand By Düzenlemesi Kas 10, 1989 Mart 31, 1991 736 506
Stand By Düzenlemesi Tem 23, 1987 Eylül 30, 1988 948 617
Stand By Düzenlemesi Aralık 28, 1984 Haz 30, 1986 1.183 1.183
Stand By Düzenlemesi Aralık 19, 1958 Ocak 23, 1984 2.645 0
Toplam   41.203 23.479

    Kaynak. IMF, www.imf.org (Ocak 2005) 

Makro Ekonomik Yapıda Yaşanan Gelişmeler 

1970’li yılların ortasından 1990’lı yılların başına kadar olan dönemde Arjantin ekonomisinde yaşanan 

temel karakteristik özellikler; kimi dönemlerde hiper enflasyon olmak üzere “enflasyon”, ve genel olarak 

ekonomide yaşanan “durgunluk” şeklinde iki başlık altında sıralanabilir. Enflasyon 1990’lı yılların 

öncesinde nadiren yıllık bazda yüzde 100’ün altına düşmüş, 1985 yılı ile 1989-90 yıllarında 
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hiperenflasyon yaşanmıştır. Sabit fiyatlarla GSYİH 1990 yılında 1974 yılının GSYİH’nın düzey olarak 

yüzde 6 daha altında gerçekleşmiştir (The IMF and Argentina, 2004:71). Ekonomide yaşanan istikrarsız 

yapı, kamu finansmanındaki bozukluklarla birleşince reel faizler yükselmiş, özel sektör ve yatırımlar 

bundan olumsuz etkilenmiş, değerlenmiş kur ise hem ödemeler dengesinin bozulmasına hem de borç 

servisinde problemler yaşanmasına neden olmuştur. 

1980’li yıllarda bu problemleri aşmak için aslında bir çok girişim ve program uygulaması yapılmış 

olmakla birlikte bu girişimler ve programlar yeterli kararlılığın gösterilmemesi ve zamanında gereken 

önlemlerin alınamaması gibi nedenlerle başarılı olamamıştır. 

Kimi dönem yüzde 5000’ine çıkan enflasyonu yenmek ve ekonomiyi istikrarlı bir yapıya getirmek için 

IMF ile 1991 yılında imzalanan stand by anlaşması ile yeni kur sistemine dayanan programın 

uygulamasına geçilmiştir. Para Kurulu gibi çalışan yeni sistemde “peso” Amerikan dolarına eşitlenmiş ve 

Merkez Bankasının bu şekilde otomatik olarak para yaratması sınırlandırılmıştır. 

1991 yılında IMF ile imzalanan stand by anlaşması ile zaman zaman yüzde 5000 düzeyine çıkan 

enflasyonu yenmek ve ekonomiyi istikrarlı bir yapıya getirmek için yeni kur sistemine dayanan 

programın uygulamasına geçilmiştir. Para Kurulu gibi çalışan yeni sistemde Merkez Bankasının 

hükümete kredi açması sınırlandırılarak para yaratması döviz alımına bağlanmıştır.   

Konvertibilite planı ile birlikte enflasyon 1990’ların ilk yarısında tek rakama hatta 1994 yılında ise 

negatif orana düşmüştür. Büyüme ise 1980’lerde istikrarsız ve eksi büyümeden pozitif büyüme 

oranlarının yaşandığı bir yapıya gelmiştir. 1991-98 arasında reel fiyatlarla GSYİH büyümesi ortalama 

yüzde 6 civarında gerçekleşmiştir. Bu dönemin ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de (1992-99 arası) 

net sermaye girişindeki patlamadır. Arjantin’e bu dönem aralığında 100 milyar doların üstünde net 

kümülatif sermaye girişi olmuştur. 1995 sonrası dönemde doğrudan yabancı sermaye girişi hızlanmış ve 

60 milyar doları aşmıştır (IMF, International Financial Statistics 2004). 

Uygulanan plan, enflasyonun düşürülmesi, ticaretin serbestleştirilmesi, özelleştirme, finansal sistemin 

reforma tabi olması, büyümenin önceki 10 yıla göre istikrarlı bir yapıya oturması gibi alanlarda başarılı 

olmakla birlikte bu değişimin dışsal şoklara karşı yapısal nitelikli reformlarla yeterince desteklenmemesi 

sonucu ekonominin yapısal kırılganlıkları artmıştır. Bu durum, cari işlemler açığı, yüksek kamu borcu 

gibi konuların kırılganlıkları iyice artırmasına neden olurken Arjantin’in borç yükümlülüklerini yerine 

getiremeyen bir ülke haline gelmesine de yol açmıştır.    

Arjantin bu anlamda 1998’in ikinci yarısından itibaren önce Asya daha sonrada  Rusya Krizlerinin 

etkisini somut bir şekilde hissetmeye başlamış, içine girilen seçim süreci de ayrıca yaşanan 
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belirsizliklerin artmasına yol açmıştır. 1998 sonrasında ekonomide yaşanan belirsizlikleri ve 

performanstaki düşmeyi belirleyen temel faktörler şu şekilde sıralanabilir1: 

• Doğu Asya ve Rusya Krizinden kaynaklı dışsal şoklar 

• En önemli ticaret partneri olan ve toplam talebi etkileyen Brezilya’nın krize girmesi ve parasını 

dolar karşısında yüzde 70 oranında devalüe etmesi (1999) 

• Seçim sürecine girilmesi 

• Seri halde dışsal şokların yaşandığı bir ortamda para programından çıkış stratejisinin ortaya 

somut bir şekilde konamaması 

• Borç stokunun yüksekliği 

 
Bu gelişmeler sonucunda GSYİH büyümesi 1998 yılının ikinci yarısından itibaren düşmeye başlamış ve 

bu durum süreklilik kazanarak devam etmiştir. 2001-2002 yıllarında bazı çeyreklerde büyüme eksi 10’un 

üzerine hatta yüzde 15’in de üzerine çıkmıştır. İşsizlik oranı artmış, enflasyon ise toplam talepteki 

daralmanın yarattığı durgunluğun etkisiyle düşmüştür. Dış ticaret dengesinde yaşanan bozulma cari 

işlemleri etkilemiş ve ülkenin ödemeler dengesinden kaynaklanan kırılganlığı artmıştır.  

                                                 
1 Bu konuda ayrıntılı değerlendirmeler için bkz: IMF, The IMF and Argentina, IEOR 2004; Teijeiro (2001) 
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Tablo 5. Arjantin Ekonomisine İlişkin Seçilmiş Bazı Makro Göstergeler 

Kaynak: IMF, IEO 2004 

 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
GSYİH Büyümesi (%)  10,5 10,3 6,3 5,8 -2,8 5,5 8,1 3,8 -3,4 -0,8 -4,4 -10,9 

   -Özel Tüketim 15,0 12,1 7,1 5,4 -4,0 7,3 8,7 2,5 -4,0 0,3 -4,9 -13,3 

   -Kamu Tüketimi -13,1 22,7 12,1 2,7 -1,6 -0,9 3,8 7,1 5,6 -0,1 -1,9 -13,5 

   -Sabit Sermaye Yatırımı 31,5 33,5 16,0 13,7 -13,0 8,8 17,7 6,5 -12,6 -6,8 -15,7 -36,4 

Enflasyon (TÜFE Ara./Ara,%) 84,0 17,5 7,4 3,9 1,6 0,1 0,3 0,7 -1,8 -0,7 -1,5 41,0 

Cari İşlemler Dengesi (Milyar $) -0,4 -6,5 -8,0 -11,1 -5,2 -6,8 -12,2 -14,5 -11,9 -8,8 -4,5 9,6 

Döviz Kuru (peso/ABD $) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,4 

Reel Efektif Döviz Kuru 140,5 165,4 177,8 169,3 162,9 163,3 175,8 170,6 177,6 184,8 184,7 71,6 

Kamu Sektörü Borcu (% GSYİH) 34,8 28,3 30,6 33,7 36,7 39,1 37,7 40,9 47,6 50,9 62,2 164,5 

Merkez Yönetim Faiz Dışı Fazlası (% 
GSYİH) - 1,3 2,1 0,8 0,1 -0,5 0,4 0,9 0,4 1,0 0,1 0,7 

Genel Yönetim Faiz Dışı Fazlası 
(%GSYİH) - 1,3 1,5 0,1 -1,3 -0,7 0,3 0,5 -0,8 0,5 -1,4 0,9 

Merkez  Yönetim Dengesi (%GSYİH) - -0,2 0,9 -0,5 -1,5 -2,2 -1,6 -1,3 -2,5 -2,4 -3,8 -11,9 

Genel Yönetim Dengesi  (%GSYİH) - -0,4 0,1 -1,4 -3,2 -2,9 -2,1 -2,1 -4,2 -3,6 -6,2 -12,8 
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Yaşanan gelişmelere hızla karşılık veren kararlı bir yapının olmaması ise ekonomik sorunların ve 

beklentilerin daha da kötüleşmesine yol açmıştır. Aslında bu tespit hem Arjantin yönetimi için hem 

de IMF için bir çok çalışmada yapılmaktadır. Özellikle programdan çıkış konusunda zamanında 

önlemlerin alınmaması ve kurumsal yapıların güçlendirilmemesi temel eleştiri konuları olmuştur. 

Nitekim IMF Bağımsız Değerlendirme Ofisinin yaptığı çalışmada şu tespit yapılmıştır; (Son 

analizde), eğer IMF, 2001 yılında uygulanan ve sürdürülebilir olmadığı anlaşılan stratejiden 

desteğini daha önce çekse ve yeni bir arayışa zorlasaydı, mevcut politikaları sürdürmek için 

kullanılan kaynaklar plandan çıkış için kaçınılmaz olan maliyetlerin bir kısmını azaltmak için daha 

iyi kullanılabilirdi. (The IMF and Argentina, 2004:3). 

IMF Bağımsız Değerlendirme Ofisinin Arjantin için hazırladığı kapsamlı raporda Arjantin 

krizinden çıkarılan dersler sıralanmış ve bu derslerin öğreticiliğinde IMF’e bundan sonraki 

uygulamalarında dikkate alması gereken tavsiyelerde bulunulmuştur. Raporun Arjantin deneyimine 

ilişkin çıkardığı derslerden bazıları aşağıda verilmektedir . (The IMF and Argentina, 2004:64-73): 

• Döviz kuruna yönelik politika tercihi ülke otoritelerinin bir tercihi ise IMF bunun diğer 

politikalar ve kısıtlarla tutarlığından emin olmak için ciddi olarak gözetecek çalışmalar 

yapmalıdır.  

• Gelişen piyasalarda sürdürülebilir borçlanma düzeyi ülkenin karakteristik ekonomik 

koşullarına göre düşünüldüğünden daha düşük olabilir. Dolayısı ile uygulanan maliye 

politikası sadece yıllık olarak mali dengesizliklere değil aynı zamanda toplam kamu borç 

stokunun kendisine de duyarlı olmalıdır.   

• Ülkenin programa olan sahiplenmesi üzerine yapılan vurgu istenmeyen sonuçlara yol 

açabilir. Eğer hazırlanan program yetersiz ve istenmeyen sonuçlar yaratacaksa IMF bu tür 

çok güçlü desteği olan programları desteklememe konusunda da hazırlıklı olmalıdır. 

• Makro ekonomik performanstaki olumlu hava, belli bir dönem sürdürülebilir olsa  bile, bu 

hava kurumsal yetersizlikleri bir anlamda maskeleyebilir. Bu ise eğer istenmeyen dışsal 

gelişmelerden kaynaklı büyüme problemi yaşanıyorsa güvenin yeniden sağlanması için 

gereken hızlı müdahalelerin içerden zamanında yapılamamasına yol açar.   

• Programların uygulamasında hataları en aza indirmek ve etkinliği artırmak için IMF karar 

alma süreci risk analizleri, hesap verebilirlik ve öngörebilirlik süreçleri çerçevesinde 

mutlaka geliştirilmelidir.  
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İstikrar Programları Kapsamında Mali Uyum 

Arjantin ile uygulanan kur politikası çerçevesinde merkez bankasının para politikası uygulama 

gücünün bir anlamda ortadan kalkması maliye politikasını 1990’lı yıllarda istikrar programlarının 

merkezi haline getirmiştir. Geçmiş dönemlerde öngörülen hedefler ve gerçekleşmeler ile 

taahhütlerin yerine getirilme düzeyi açısından Arjantin’in  maliye politikası karnesinin oldukça kötü 

olması maliye politikasını ayrıca programların  uygulamasında taraflar açısından önemli hale 

getirmiştir. 

Arjantin’de kamu kesimi; merkezi yönetim bütçesi yanında diğer kamu birimleri ve ulusal sosyal 

güvenlik yönetimi, yerel yönetimler ve iktisadi teşebbüsler olmak üzere dört ana başlık altında 

toplanmaktadır.1 

Genel Yönetim = Bütçe + Diğer Devlet Birimleri + Sosyal Güvenlik Kurumu + Yerel Yönetimler 

Merkezi yönetimin asıl kaynağı yasama, yargı, bakanlıklar, başkanlıklar ve yürütmeyi oluşturan 

temel kurumsal yapılardan oluşan genel bütçedir. Genel bütçeyle birlikte madencilik, teknolojik 

araştırma enstitüsü, ulaşım komisyonu gibi 57 kurumsal yapıdan oluşan idareler ile sosyal güvenlik 

kurumu merkezi yönetimi oluşturmaktadır.  

Yerel yönetimler ise 23 il yönetimi ve 1.616 belediyeden oluşmaktadır. Arjantin’in yönetim yapısı 

içinde yerel idarelerin borçlanma yetkisi dahil güçlü yönetimsel ve mali özerkliği olan bir yapısı 

vardır. 

1990’lı yılların ilk yarısında uygulanan programlar çerçevesinde ilk iki yıl (1992-93) kamu açığında 

ve faiz dışı fazla performansında hissedilir bir iyileşme yaşanmıştır. Fakat takip eden yıllarda 

özellikle 1994 sonrasında konsolide kamu sektörü harcamalardaki artışın gelirlerdeki artışın üstünde 

gerçekleşmesiyle bozulmaya başlamıştır. 1999’dan sonra kamu dengelerindeki bozulma faiz 

harcamalarının ve diğer harcamalardaki artışın etkisiyle hızlanmıştır. 1990’ların ilk yarısında 

GSYİH’ya oran olarak ortalama yüzde bir düzeyinde açık veren konsolide kamu sektörü 1990’lı 

yılların ikinci yarısında yüzde 3 oranında açık vermiştir.  

                                                 
1 Ayrıntılı sistematik sunum ve bilgiler için bakınız IMF GFS December 2004. 
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Tablo 6. Konsolide Kamu Sektörü Büyüklükleri (GSYİH’ya Oranları) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Gelirler 23,4 24,6 24,2 23,2 22,2 23,2 23,8 24,3 24,7 23,6 

Harcamalar 23,8 24,6 25,6 25,5 25,4 25,3 25,9 28,5 28,4 29,9 

Bütçe 
Dengesi 

-0,4 0,0 -1,4
  

-2,3
  

-3,1
  

-2,0
  

-2,0
  

-4,1
  

-3,6
  

-6,3

Faiz Dışı 
Fazla 1,4 1,4 0,2 -0,5 -1,1 0,3 0,6 -0,7 0,4 -1,4

Kaynak: PDR (2003) 

Bütçe dışı kalan harcamaların ilave edilmesiyle aslında bu açık düzeyleri oldukça değişmektedir. 

IMF’in yapmış olduğu düzeltilmiş kamu finansmanı dengesi çalışmasında kamu açıkları ise 

dönemin ilk yarısı için yüzde 3,5, ikinci yarısı için ise yüzde 3,6 oranında çıkmıştır. Teijeiro (2001) 

çalışmasında ise bu oranlar sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 4,7’dir. Ancak bu düzeyde yapılan 

düzeltmeler kamu borç stokundaki değişimi açıklayabilmektedir. Bunun gösterdiği ise aslında resmi 

olarak açıklanan kamu kesimi rakamlarının çok çeşitli teknik yetersizlikler ve bir kısım mali 

numaralar (fiscal tricks) nedeniyle gizlendiğidir. Nitekim gerek IMF çalışması gerekse Teijeiro 

çalışmalarında çıkan açık düzeyi ortalama olarak 1990’lı yılları kapsayan 10 yıllık dönemde resmi 

açığın (yüzde 2), bir katından daha fazladır (yüzde 4,6). Aslında mali uyum açısından başarılı 

maliye politikalarının uygulandığı dönemler tanımı Arjantin örneğinde olduğu gibi kimi durumda 

yanıltıcı olabilmektedir.   

Arjantin açısından GSYİH’ya oran olarak borç stokundaki artışın önceki yıllarda kamu açığındaki 

artışın çok üzerinde olması saydamlık problemiyle birlikte gizli açık diye de tanımlayacağımız 

bütçe dışı işlemlerin varlığının önemli bir göstergesi olmaktadır. Bu ise ortaya çıkan güvenilirlik 

problemiyle birlikte uygulanan maliye politikasının kalitesini de olumsuz etkilemektedir.   
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Grafik 1 . Konsolide Kamu Sektörü Dengesi ve Faiz Dışı Fazlanın GSYİH’ya Oran Olarak 
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Konsolide Kamu Dengesi Faiz Dışı Fazla  

Açık oluşmasına sebep olan temel faktör ise kamu harcamalarındaki reel artıştır.  Resmi rakamlara 

göre kamu harcamalarındaki reel artış oranı (GSYİH’ya oranlarındaki değişme) yüzde 19,3’dür. 

Aynı dönem aralığında kamu gelirleri ise ancak yüzde 5,5 oranında artmıştır. Hatta 2001 yılında 

gelirlerin GSYİH’ya oranı 1990’lı yılların başındaki düzeyine gerilemiştir. Bununla birlikte faiz dışı 

açık 2002 yılına kadar artış eğilimini sürdürmüştür.  

1999’lı yılların sonundan itibaren derinleşmeye başlayan ekonomik sorunlar ve içine girilen 

durgunluktan çıkmak amacıyla IMF ile Arjantin yeniden masaya oturmuş ve Mart 2000’den 

başlamak üzere üç yıllık dönemi kapsayan yeni bir stand by düzenlemesi üzerinde anlaşmıştır. 

Öngörülen istikrar programı ile hükümet kamu kesimi dengesinde bir iyileşme sağlamak amacıyla 

harcamaları kısıtlamayı, yeni vergiler getirmeyi, harcamaların etkinliğini artıracak düzenlemeler 

yapmayı, vergi idaresini etkinleştirmeyi, sağlık sistemini iyileştirmeyi de içeren bir dizi uygulamayı 

başlatmıştır. Aynı zamanda uzun yıllar kamu açığına neden olan sosyal güvenlik sistemi ile 

merkezle yerel idareler arasındaki rol ve sorumluluklar ile gelir paylaşımına yönelik yapısal 

reformlarda bu dönemde ele alınmıştır. Alınan tedbirlerin uygulama sonuçları başarılı olmuş ve 

2001 yılında yaşanan makro sorunların ağırlığı, durgunluk ve enflasyonun etkisiyle yüzde 4’lerden 

yüzde 6’lara çıkan kamu açığı yüzde 1,5’lere kadar gerilemiştir. Bu anlamda harcama tedbirleri 

içinde temel politika önceliği harcama düzeyinin dondurulması olarak belirlenmiştir. Stand by 



 

 

78
 

programının uygulanması sırasında ortaya çıkan olumsuz gelişmeler nedeniyle maliye politikası 

uygulaması ağırlaştırılarak sürdürülmüştür.  

Arjantin bu dönem içinde başta ek rezerv kolaylığı olmak üzere 2001 yılı içinde yaşadığı krizleri 

aşmak için tekrar IMF’e gitmiştir. Bu durum ise uygulanan mali uyumun kapsamını ve ağırlığını 

etkilemiştir. 2000 yılında başlatılan mali tedbirler 2001 yılında genişletilerek devam etmiştir. Bu 

anlamda yapılanlara bakarsak:1 

• Personel harcamalarına yönelik olarak bazı kadroların ve sözleşmelerin iptal edilmesi 

• Kamu kurumlarında aynı hizmeti yapan kurumların hizmet çakışmalarının önlenmesi 

suretiyle maliyet tasarrufuna gidilmesi 

• KDV muafiyetlerinin kaldırılması 

• Mali işlem vergilerinin artırılması 

• Memur maaşlarında özellikle üst düzey maaş alanlara yönelik olmak üzere yüzde 12-15 

arasında değişen oranlarda kesinti yapılması 

• Sosyal güvenlik ödemelerine yönelik rasyonalizasyona gidilmesi 

• Vergi ödeme sürelerine yönelik olarak yeni düzenlemeler yapılması 

• Kamu harcamalarının yarısına yakınını yapan yerel idarelerin harcamalarına yönelik olarak 

çeşitli kısıtlayıcı tedbirler getirilmesi 

• Yerel yönetimlerin borçlarının sınırlandırılması 

• Mali sorumluluk ve yönetimler arası mali ilişkileri düzenleyen çerçeve düzenlemelerin 

hazırlanması 

• Kamu yöneticilerinin harcamalar üzerindeki mali yetkilerini artırmak suretiyle harcama 

etkinliğine yönelik uygulamalar 

• 2001 Haziran’ında çıkarılan sıfır açıklı bütçe kanunu ile faiz dışı harcamalar üzerinde 

yapılan oransal kesintiler (personel ücretleri, emekli aylıkları, mal ve hizmet alımları dahil 

olmak üzere).    

                                                 
1 Ayrıntılı bilgiler için bakınız Mart 2000-2002 yılları arasında sunulan niyet mektupları ve açıklanan uzman 
(staff) raporları (www.imf.org)  
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Tablo 7. Merkezi Yönetim ve Genel Yönetim Bütçe Dengeleri ve Faiz Dışı Fazla 
Gerçekleşmeleri (GSYİH’ya oran olarak) 

 Kaynak: IMF (2003-2004) 

Alınan bu tedbirlerin etkisi ile kamu açığı yüzde 6’lardan yüzde 1,5’e, faiz dışı harcamalarının 

düzey olarak düşmesi ile birlikte faiz dışı denge ise GSYİH’ya oran olarak yüzde 0,9 fazla 

vermiştir. 2003 yılında alınan tedbirlerin devamında  faiz dışı fazla yüzde 3’e çıkarılmıştır.  

Bununla birlikte, aslında borçların değişimi ile birlikte faizlerin yeniden değerlendirilmesi (interest 

capitalization), biriken harcama artıkları (payment arrears), banka karşılıkları (bank compensation) 

ve tanımlanan yeni borçlarla birlikte gerçek kamu açığı 2002 yılında yüzde 30’un üzerine çıkmıştır. 

Program çerçevesinde sıkı maliye politikası ekonomide istikrar açısından olumlu bir etki 

gösterirken, faiz, kur, enflasyon, ekonomide bekleyişlerin bozulması gibi diğer makro 

parametrelerin etkisi ve biriken risklerin gerçekleşmesiyle aslında kamu dengesi çok daha fazla 

bozulmuştur. 

2003 yılında IMF ile Arjantin iki yeni stand by düzenlemesi yapmışlardır. Eylül 2003 tarihinde 

imzalanan ve 2006 yılına kadar olan 3 yıllık dönemi kapsayan stand by düzenlemesi ile Arjantin 

IMF desteğinde istikrar programını uygulamaya devam etme kararını almıştır. Bu düzenleme ile 

Arjantin IMF’den bu dönem süresince ilave 8,9 milyar SDR (13,5 milyar dolar) almayı 

öngörmüştür. Sürdürülebilir büyümeye geçiş, başta kamu ve özel sektörün borç yükünden kaynaklı 

yapısal kırılganlığın giderilmesi gibi makro amaçların yanında maliye politikası ve maliye 

politikasına yönelik yapısallar yine programın önemli bir ayağını oluşturmuştur.   

Maliye politikası konsolide kamu sektörü faiz dışı fazlasının 2004 ve izleyen yıllar için yüzde 3’e 

çıkarılmasını ve bu düzeyde sürdürülmesini hedeflemektedir. 2002-2003 yılında başlanan mali 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Merkez Yönetim Faiz Dışı Fazlası 0,4 0,9 0,4 1,0 0,1 0,9 3,0 

Genel Yönetim Faiz Dışı Fazlası  0,3 0,5 -0,8 0,5 -1,4 0,9 2,3 

Merkez  Yönetim Dengesi -1,6 -1,3 -2,5 -2,4 -3,6 -1,2 n.a 

Genel Yönetim Dengesi   -2,1 -2,1 -4,2 -3,6 -5,9 -1,5 1,1 

Toplam Açık (banka karşılıkları, 
faiz değerlendirilmesi, harcama 
artıkları ve diğer unsurların 
ilavesiyle 

- - -4,8 -4,2 -7,2 -32,9 n.a 
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uyumun devam etmesi ve başta yönetimler arası reform ile emeklilik sistemi olmak üzere 

yapısalların hızlandırılarak etkin bir şekilde uygulamaya konması öngörülmüştür.  

Tablo 8. Toplam Kamu Borç Stokundaki Gelişme (GSYİH’ya oran olarak) 

  Kaynak: IMF (2003-2004) 

Borç stokunun 1992-2002 arasında GSYİH’ya oran olarak bir kat artmasının arkasında yatan 

önemli faktörlerden bir tanesi de bütçe dışı işlemlerin varlığıdır. Bütçe açığı artmakla birlikte 2001 

yılına kadar ortalama olarak yüzde 2 düzeyinde gerçekleşmiştir. Halbuki borç stokundaki artış 

enflasyon ve kurdaki istikrara rağmen 90’lı yıllar da bunun çok üstünde gerçekleşmiştir. 1999’da 

artmaya başlayan problemler 2002 yılında yaşanan devalüasyon ve faizlerin yüzde 8’lerden yüzde 

40’lara sıçramasıyla birlikte GSYİH’ya oran olarak toplam kamu borç stoku hızla artmıştır. 

Özellikle dış borç stokundaki artış iki kat düzeyinde gerçekleşmiştir. Arjantin bir anda borçlarını 

ödeyememe problemi ile karşı karşıya kalmıştır. Program, iflas noktasına gelen ülkenin 

alacaklılarıyla borçlarının yeniden yapılandırılması üzerine bir anlamda yeniden şekillendirilmiştir.  

Arjantin’de mali disiplinden uzaklaşılmasına neden olan kurumsal faktörlerin başında yerel idareler 

gelmektedir. Yerel idareler GSYİH’ya oran olarak yüzde 10’un üzerinde bir kamu kaynağını 

harcamaya dönüştürmektedirler. Mali federalizm Arjantin pratiğinde kamu hesaplarının 

doğruluğunu ve güvenilirliğini azaltan, mali kontrolü oldukça güçleştiren bir yapıyı da beraberinde 

getirmektedir. 

İl yönetimi ve belediyelerden oluşan yerel idarelerin toplam gelir büyüklüğü GSYİH’ya oran olarak 

yüzde 11 düzeyindedir. 2002 yılında bu oran yüzde 10,3 oranında gerçekleşerek bir düşme içine 

girmiştir. Toplam kaynağın yaklaşık yüzde 60’ı merkezden gelir paylaşımı çerçevesinde aktarılan 

transfer gelirlerinden oluşmaktadır. Bu anlamda yerel idarelerin merkezle kaynak akışı açısından 

sıkı ve bağımlı bir ilişkisi bulunmaktadır. Yerel idarelerin harcama büyüklüğü GSYİH’ya oran 

olarak yaklaşık olarak yüzde 12-13 arasında değişmektedir. Bu büyüklükteki bir harcama federal 

yönetiminin toplam net harcamasının yaklaşık yüzde 75-80’i düzeyindedir. Yerel idareler federal 

yönetimin toplam harcama büyüklüğüne yakın bir kaynağı ekonomide kullanmaktadırlar.  

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Borç Stoku  39,1 37,7 40,9 47,6 50,9 62,2 164,5 146,1 140,1

   -Dış Borç St.    29,9 29,9 32,9 96,1 86,0 63,9 
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Tablo 9. Federal Yönetim ve Yerel Yönetimlerin Gelir ve Gider Yapısı (GSYİH’ya 
Oranlarının Gelişimi) 

  1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Federal Yönetim         

  Toplam Harcamalar 18,93 19,62 19,11 20,09 20,26 21,93 21,96 22,02 

   -Yerel İdarelere Transferler 6,06 5,62 5,84 6,04 6,13 6,29 6,35 5,93 

  Toplam Gelirler 19,55 19,09 17,18 18,63 18,9 20,25 19,57 18,78 

Federal Yön. Dengesi 0,62 -0,53 -1,93 -1,46 -1,36 -1,68 -2,39 -3,24 

Konsolide Yerel Yönetimler          

  Toplam Harcamalar 10,75 11,61 11,13 11,18 11,73 12,83 12,61 13,47 

    -Personel Harcamaları 5,75 5,87 5,42 5,34 5,63 6,37 6,52 6,98 

  Toplam Gelir 10,46 10,35 10,69 11,14 11,08 11,38 11,45 11,15 

    -Yerel Gelirler 3,54 3,55 3,6 3,72 3,9 3,9 3,82 3,63 

    -Gelir Paylaşımı 
(Merkezle) 

6,92 6,8 7,09 7,42 7,18 7,48 7,63 7,52 

Yerel Yön. Dengesi -0,29 -1,26 -0,44 -0,04 -0,65 -1,45 -1,16 -2,32 

Kaynak: IMF 2004 

Yerel yönetimlerin bütçe dengesi oldukça değişken bir yapı içinde olmuştur. Son dönemde açık 

düzeyi yüzde 2’nin üzerine çıkmış 2003 yılında yüzde 4’e yaklaşmıştır. Mali uyum programları 

kapsamında öngörülen mali hedeflerde yaşanan sapma yerel idarelerde oldukça yüksek çıkmıştır. 

2000 ve 2001 yıllarında yaşanan kriz koşullarında öngörülen hedeflerin üzerinde bütçe açığı 

verilmiştir. 2001 yılındaki sapma özellikle yüksek çıkmıştır. 2001 yılında yerel idarelerin açığı 

GSYİH’ya oran olarak yüzde 0,95 oranında hedeflenmiş, gerçekleşme ise dönem sonunda yüzde 

2,3 oranında olmuştur.   

2000’de uygulamaya konan program kapsamında öncelikle yerel idarelerin harcama düzeylerinin 

dondurulması öngörülmüş, borçlanmaları üzerine bir limit konmaya çalışılmış ve saydamlığı 

artıracak düzenlemeler getirilmiştir. Bu yüzden kamu maliyesine yönelik öncelikli reformların 

başında merkezle yerel idarelerin rol ve sorumluluklarının ortaya koyan ve buna göre yönetimler 

arası bir kaynak paylaşımını öngören düzenlemeler gelmektedir. Yapısal düzenlemelere ek olarak 

federal yönetim ve merkez bankası mali disiplini güçlendirmek amacıyla yerel yönetimlerin çizgi 

altı işlemlerini izlemeye yönelik sistem geliştirmişlerdir. Bu anlamda merkez bankası bankaların 

yerel yönetimlere kredi vermesini yasaklamıştır.  
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2.2 Brezilya Deneyimi 
 

IMF Brezilya İlişkileri 

Brezilya ile IMF arasında program düzeyindeki ilişki 1983 yılında genişletilmiş fon kolaylığı 

kullanımı ile başlamıştır. Üç yıllık dönemi kapsayan bu anlaşmayı 1988 ve 1992 yıllarında iki stand 

by izlemiştir. IMF ile Brezilya arasındaki ilişkilerin kapsamlı istikrar programları ile sürekli hale 

gelmesi 1998 yılında imzalanan ve daha sonra ek rezerv kolaylığı ile güçlendirilen stand by ile 

olmuştur. 1998 yılında bu stand by’ı 2001 ve 2002 Eylülünde imzalanan iki stand by daha 

izlemiştir. Bu son iki anlaşmada kısa dönemli kaynak ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak ek 

rezerv kolaylıklarına yönelik düzenlemeleri de içermektedir. 6 Eylül 2002 tarihinde imzalanan ve 

2005 Mart’ında tamamlanması öngörülen stand by halen yürürlüktedir.1  

Genişletilmiş fon kolaylığı da dahil olmak üzere IMF ile Brezilya arasında toplam 6 tane istikrar 

programı uygulaması olmuştur. Son üç stand by kapsamında yapılan ek rezerv kolaylıkları ile 

birlikte bu sayı başka bir hesaplama ile 9’a çıkmaktadır. Ek rezerv kolaylığı uygulanan istikrar 

programları çerçevesinde ortaya çıkan ve önemli büyüklüklere ulaşan finansman ihtiyaçlarını 

karşılamak için programın uygulamasında Brezilya’ya sağlanmıştır.  

Tablo 10. Başlangıcından Günümüze IMF Brezilya Borçlanma İlişkisi 

(milyon SDR) 
Anlaşma 

Tarihi 
İptal veya Çıkış 

Tarihi 
Anlaşılan 

Tutar 
Çekilen 
Tutar 

Stand By Düzenlemesi Eyl 06, 2002 Mart 31, 2005 27.375 17.200
-Ek Rezev Kolaylığı Eyl 06, 2002 Eyl 05, 2003 7.610 7.610

Stand By Düzenlemesi Eyl 14, 2001 Eyl 05, 2002 12.144 11.385
-Ek Rezev Kolaylığı Eyl 14, 2001 Eyl 05, 2002 9.951 9.951

Stand By Düzenlemesi Ara 02, 1998 Eyl 14, 2001 13.025 9.471
-Ek Rezev Kolaylığı Ara 02, 1998 Ara 01, 1999 9.117 6.512

Stand By Düzenlemesi Oca 29, 1992 Auğ 31, 1993 1.500 128
Stand By Düzenlemesi Auğ 23, 1988 Şub 28, 1990 1.096 365
Genişletilmiş Fon Kol. Mar 01, 1983 Şub 28, 1986 8.479 2.743

Toplam   63.619 41.292
         Kaynak. IMF, www.imf.org (Ocak 2005) 

                                                 
1 IMF Brezilya ilişkileri konusundaki bilgiler IMF’in ev sayfasından elde edilmiştir; www.imf.org (Kasım 
2004) 



 

 

83
 

1983’den bugüne Brezilya istikrar programları uygulaması için toplam 63,6 milyar SDR (yaklaşık 

96,4 milyar $) tutarında anlaşma imzalamış ve bu tutarın 41,3 milyar SDR’sini (yaklaşık 62,6 

milyar $) Kasım 2004 sonu itibarıyla kullanmıştır. Toplam kredi kullanımının yüzde 92’si 1998 ve 

sonrasında imzalanan stand by’lar kapsamında olmuştur. Yine bir başka özellik ise toplam kredi 

kullanımlarının yüzde 58’ini olağanüstü finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik ek rezerv 

kolaylığı kullanımı şeklinde gerçekleşmesidir. 

Son imzalanan stand by düzenlemesi ile birlikte Brezilya, IMF’den en fazla kaynak kullanan birinci 

ülke konumuna gelmiştir. Brezilya 16,1 milyar SDR (yaklaşık 24,4 milyar $) yükümlülüğü ile 2004 

yılı sonunda IMF’ye en fazla borcu olan ülkedir. 

Makro Ekonomik Yapıda Yaşanan Gelişmeler 

1981’den 1992’ye kadar olan dönem Brezilya’da ekonomi, önce istikrarsızlık, düşük büyüme, daha 

sonraki 10 yıl ise nispeten tutarlı bir büyüme, yüksek enflasyon ve yatırım oranlarının düşmesi 

şeklinde tanımlanmaktadır. Brezilya ekonomisi 1990’lı yıllara yatırımlardaki tedrici artışla 

büyümenin düzeldiği bir ekonomik yapıda girmiştir. Üç temel aşama şeklinde tasarlanan “Real 

Plan”, istikrar programı, 1993 yılında açıklanmıştır. Buna göre; birinci aşama acil mali uyum, 

fiyatlar ve ücretlerin sabit bir hesap birimine dönüştürülmesi ile enflasyon direncinin yıkılması ikici 

aşama, ve son olarak da parasal nitelikli reformlar (Giambiaghi et al 1999:14).  

1990’lı yılların başında uygulanan Collor Plan oldukça yüksek düzeyde faiz dışı fazla performansı 

ortaya koymasına ve enflasyonun ilk başta düşmesine rağmen daha sonra tekrar yükselmesi ve 

oldukça yüksek oranlara ulaşması nedeniyle daha kapsamlı bir planın hazırlanmasını ve 

uygulanmasını gündeme getirmişti. Faiz dışı fazla 1990-94 arasında GSYİH’ya oran olarak 

ortalama yüzde 4 düzeyinde gerçekleşirken, toplam kamu kesimi dengesi ise faiz ödemelerinin 

GSYİH’ya oran olarak yüzde 30’lara ulaşması nedeniyle yüzde 27’lere ulaşan bir açığa sıçramıştı. 

Enflasyon ise 1990’da yüzde 3.000’lerden 1991’de yüzde 600’lere düşmüş daha sonra tekrar 

hızlanarak 1994’de yüzde 2.000’lerin üzerine çıkmıştır. 
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Tablo 11. 1995-2003 Arası Brezilya’da Bazı Makro Göstergelerdeki Gelişme 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

GSYİH-Büyüme 
(reel bazda-%) 

4,2 2,8 3,2 0,2 0,8 4,5 1,3 1,9 -0,2 

TÜFE (Yıllık 
Ort.%) 

23,29 10,03 4,82 -1,79 8,64 4,38 7,13 9,92 9,5 

GSYİH Deflatorü  65,53 76,94 83,29 87,33 92,28 100 107,44 118,36 n.a. 

Cari İşlemler 
Dengesi  

(milyar $) 
-18 -23 -33,3 -33,4 -25,4 -24,6 -23,2 -7,7 4,1 

Toplam İhracat 46,5 48 53 51,1 48 55,1 58,2 60,4 73,1 

Toplam İthalat 50 53,3 61,4 57,7 49,3 55,8 55,6 47,2 48,3 

Kamu Sektörü 
Borçlanma Gereği 
(GSYİH Oran-%) 

7,3 5,9 6,1 7,9 10,5 3,6 3,6 4,58 5,22 

Kamu Sektörü 
Faiz Dışı Fazla 
(GSYİH Oran-%) 

0,27 -0,08 -0,95 0,01 3,19 3,46 3,64 3,96 4,32 

Kaynak:  Banco Central do Brasil (2004), IMF-World Economic Outlook, September 2004 
 
1990’ların ikinci yarısında önceki dönemde yaşanan durgunluğun ve yüksek enflasyonun 

devamında Real Plan başarılı bir uygulama performansı göstermiştir. Özellikle düşük gelir 

düzeyindeki grupların yaşam düzeyleri bu dönemde iyileşmiştir. Parasal reformların etkin bir 

şekilde uygulamaya konmasıyla enflasyon yıllık ortalama yüzde 2500’lerden Eylül 1998’de yüzde 

3’ün altına düşmüş, büyüme ise daha sürdürülebilir bir yapıya taşınmıştır. Yüzyılın neredeyse 

yarısında Brezilya’da bu düzeyde bir enflasyon oranına ulaşılamamıştı. Enflasyonun bu düzeyde 

düşmesi ekonomik aktivitelerde ve gelirlerde hissedilir bir düşme gerçekleşmeden başarılmıştır. 

Real Plan enflasyonu istikrarlı bir noktaya taşırken 1994-97 arasında tüketim ve yatırımları artırarak 

büyümeyi desteklemiştir. Bununla birlikte, 1997 yılında Asya Krizinin ve 1998 yılında ise Rusya 

Krizinin yarattığı dışsal şoklar cari işlemler açığının oldukça yüksek olduğu bir ekonomide var olan 

yapısal kırılganlıkları doğrudan etkileyerek programın başarısının çok daha uzun sürmesinin önüne 

geçmiştir. Yaşanan bu krizler bütçe dengesi ve ödemeler dengesi kaynaklı olarak ekonomide 

yapısal kırılganlıkları artırarak tekrar geriye dönüş yaşanmasına yol açmıştır (Giambiaghi et al 

1999:14-15).  
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Dışsal koşullardan kaynaklı belirsizlikler nedeniyle sermaye girişinde yaşanan ani kesilme, 

ekonomide devalüasyon beklentisi ile birlikte kriz koşullarını yaratmıştır. Uygulanan Real Plan’ın 

öngördüğü belirlenmiş kur politikası nedeniyle Brezilya kurun Real karşısında değer kazanmasına 

yani devalüasyona yanaşmamış faizlerin yükselmesine bir anlamda izin vermiştir. Faiz 

oranlarındaki hızlı yükselme büyüme oranının düşmesine, işsizliğin artmasına ve kamu 

finansmanında önemli düzeylere ulaşan bozulmaya neden olmuştur (Pinherio et al, 2001:14). 

Brezilya’da yüksek düzeylere ulaşan cari açık (30 milyar dolar sınırını aşan) doğrudan yabancı 

sermaye girişinin oldukça yüksek olması nedeniyle diğer ülke örneklerine göre daha farklı 

değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, bu düzeydeki bir açık her zaman dışsal şoklara karşı 

ekonomiyi daha kırılgan yapmaktadır. 

Rezervlerde oluşan kaybın giderilmesi ve krizin boyutlarının çok daha yükselmesinin önüne 

geçmek amacıyla Brezilya IMF ile 1998 yılında, uluslararası çok taraflı finansal desteğin de 

alınması amacıyla bir stand by düzenlemesi yapmıştır. Bu tarihten itibaren Brezilya ekonomisi ile 

IMF arasındaki ilişkiler artarak devam etmektedir. Brezilya IMF’den kullandığı kaynağın yaklaşık 

yüzde 92’sini 1998 ve sonrasında imzaladığı üç stand by ile sağlamıştır. 

Brezilya yeni dönemin ilk stand by (1998) uygulamasında aslında hedeflere ulaşma açısından 

bakıldığında başarılı bir performans ortaya koymuştur. Ekonomik büyüme tekrar hızlanmış, cari 

işlemler açığında belli bir düzeyde de olsa bir iyileşme görülmüş, faiz dışı fazla kamu açığındaki 

artışa rağmen oldukça iyi bir performans göstermiş, sosyal göstergeler ve sosyal güvenlik ağında 

iyileşmeler olmuştur. Bununla birlikte, dışsal şokların etkisinin devam etmesi ve içerde yaşanan 

geçici şoklar, ekonomide dengelerin olumsuz etkilenmesine yol açmış ve Brezilya daha sıkı para ve 

maliye politikalarını uygulamaya karar vermiştir. Bunu yaşama geçirebilmek içinde IMF ile takip 

eden dönem için yeni bir stand by üzerinde anlaşmıştır.  

Brezilya bu dönemin ikinci stand by (2001) programını bir önceki stand by’da olduğu gibi 

öngörüldüğü şekilde uygulamaya çalışmış, güçlü ve tutarlı bir makro politika çabası ile bazı 

yapısallarda hissedilir bir iyileşme sağlamıştır. Bu anlamda, Brezilya fiyat istikrarını sürdürmeye 

çalışarak büyümedeki istikrarı korumuş, faiz dışı fazla performansını başlangıç hedeflerinin de 

üstüne çıkararak artırmış, mali kurumları güçlendirerek enflasyon hedeflemesine geçmiştir. 

Brezilya ikinci stand by çerçevesinde de hedeflediği bir çok politika hedefine ulaşmış gözükmekle 

birlikte dış koşullardaki belirsizliğin devam etmesi, yaklaşan seçimlerle birlikte iç piyasada oluşan 

belirsizlik, programın sosyal maliyetinin artması gibi nedenlerle programa olan desteğin azalmaya 
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başlaması ve yapılan devalüasyon ekonomiyi olumsuz etkilemiştir. Brezilya tekrar mevcut stand 

by’ın iptal edilerek yeni bir stand by yapılması konusunda IMF’e gitmiştir. Seçim öncesi1 Eylül 

2002’de onaylanan üçüncü stand by ile Brezilya, Mart 2005 yılına kadar sürecek bir dönem için 

toplam 27,4 milyar SDR tutarında IMF’den yeni bir kaynak kullanımını öngören programı 

uygulamaya koymuştur. 

Yeni programın temel amacı düşük enflasyon ve sürdürülebilir dış denge çerçevesinde büyümeyi 

orta vadede potansiyel düzeyine yaklaştırmak, işsizliği azaltmak ve sosyal koşulları iyileştirmek 

olarak belirlenmiştir (Memorandum of Economic Policies, August 2002).   

İstikrar Programları Kapsamında Mali Uyum 

1999-2003 arasında uygulanan üç istikrar programının temel maliye politikası amacı sıkı mali 

disiplin çerçevesinde harcama tasarrufu ve gelir artışı sağlayan tedbirlerle faiz dışı fazla verilmesi 

ve borç stokunun azaltılması olarak belirlenmişti.  

Brezilya 1990’lı yıllarda kamu maliyesinde iki farklı politikanın uygulama sonuçlarını yaşamıştır. 

1990-94 döneminde (Collor Plan) yüksek faiz dışı fazla ve toplam kamu kesimi dengesindeki 

önemli düzeylere ulaşan açığa rağmen işlevsel dengedeki (operational equilibrium-operational 

deficit)2 iyileşmeyi 1995-98 döneminde (Real Plan) tersine faiz dışı açık ve enflasyonun düştüğü bir 

ortamda toplam kamu sektöründe açığın verildiği dönem izlemiştir. Nitekim bu dönemde enflasyon 

bir önceki döneme göre düşmekle birlikte hem cari işlemler açığı hem de kamu açığı önemli 

düzeylere ulaşmıştır. 1999-2003 döneminde ise 2005’e kadar tekrar yenilenen üç IMF destekli 

istikrar programı ile yüksek düzeyde faiz dışı fazla verilmesi temel maliye politikası seçeneği olarak 

öne çıkmıştır. 

1998’lerin sonunda Brezilya derin bir dış ve bütçe açıklarından kaynaklı iç mali krizle karşı karşıya 

kalmış 1999-2001 dönemini kapsayan bir stand by anlaşmasını IMF ile imzalamıştı. Ocak 1999’da 

yapılan büyük devalüasyon bunu izlemiş ve maliye politikası uygulaması önemli bir değişikliğe 

                                                 
1 Brezilya’da 2002 Ekiminde yapılan seçimler ile mevcut Cardosa hükümeti seçimleri kaybetmiş ve yerine sol 
görüşe sahip Lula yönetimi iktidara gelmiştir. 
2 Enflasyonun çok yüksek olduğu bir dönemde işlevsel denge ön plana çıkmaktadır. Aslında işlevsel dengeyi 
mali literatürde en fazla kullanan ve yaygınlık kazanmasına sebep olan ülke deneyimi Brezilyadır. İşlevsel 
dengede esas olarak yapılan faiz harcamaları içinden enflasyon kısmını ayırarak bunu çizginin altına indirmek 
böylece ana paranın enflasyon yoluyla aşınan ana para kısmını bu şekilde tamamlamaktır. Başka bir deyişle 
borçlanmanın amortismanı işlemidir. Yukarda yani çizgi üstünde ise ödenen faizin enflasyondan arınmış reel 
kısmı kalmaktadır. Böylece toplam faiz giderleri ve toplam harcamalar enflasyon etkisi kadar azalmaktadır.  
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uğramıştır. Cardosa yönetiminin ikinci dönemi olan bu dönemde temel politika olarak kamu sektörü 

bütçe sınırlamaları ile toplam kamunun faiz dışı fazlası artırılmıştır (Giambiagi ve Ronci, 2004).  

Brezilya’da kamu sektörü federal (merkezi yönetim), bölge ve yerel yönetimler ile sosyal güvenlik 

kurumları ve kamu ekonomik teşebbüslerinden oluşmaktadır. Finansal olmayan (yani kamu 

bankaları, kamu parasal kurumları ile merkez bankası ayıklanmış) kamu sektörü dendiğinde 

yukarda sayılan tüm kamu kurumları toplam içine girerken genel yönetim tanımına geçilirken kamu 

iktisadi kuruluşları, merkezi yönetim tanımına geçilirken ise sosyal güvenlik kurumları ve yerel 

kurumlar ayıklanmaktadır. 

Programın maliye politikası ayağı harcamaların kısılması ve gelirlerin artırılması suretiyle faiz dışı 

fazla verilmesi performansı üzerine kurgulanmıştır. Uygulanan politikaları güçlendirmek ve faiz 

dışı fazla performansını daha sürdürülebilir bir patikaya oturtmak ve kurumsal kapasiteleri 

yükseltmek amacıyla her yenilenen stand by’da yapısal reform alanları ile programlar 

güçlendirilmeye çalışılmıştır.  

Tablo 12. 1995-2003 Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (KKBG) ve Faiz Dışı Fazla (FDF) 
Performansındaki Gelişmeler  (GSYİH’ya Oran Olarak-%)  

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Kamu Sektörü 
FDF’sı 

0,27 -0,08 -0,95 0,01 3,19 3,46 3,64 3,96 4,32 

Genel Yönetim 
FDS’sı 

0,34 0,07 -1,01 0,36 2,55 2,41 2,7 3,22 n.a. 

Merkezi Yön. 
FDF’sı 

0,52 0 -0,27 0,55 2,33 1,86 1,83 2,42 n.a. 

Toplam KSBG 7,2 5,9 6,1 7,9 10,5 3,6 3,6 4,58 5,22 

Genel Yön. 
Borç. Gereği 

5,9 5,3 5,7 7,4 10,6 4,3 4,2 4,57 5,89 

Merkezi Yön. 
Borç. Gereği 

2,3 2,6 2,6 5,4 7,4 2,3 2,1 0,75 4,1 

Kaynak: Giambiagi et al (2004), Banco Central do Brasil (2004), IMF Government Finance Statistics 
Yearbook (20049 

1999 öncesi kamu sektöründe faiz dışı açık verilmesinden 1999 yılında faiz dışı fazla verilmesine 

geçilmiştir. 2002 ve 2003 yıllarında faiz dışı fazla hedefleri programlananın üzerinde bir 

performans göstererek yüzde 3,96 ve yüzde 4,32 oranlarında (GSYİH) gerçekleşmiştir. Orijinal 
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program hedefleri ise sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 3,2 olmakla birlikte bu hedefler son stand by 

kapsamında sırasıyla yüzde 3,88 ve 3,75 olarak revize edilmiştir.  

Faiz dışı fazla esas olarak vergi gelirlerinde yaşanan artış ile sağlanmıştır. 1999-2003 arasında 

GSYİH’ya oran olarak vergi gelirlerindeki artış 3,5 puana ulaşmıştır. Diğer gelirlerdeki reel artışla 

toplam gelirlerdeki artış GSYİH’ya oran olarak yüzde 5’e yaklaşmıştır (Banco Central de Brasil 

verilerinden merkezi yönetimin gelir yapısındaki değişime bakılarak hesaplanmıştır).  

Programların uygulandığı dönemde harcamalar reel olarak düşmemiştir. Merkezi yönetim (federal 

government) harcamaları GSYİH’ya oran olarak yüzde 18’lerden yüzde 21’e çıkmıştır. Diğer cari 

ve sermaye harcamaları toplamı reel olarak küçük bir düşme gösterirken sosyal güvenlik 

harcamaları ise artmıştır.  

Grafik 2. 1995-2003 Büyüme, Kamu Kesimi Dengesi ve Faiz Dışı Fazla Performansı 
(GSYİH’ya Oranları) 
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Toplam faiz dışı fazlanın yaklaşık olarak yüzde 60’ını veren merkezi yönetim bütçesine 

baktığımızda, faiz dışı fazla düzeyinin bir katı büyüklüğüne ulaşan bir gelir performansı ile karşı 

karşıya kalıyoruz. Bunun anlamı, programın uygulandığı dönem itibarıyla mali yükün ve baskının 

esas olarak gelir ama daha çok vergi tedbirleri üstünde olduğudur.  Bir önceki dönemde (1995-

1989) kamu harcamalarındaki artıştan kaynaklı bütçe dengesizliğinin ve biriken sorunların faturası 

aslında bir anlamda vergi ödeyen mükelleflerin üstünden çıkmaktadır.  
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Kurumsal düzeyde faiz dışı fazla verilmesinin temel yükü kontrolün yüksek olduğu ve bütçe 

disiplininin daha kolay sağlandığı merkezi yönetim üzerinde olduğunu görüyoruz. 1999-2002 

döneminde ortalama olarak yüzde 4’e yaklaşan (2003’ün eklenmesiyle bu tespit çok daha doğru 

olmaktadır) faiz dışı fazla performansının yüzde 60’a yakını temel kamu hizmetlerini daha ağırlıklı 

olarak sunan federal yönetim üzerinden sağlanmıştır. 

Tablo 13. Brezilya’da Bütçelere Göre Faiz Dışı Fazla Performansı                          
(GSYİH’ya Oran Olarak) 

 1991-94 1995-98 1999-2002 

Faiz Dışı Denge 2,9 -0,2 3,6 

Federal Yönetim 1,6 0,3 2,1 
Federal Yön.&Merkez Bankası 1,0 0,6 3,2 
Sosyal Güvenlik(1) 0,6 -0,3 -1,1 

Yerel İdareler 0,7 -0,4 0,6 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 0,7 -0,1 0,9 

Federal 1,1 0,2 0,7 
Yerel -0,4 -0,3 0,2 

            Kaynak: Giambiagi ve Ronci 2004, Banco Central do Brasil 2004;  
           (1):net sosyal güvenlik gelirleri eksi ödemeler 
 
Sosyal güvenlik kısmı ayıklanıp bakıldığında elde edilen faiz dışı fazlanın yaklaşık olarak yüzde 

90’ı federal yönetim tarafından alınan önlemler sonucunda gerçekleştirilmiştir. Bu 1991-94 

döneminde verilen faiz dışı fazlanın kurumsal yapısından oldukça farklı bir noktayı işaret 

etmektedir. Federal yönetim sosyal güvenlik dahil 1991-94 döneminde fazlanın yüzde 55’ini, sosyal 

güvenlik harcamaları düşülmüş olarak ise yüzde 24’ünü sağlarken bu oran özellikle sosyal güvenlik 

harcamaları düşülmüş federal yönetim dengesinde iki katına yakın artmıştır. Diğer kurumsal 

yapılara bakıldığında yerel idarelerin faiz dışı fazlaya katkısı 1991-94 döneminde yaklaşık yüzde 24 

iken bu oran 1999-2002 döneminde yüzde 16,7’ye düşmüştür. GSYİH’ya oran olarak ise yerel 

idarelerin (eyaletler artı belediyeler) katkısı 0,7’den 0,6’ya düşmüştür. 

Faiz dışı fazla performansı programın uygulandığı dönemde önemli düzeyde artarken aynı düzelme 

ve istikrarlı iyileşme kur ve faizlerdeki olumsuz gelişmeler nedeniyle toplam kamu dengesine 

yansımamıştır. Nitekim, sürdürülebilirlik problemi yaşayan kamu borç stoku sürekli yükselmiştir. 

Programın ilk yılında GSYİH’ya oran olarak yüzde 49,4 düzeyinde olan net kamu borç stoku 

sürekli artarak 2003 yılında yüzde 58,7 oranına çıkmıştır. Kamu net borç stokunun hızla artması ve 
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toplam kamu borç yükünün bu anlamda yüzde 60 sınırına yaklaşması önemli bir risk olarak 

algılanmıştır. 

Kamu net borcunun 1999-2002 döneminde yaklaşık yüzde 34’ü yerel idarelere aitken yüzde 61’i 

federal yönetime, geri kalan yüzde 5 ise kamu iktisadi teşebbüslerine aittir. 1995-98 arasında bu 

düzey yerel yönetimler için yüzde 40’lara yaklaşmakla birlikte program döneminde tekrar yüzde 

32-34 bandına düşmüştür.   

Tablo 14. 1995-2003 Arası Kamu Net Borç Stoku (GSYİH’ya Oranı) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Kamu Sektörü Net Borç 
Stoku (%) 30,5 33,3 34,3 41,7 49,4 48,8 52,6 55,5 58,7

Kaynak: Giambiagi ve Ronci 2004, Banco Central do Brasil 2004 

İstikrar programlarında öngörülen gelir ve harcama tedbirlerinin yapısına bakıldığında, ağırlığın 

gelirler üzerinde olduğunu ifade etmiştik. Başta vergi gelirleri olmak üzere programlar sürecinde 

öngörülen gelir artışına yönelik tedbirleri ile harcama tasarruflarını sırasıyla izleyen paragraflarda 

ele alınmaktadır. 

Gelir tedbirlerine değinmeden önce genel hatlarıyla Brezilya vergi sisteminden ve vergi idaresinin 

yapısından bahsetmek gerekmektedir. Anayasa gereği merkez, eyaletler ve yerel idareler vergi 

toplayabilirler. Federatif yönetim sisteminin bir özelliği olarak her düzeydeki devlet yönetiminde 

(merkez-yerel) yönetimsel ve siyasi özerklik bulunmaktadır. Bu çerçevede yönetimler vergi ve harç 

benzeri yükümlülükleri tesis etme ve bunları gerçekleştirmek için vergi idareleri kurabilmektedirler. 

Toplam vergi gelirlerinin yaklaşık olarak yüzde 60’ını merkezi yönetim toplamakta geri kalan ise 

eyaletler ve diğer yerel yönetim birimleri tarafından tahsil edilmektedir.  

1999-2002 döneminde uygulanan politikalar sonucunda federal yönetimin gelirleri GSYİH’ya oran 

olarak 1991-94 dönemindeki ortalama yüzde 16’lardan yüzde 22’lerin üstüne çıkmıştır.  

Gelirleri artırmaya yönelik olarak alınan tedbirleri ve politikalar şu şekilde sıralayabiliriz:1 

• Finansal işlemler üzerinden alınan ve geçici nitelik gösteren vergilerin uygulanması 

(kaldırıldıktan sonra ortaya çıkan kaynak ihtiyacı nedeniyle yeniden getirilmesi) 

                                                 
1 1998-2003 yılları arasında çıkan stand by dokümanları (Memorandum of Economic Policies, 2002) ve niyet 
mektuplarından ve derlenmiştir (www.imf.org-Kasım 2004) 
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• Sosyal güvenlik sisteminin finansmanına yönelik katkı kesintilerinin artırılması 

• Mal ve hizmetlerden alınan işlem vergilerinin federal ve yerel düzeyde katma değer 

vergileri ile değiştirilmesi. 

• Stopaj şeklinde tahsil edilen vergilerin oranlarının artırılması. 

• Vergi sisteminin geliştirilmesine yönelik yapısal nitelikli düzenlemeleri içeren reformlar 

• Vergi idareleri (farklı yönetim düzeylerine bağlı) arasında rekabetin geliştirilmesi  

İlk iki sırada sayılan tedbirler federal düzeyde alınan gelir tedbirlerindeki değişimin üçte ikisini 

aslında açıklamaktadır (Giambiagi et al., 2004:27). 1999 yılından itibaren uygulanmaya başlayan 

gelir tedbirlerinin önemli bir kısmı geçici veya bir defalık vergi tedbirleri niteliğinde olmuştur. 

Geçici gelir artışlarından elde edilen katkı 1999-2002 döneminde GSYİH’ya oran olarak ortalama 

yüzde 2,7 gibi oldukça yüksek bir düzeyde gerçekleşmiştir. Bir defalık tedbir niteliğinde de 

sayılabilecek bu tedbirlerin faiz dışı fazlaya katkısı yaklaşık olarak yüzde 75 oranına çıkmaktadır. 

Tablo 15. Geçici Nitelikte Gelir Tedbirlerinin Faiz Dışı Fazlaya Katkısı               
(GSYİH’ya Oran Olarak) 

 1999 2000 2001 2002 Ortalama

Toplam 3,2 2,3 2,3 2,9 2,7
  Finansal İşlemler Vergisi 0,8 1,3 1,5 1,5 1,3
  İmtiyazlar 0,9 0,5 0,4 0,3 0,5
  İlave Gelir Vergisi 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Dış İşlemlerden Kaynaklı İlave   
Gelir Vergisi 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1

  Mali Destekleme Fonu  0,3 0,0 0,0 0,0 0,1
  Diğer 0,9 0,4 0,3 1,0 0,7

   Kaynak: Giambiagi ve Ronci 2004 

Harcamaların 1995-98 arasında reel olarak gösterdiği artışı 1999 sonrasına da taşınmıştır. 1994 

yılında federal hükümetin faiz dışı harcamaları GSYİH’ya oran olarak yüzde 14’ün altındayken 

1998’de bu oran yüzde 20 oranında artarak yüzde 16,6’ya çıkmıştır. 2002 yılında ise yüzde 17,9’a 

yükselmek suretiyle artış oranı 1994 yılına göre yüzde 29 olmuştur.  

Harcamaların özellikle 1995-98 döneminde reel olarak artması 1999 ve sonrası dönemde uygulanan 

programlarda müdahale edilebilecek nitelikteki harcama alanlarına yönelik kısa vadeli tedbirler 
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geliştirilmesi suretiyle harcamalardaki artışın önüne geçilmeye çalışılmasının tipik sonuçlarından 

bir tanesi de Brezilya örneği olmuştur.  1999 yılında personel harcamaları ile sosyal yardımların 

dışında kalan diğer harcamalar ve sermaye harcamalarının yüzde 20’si düzeyinde üzerinde 

değişiklik ve müdahale yapılamayacak harcama bulunurken (nondiscretionary) bu oran 2002 yılında 

yüzde 60’ın üzerine çıkmıştır (Giambiagi ve Ronci 2004:18-19). Bu ise aslında harcamaları 

düşürme yönünde idarelerin esnekliğinin sınır noktaya geldiğini göstermektedir. Bu noktada bütçe 

katılığı artmakta esneklik azalmaktadır. Bu durumu, özellikle kamu maliyesine yönelik yapısal 

nitelikli reformların öncelikle oluşturulmasını ve etkin bir şekilde uygulamaya konmasını 

kaçınılmaz olarak idarelerin gündemine getirmektedir. Bu ise Brezilya ve Türkiye dahil diğer 

örneklerde olduğu gibi aslında hiçte kolay bir süreç değildir.  

Harcamalarda disiplini ve tasarrufu sağlamaya yönelik temel politikalar ise esas olarak niyet 

mektupları ve eki dokümanlarda şu şekildedir: 

• Harcamalardaki artışın kaynaklarının başında gelen sosyal güvenlik ve yardım sisteminin 

yeniden yapılandırılması. 

• Sosyal güvenlik sisteminin açığını düşürmeye yönelik olarak emeklilik yaşının 

yükseltilmesi dahil tedbirler geliştirilmesi. 

• Yoksullara yönelik olarak etkin kaynak transferini sağlayacak programlar geliştirilmesi 

(Zero Hunger Program, Familia Programs). 

• Saydamlığın artırılması. 

• Mali Sorumluluk Kanunun çıkarılması (2000) ve bütçe kaynaklarının kullanımında 

esnekliği sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi.  

• Harcama kalitesinin artırılması.  

• Yerel yönetimlerin borçlanması üzerine kısıtlamalar ve yasaklar getirilmesine yönelik 

uygulamalar geliştirilmesi. 
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2.3 Bulgaristan Deneyimi 
 

IMF Bulgaristan İlişkileri 

Bulgaristan IMF’e 1990 Eylülünde girmiştir. IMF ile Bulgaristan arasındaki kredi ilişkileri ise 

1990’ların başında yaşanan kriz ile birlikte 1991 yılında başlamıştır. IMF ile Bulgaristan arasında 

ilk imzalanan stand by düzenlenmesi Mart 1991 tarihlidir.  

1996 yılında Bulgaristan’da yaşanan ve ülkeyi makro istikrarsızlık içinde hiperenflasyona götüren 

süreçte IMF ile Bulgaristan arasındaki stand by temelindeki kredi ilişkileri ortak ekonomik program 

geliştirilmesi yolundaki ilişkiler hız kazanmıştır.  

Tablo 16. Başlangıcından Günümüze IMF Bulgaristan Borçlanma İlişkisi 

(milyon SDR) 
Anlaşma 

Tarihi 
İptal veya Çıkış 

Tarihi 
Anlaşılan 

Tutar 
Çekilen 
Tutar 

Stand By Düzenlemesi Auğ 06, 2004 Eyl 05, 2006 100 0
Stand By Düzenlemesi Şub 27, 2002 Mar 15, 2004 240 240
Genişletilmiş Fon Kol. Eyl 25, 1998 Eyl  24, 2001 628 628
Stand By Düzenlemesi Nis 11, 1997 Haz 10, 1998 372 372
Stand By Düzenlemesi Tem 19, 1996 Nis 11, 1997 400 80
Stand By Düzenlemesi Nis 11, 1994 Mar 31, 1995 139 116
Stand By Düzenlemesi Nis 17, 1992 Nis 16, 1993 155 124
Stand By Düzenlemesi Mar 15, 1991 Mar 14, 1992 279 279
Toplam 2.313 1.839

         Kaynak. IMF, www.imf.org (Ocak 2005) 

Bulgaristan IMF’den kullandığı toplam kaynağın yüzde 72’sini 1996 ve sonrasında yapılan 3 stand 

by ve bir genişletilmiş fon kolaylığı yoluyla sağlamıştır. IMF ile başlangıcından bugüne toplam 8 

stand by düzenlemesi yapılmıştır (genişletilmiş fon kolaylığı dahil olmak üzere). Ağustos 2004’de 

imzalanan son stand by Eylül 2006’ya kadar herhangi bir çıkış olmadığı takdirde yürürlüktedir.  

Son stand by dahil olmak üzere başlangıcından 2004 sonuna kadar olan dönemde Bulgaristan IMF 

ile toplam 2,3 milyar SDR (yaklaşık 3,5 milyar $) tutarında bir kredi anlaşması imzalamış bunun 

1.8 milyar SDR’sini (yaklaşık 2,7 milyar SDR) ise kullanmıştır.  

Makro Ekonomik Yapıda Yaşanan Gelişmeler 

1990’lı yıllarda Bulgaristan 1990-94 ve 1996-97 olmak üzere iki önemli ekonomik kriz yaşamıştır. 

Her iki krizde de üretim düzeyi önemli oranda düşmüş, işsizlik artmış, hiper enflasyon yaşanmıştır.   
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1996 yılına kadar olan stand by düzenlemeleri ilk bakışta olumlu sonuçlar ortaya koymakla birlikte 

Bulgaristan ekonomisinde gerekli olan yapısal dönüşümlerin sağlanamamış olması piyasa 

ekonomisine geçişi yaşayan bu ülkede başta finans sektörü olmak üzere yapısal kırılganlıkların 

artmasına yol açmıştır. 1990’ların hemen başında kuru, faizleri, fiyatları piyasa koşullarına bırakan 

Bulgaristan gerekli alt yapıyı sağlayacak yapısal nitelikli reformları bu dönüşüm sürecinde iyi bir 

şekilde uygulamaya koyamayınca başta üretim, ödemeler dengesi ve kamu borçları olmak üzere 

ekonomiyi risklere açık hale getirmiştir.1  

1996 yılında Bulgaristan mali krizle karşı karşıya kalmıştır. Krize sebep olan başlıca faktörler 

yapısal reformların yavaşlaması ile bankacılık sektörü ve işletmelerde yaşanan ve derinleşen mali 

problemlerdir. Piyasa ekonomisine geçiş sürecinin yavaşlaması yanında kamu bankalarının ağırlıkta 

olduğu bir bankacılık sisteminde başta kamu işletmeleri olmak üzere kredilerin işletmelerin etkin 

çalışmasını teşvik edecek/zorlayacak şekilde dağılmaması hem ekonomide verimliliğin (büyümenin 

negatife dönmesine) hem de bankalara olan güvenin önemli derecede düşmesine neden olmuştur. 

Kamu borç stokunun yüksek olduğu ve hızla arttığı bu ortamda, bankacılık sistemine olan 

güvensizlikle birlikte bankalardan mevduat çekilmesi hızlanmış çekilen mevduat yabancı paraya 

dönmeye başlamıştır. 1996 yılı başında bankaların açmış olduğu kredilerin içinde yüzde 70 

oranında sorunlu kredi bulunmaktaydı (IMF, Ex Post Assesment 2004).  

Kurda devalüasyon beklentisi iyice artmış ve yabancı para rezervleri hızla düşmeye başlamıştır. Dış 

borcu yüksek olan ülkede borcun sürdürülebilirliği problemi algılamasının yaygınlık kazanması ile 

birlikte bankalardaki yabancı para cinsinden mevduatın çekilmesi hızlanmış bu gelişme bankaların 

likitide durumlarını bozmuş ve mali krizi tetiklemeye başlamıştır.  

1996 yılında ekonomi yüzde 10’un üzerinde daralmış, işsizlik oranı yüzde 12 oranını aşmış, 

enflasyon yüzde 30’lardan yüzde 300’lere sıçramış, faiz oranları yüzde 400’lere çıkmıştır. Yaşanan 

yüzde 600’e yakın devalüasyonla birlikte borç stoku ekonomi için önemli bir risk noktasına 

gelmişti. Toplam kamu borcu GSYİH’ya oran olarak yüzde 100’ü aşmıştı.  Toplam dış borçların 

GSYİH’ya oranı ise yüzde 70’lerden yüzde 96,8’e çıkmıştır.  

  

 

 
                                                 
1 Bu konuda bkz: IMF, Ex Post Assesment of Longer Term Program Engagement  (2004); IMF Staff Report 
(2000). 
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Tablo 17. Bulgaristan Ekonomisine İlişkin Seçilmiş Bazı Makro Göstergeler 

 

Kaynak: IMF, 2000- 2004 

 

 

 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
GSYİH Büyümesi (%)  -7,3 -1,5 1,8 2,1 -10,9 -5,6 4,0 2,3 5,4 4,1 4,9 4,3 

TÜFE (%) 91,3 72,9 96,1 62,1 121,6 1061,2 18,8 2,6 10,4 7,5 5,8 2,3 

İşsizlik Oranı (Kayıtlı, %)) 15,3 16,4 12,8 11,1 11,0 14,0 12,4 13,8 18,1 17,5 17,4 14,3 

Cari İşlemler Dengesi (GSYİH %) -9,3 -12,8 -1,7 -0,6 0,2 10,1 -0,5 -4-8 -5,6 -7,3 -5-6 -8,5 

Toplam Rezervler (milyon $)  1.240 969 1.311 1.546 793 2.474 3.056 3.222 3.460 3.580 4.747 6.705 

Döviz Kuru (Leva/ABD $) 0,024 0,033 0,066 0,071 0,487 1,777 1,675 1,947 2,102 2,219 1,885 1,611 

Faiz Oranları  (BNP Oranı) 2,8 435,0 2,0 5,2 4,6 4,6 4,7 3,4 3,2 

Genel Yönetim Dengesi (GSYİH %) -5,2 -10,9 -5,8 -6,3 -10,4 -2,4 1,0 -0,9 -1,0 -0,9 -0,6 -0,4 

Gen. Yön. Faiz Dışı Faz. (GSYİH %) 1,2 -1,6 7,7 8,3 9,3 5,3 5,3 2,8 3,0 2,8 1,6 1,7 

Kamu Sektörü Borç Stoku  (% GSYİH) 158,3 135,9 140,2 100,9 105,8 110,4 80,0 82,8 77,0 69,9 61,4 53,5 

Toplam Dış Borç Stoku (% GSYİH)    77,4 96,8 95,9 81,6 81,7 88,2 79,4 65,1 58,7 
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Konsolide kamu sektörü açığı faiz dışı dengenin olumlu performans ortaya koymasına rağmen faiz 

ve kurlardaki artıştan dolayı yüzde 5’lerden yüzde 10’lara sıçramıştır.  1994-96 yıllarında 

uygulanan istikrar programının özellikle kamu harcamalarındaki kesinti nedeniyle faiz dışı fazlayı 

yüzde 8’ler düzeyine çıkarmamış olsaydı toplam kamu açığı daha yüksek düzeylere çıkmış olurdu.  

1996 yılında ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler özellikle enflasyon, büyüme ve işsizlik olmak 

üzere etkisini 1997 yılında da göstermiştir. Hiperenflasyon devam etmiş, ekonomi daralırken 

işsizlik oranı yüzde 14’lere yaklaşmıştır. 

Yaşanan kriz nedeniyle sosyalist hükümet Aralık 1996’da istifa etmiştir. Öne alınan seçim ve seçim 

sonrası gelen yeni hükümet kapsamlı bir ekonomik program hazırlamış ve bunu IMF’in desteğiyle 

uygulamaya koymuştur. Ekonomik program esas olarak makro istikrarın sağlanması ve ekonomide 

güven ortamının oluşturulması için sıkı para politikası çerçevesinde para kurulu uygulamasına 

geçişi öngörmüştür. Para kurulu uygulaması sadece sıkı para politikasıyla sınırlı kalmamış maliye 

politikası ile gelirler politikasını da aynı yaklaşım ve eşgüdüm içinde uygulamaya çalışmıştır.   

Bulgaristan 1997 yılının ortasında para kurulu uygulamasına geçmiş 1998/99 yıllarında yaşanan 

şokların olumsuz etkilerine rağmen özellikle yapısal nitelikli programların başarısı ile birlikte 

program uygulamasında oldukça başarılı bir performans göstermiştir. Programın kararlılıkla 

uygulamaya konması ile birlikte ilk aşamada piyasada oluşan güvensizlik giderilmiş ve faizler 

düşmüştür. Enflasyon ise özellikle para kurulu uygulamasının getirdiği sıkı para politikası 

sonucunda yüzde 500’lerden iki yıl içinde yüzde 1’lere düşmüş, yüksek orandaki devalüasyon ve 

toplam talepteki daralma sonucunda cari işlemler dengesi açıktan fazlaya geçmiştir. 

Para kurulunun ilk aşamada iki önemli rolü olmuştur: İlki kamu işletmelerinin ve bankaların talebi 

ile artacak olan parasal büyüme riskine karşı güçlü bir kurumsal direnç görevi görmüş; ikincisi ise 

toplumun bütününe yönelik olarak tam birleştirici rol ve sorumluluk üstlenmesidir. 1996 yılında 

patlayan kriz aslında uygulanan politikaların değiştirilmesi gerektiği konusunda toplumun çok 

çeşitli kesimlerinde bir fikir birliği oluşmasına da yol açmıştır (IMF, Ex Post Assesment of Longer 

term Program Engagement, 2004:11). 1996 yılına kadar olan dönemde uygulanan istikrar 

programlarının başarısız olmasının nedenleri arasında en çok tartışılan konulardan bir tanesi de 

öngörülen reform sürecine ilişkin olarak bir uzlaşmanın, fikir birliğinin olup olmadığıdır. Bu 

anlamda siyasi sorumluluğa sahip olan hükümet ile programı uygulayacak olan yönetimsel 

tarafların ne kadar istekli olduğu ve programa ne kadar inandıkları önemli bir soru işareti olarak 

kalmıştır. Bu tespitin önemi programın karşı karşıya kalacağı bu yönlü bir riskin gerek başta 
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gerekse uygulamada neden doğru ve zamanında tespit edilip edilmediğiyle ilgilidir. Bulgaristan 

açısından özellikle 90’ların ilk yarısında uygulanan programlarda öngörülen temel yapısal 

politikalar konusunda IMF ile Dünya Bankası arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkta ayırt edici bir 

başka özellik olmuştur. IMF programı desteğini açıklarken Dünya Bankası programa olan desteğe 

yeterli karşılığın Bulgaristan’dan gelmediğini ifade etmiştir.1   

Bulgaristan ara vermeden uyguladığı ve yapısal reformlarla güçlendirdiği ekonomik programın 

olumlu sonuçlarını görmüştür. Büyüme istikrarlı bir yapıya oturmuş (ortalama yüzde 4), enflasyon 

yüzde 3-4’lerde istikrar kazanmış, toplam genel yönetim açığı özellikle faiz giderlerinin önemli 

düzeyde düşmesiyle birlikte yüzde birin altına düşmüş (GSYİH’ya oran olarak), kamu borç stoku 

yüzde 100’lerden yüzde 50’lerin altına inmiş, toplam yatırım ve tasarruf düzeyleri yükselmiştir.  

Bununla birlikte, ekonomide işsizlik düzeyi büyümede yaşanan gelişmelere paralel bir düşme 

göstermemiş hatta dönem içinde bir artış eğilimi içinde olmuş, cari işlemler dengesi ise sürekli açık 

vermiş önemli oranda artarak GSYİH’ya oran olarak yüzde 8,5’e kadar çıkmıştır. Cari işlemler 

açığı 2000-2003 arasında ortalama olarak yüzde 6,75 oranında gerçekleşmiştir. Mevcut yapıda cari 

işlemler açığının doğrudan yabancı sermaye girişi ile finanse ediliyor olması buradaki riski azaltıyor 

olmakla birlikte özellikle son dönemde bankacılık sisteminde kredilerin genişlemesiyle birlikte 

açığın çok daha yükseleceği beklentisi, doğrudan yabancı sermaye girişinde yaşanacak belirsizlikle 

birlikte orta vade de önemli bir sorun alanı olarak görülmektedir. 2000 ve 2002 yıllarında 

Bulgaristan’a cari işlemler açığından çok daha fazla düzeyde net doğrudan yabancı sermaye girişi 

gerçekleşmiştir. Son beş yılı içinde diğer yıllarda doğrudan net yabancı sermaye girişi oranı yüzde 

80’nin üzerinde olmuştur. (özelleştirme gelirleri dahil) .  

Kamu finansmanı açısından bakıldığında ise 1990’lı yılların aksine özellikle 2000’li yılların 

başından itibaren faiz dışı fazla düzeyi sürekli düşerek yüzde 8’lerden yüzde 1,6’ya kadar inmiştir .  

İstikrar Programları Kapsamında Mali Uyum 

Bulgaristan’da kamu sektörü genel yönetim ve kamu iktisadi teşebbüslerinden oluşmaktadır. Genel 

yönetim içinde merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, yerel yönetimler ve bütçe dışı fonlar yer 

almaktadır. Merkez yönetim ise genel devlet bütçesi, cumhuriyet bütçesi ve diğer kuruluşların 

bütçesi olmak üzere esas olarak üç farklı ayaktan oluşmaktadır. Bunların dışında ise bağımsız 

kuruluşlar diye niteleyebileceğimiz kuruluşlarında (üniversiteler, yargı kurumları, bilim akademisi 

gibi) ayrı bütçeleri bulunmaktadır. Yerel yönetimler ise esas olarak 260’a yakın belediye ve dokuz 
                                                 
1 Bu konuda bkz: IMF, Ex Post Assesment 2004 
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bölgeden oluşmaktadır. Yerel yönetimler Arjantin ve Brezilya örneklerinden farklı olarak sistem 

içinde daha sınırlı bir yetki ve kaynağa sahiptir.  

1991’den itibaren IMF ile Bulgaristan toplam 8 adet stand by düzenlemesi (bir tanesi genişletilmiş 

fon kolaylığı olmak üzere) yapmış ve birbirini izleyen mali uyum programlarını uygulamaya 

koymuştur. Piyasa ekonomisine geçişle birlikte 1990’lı yılların başında yaşanan ekonomik kriz 

enflasyonun yüzde 300’lere çıkmasına, konsolide kamu sektörünün1 GSYİH’ya oran olarak yüzde 

10’ların üzerinde açık vermesine neden olmuştur. Özellikle dış borçlardan kaynaklı olarak faiz 

ödemeleri toplam konsolide kamu harcamalarının yüzde 30’unu aşmıştır.    

1990’ların ilk döneminde uygulanan maliye politikası hedefleri başta yüksek faiz dışı fazla olmak 

üzere başarılı olsa da daha önce belirttiğimiz gibi dönüşüm sürecini yaşayan ülkede bu dönüşümü 

gerçekleştirecek yapısal tedbirlerin istenen düzeyde uygulamaya konamaması ve yeterli 

sahiplenmenin gösterilmemesi nedeniyle ekonomi tıkanmış ve makro dengeler iyice bozulmuştur. 

1996 yılında program kapsamında geliştirilen maliye politikası tedbirleriyle faiz dışı hedefinin 

artırılmasına yönelik olarak çeşitli uygulamalar içine girilse de gerek vergi gelirlerindeki düşme 

gerekse harcamaların daha fazla mevcut tedbirlerle düşürülmeye çalışılması istenen düzeyde olumlu 

sonuç vermemişti.  

Tablo 18. 1995-98 Arası Dönemde Bulgaristan’da Konsolide Devlet Büyüklükleri 

(GSYİH’ya Oranları) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Toplam Gelir 38,4 37,2 39,9 36,1 31,9 30,7 37,9

Faiz Dışı Harcamalar 37,2 38,8 32,2 27,8 22,6 25,4 32,6

Faiz Giderleri 6,4 9,3 13,5 14,6 19,7 7,8 4,3

Toplam Denge -5,2 -10,9 -5,8 -6,3 -10,4 -2,4 1,0

Faiz Dışı Fazla 1,2 -1,6 7,7 8,3 9,3 5,3 5,3

Kaynak: IMF, 1999 

1997 Nisanında ağırlaşan kriz koşullarından çıkmak amacıyla IMF ile Bulgaristan stand by 

düzenlemesini yenileyerek yeni bir programı başlatmak konusunda anlaşmışlardır. Bu çerçevede, 

                                                 
1 Konsolide kamu sektörü tanımı içinde bütçe, yerel idareler ve bütçe dışı fonlar yer almaktadır. 1998 yılından 
itibaren uluslararası standartlara geçişle birlikte genel yönetim tanımı içinde kapsam daha da genişlemiştir. 
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yeni seçilen hükümet ile 14 aylık dönemi kapsayacak olan stand by düzenlenmesi ile para kurulu 

oluşturulmuştur. Yaşanan kriz koşulları faizlerin yükselmesine ve gelirlerin hissedilir düzeyde 

(GSYİH’ya oran olarak 4-5 puan) düşmesine neden olmuştu. Yüksek faiz dışı fazla biraz düşmekle 

birlikte kamu açığının önemli düzeyde yükselmesi borçların sürdürülebilirliği konusunda ciddi bir 

risk algılamasına yol açmıştır. Para kurulu merkezli olarak uygulamaya konan kapsamlı politika 

paketi ile kur çapası uygulamasına geçilmiş ve ekonomide oluşan olumlu beklentiler ile faiz hızla 

düşmüştür.  

1997/98 mali uyumu kapsamında öncelikle vergi idaresini de kapsayacak şekilde vergi 

gelirlerindeki düşmeyi gidermeye yönelik tedbirler uygulamaya konulmuştur. Bu anlamda, ithalat 

uygulamasındaki bazı farklılıklardan dolayı vergiden kaçınmaya yol açan bazı uygulamaların 

sistemden çıkarılması, katma değer vergisinin eşik düzeyinin yükseltilmesi, vergi mükelleflerine 

yönelik bir birim kurulması örnek olarak verilebilir. Harcamalara yönelik olarak ise faiz dışı 

harcamaların kontrol altında tutulması ve düşürülmesi amacıyla önceki politikaların devamında 

kamu çalışanlarının sayısı 58 bin azaltılmış, özellikle mali işlemlerdeki saydamlık artırılmıştır.  

1998-2000 dönemini kapsayan yeni stand by düzenlenmesi kriz koşullarının önemli düzeyde 

etkisinin ortadan kalkması ile birlikte yapısal reformların hızlandırılarak piyasa ekonomisine geçiş 

temel amacı üzerine kurgulanmıştır.  Ekonominin normalleşmesiyle birlikte büyüme istikrarlı bir 

yapıya oturmuş diğer taraftan cari işlemler fazlası artan talep ve uygulanan kur politikası 

çerçevesinde açığa dönüşmüştür. Bu dönemde faizler düşmekle birlikte yaşanan Rusya ve Doğu 

Asya Krizi ile Kosova krizi başta olmak üzere yakın çevrede yaşanan siyasi nitelikteki 

istikrarsızlıklar Bulgaristan’ın dış borçlanma üzerindeki risk priminin daha da düşmesinin bir 

anlamda önüne geçmiştir. Bu dönemde uygulanan maliye politikası tedbirleri şu şekilde sayılabilir1: 

• Bütçe harcamalarını hedeflenen düzeyde tutmaya yönelik olarak harcama düzeyine 

müdahale de bulunulabilecek esnek (discreationary) harcamalar üzerindeki yüzde 10 

kesintinin sürdürülmesi 

• Yatırım programının öncelikler çerçevesinde gözden geçirilmesi 

• Bütçe personel harcamaları üzerinden yapılan tasarrufun devam etmesi 

• Mali saydamlığın artırılması çalışmaları çerçevesinde; harcama birimlerinin sayısı 150’den 

33’e düşürülmüş, 28 bütçe dışı fon kapatılmış, yarı mali işlemlerin izlenmesi konusunda 
                                                 
1 Bu konuda bakınız: IMF, Bulgaria, Recent Economic Developments and Statistical Appendix, 1999; IMF, 
1998-2000 Niyet Mektupları. 
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sistematik çabalar başlatılmış, hazine garantileri uygulamasına çeşitli sınırlamalar 

getirilmiş, hazine tek hesabı uygulamasına geçilmiştir.  

• 1998 yılında özellikle enflasyonun vergi ve şirket bilançoları üzerindeki olumsuz etkisini 

ortadan kaldırmaya yönelik kapsamlı bir vergi reformu yapılmıştır. 

• Vergi tabanının genişletilerek marjinal vergi oranlarının düşürülmesi amacı çerçevesinde 

Kurumlar vergisi oranı yüzde 40,2’den yüzde 37’ye daha sonra ise yüzde 34,25’e 

düşürülmüştür. 

• Yine bu kapsamda, gelir vergisinde vergi dilimlerinin sayısı azaltılmış, sisteme konan yeni 

mekanizmalar ve düzenlemelerle verginin kapsamı genişletilmiştir. 

• KDV uygulamasında etkinliği artırmaya yönelik olarak geliştirilen politikaların 

sürdürülmesi ve KDV kanununda çeşitli değişiklikler yapılması. Bu anlamda KDV oranı 

düşürülmüş ama temel gıda dahil olmak üzere bazı istisnalar kaldırılmıştır. 

• Sağlık reformunun bir parçası olarak 1999 Haziranından geçerli olmak üzere ücretlere 

yönelik yüzde 6 oranında bir vergi getirilmiştir.  

• Başlatılan vergi idaresi reformuna devam edilmiştir. 

• Bütçe uygulamasında etkinliği artırmaya yönelik olarak kurumların kaynak kullanımında 

bütçe kontrol süreçlerini güçlendirecek tedbirler alınmıştır.  

Programın uygulamasında elde edilen başarı ve programın öngördüğü süreçlerin devam etmesi 

konusundaki ortak kabul sonucunda IMF ile Bulgaristan 2000-2002 dönemini kapsayan yeni bir 

stand by üzerinde anlaşmıştır. Bu dönem piyasa ekonomisine geçiş anlamında yapısal reformların 

uygulamaya konduğu başta finans kesimi olmak üzere özelleştirmelerin hızlandığı bir dönemdir. Bu 

anlamda örnek olarak en büyük bankalardan bir tanesinin satılması (Bulbank), yeni emeklilik ve 

sağlık sisteminin uygulamaya konması, elektrik üretimi ve dağıtımındaki kamu tekeli kırılması 

sayılabilir. 

Bu stand by düzenlemesini 2002-2004 yıllarını kapsayan bir stand by ile 2004-2006 yıllarını 

kapsayan ve son imzalanan stand by düzenlemesi izlemiştir. İmzalanan son stand by sonrasında 

ekonominin alacağı rotanın ve değişimlerin AB’ya üyelik çerçevesinde belirleneceği konusunda da 

Bulgaristan’ın bir değerlendirmesi yine bu son dönemde olmuştur. 
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Tablo 19. 1999-2003 Arası Bulgaristan’da Genel Yönetim Gelir ve Giderleri 

(GSYİH’ya Oranları) 1999 2000 2001 2002 2003 

Genel Yönetim Gelirleri 38,5 38,7 37,6 36,5 37,9

   -Vergi 29,2 29,9 28,7 27,4 29,7

-Gelir ve Kurumlar 7,6 6,8 7,4 6,3 6,3

-KDV 8,1 8,8 8,3 8,3 9,0

   -Vergi Dışı 9,3 8,8 8,9 9,0 8,2

Genel Yönetim Harcamaları 38,4 39,7 38,4 37,1 38,4

   -Faiz Dışı Harcamalar 34,6 35,7 34,7 34,9 36,2

-Personel 5,0 4,7 3,9 4,1 4,4

-Sosyal Harcamalar 11,8 13,3 13,7 14,3 14,8

-Transferler (destekleme)  1,6 0,9 2,4 2,4 2,6

-Yatırım 4,9 4,2 4,0 3,2 3,5

   -Faiz Harcamaları 3,8 4,0 3,7 2,2 2,1

Faiz Dışı Denge 2,8 3,0 2,8 1,6 1,7

Toplam Denge -0,9 -1,0 -0,9 -0,6 -0,4

          Kaynak: IMF 2004 

2000 ve 2004 yılları arasında uygulanan maliye politikası ve tedbirlerine baktığımızda, özellikle 

kamu açığını kontrol altında tutmaya yönelik olarak (birinci düzey olan mali disiplinin devam 

ettirilmesi) sıkı maliye politikası uygulamasına bazı gevşemeler olmakla birlikte devam edildiği 

görülmektedir. 2001-2003 arasında genel yönetim açığı yüzde 1’in altına düşmüştür. Bununla 

birlikte, faiz dışı fazla ise düşme eğilimini devam ettirerek 2002 yılında yüzde 1’6’ya kadar 

inmiştir. 1999-2001 döneminde yaklaşık yüzde 3 düzeyinde olan faiz dışı fazla oranı 2002-2003 

arasında yüzde 1,6’ya düşmüştür.  

Faiz dışı fazlanın düşmesi esas olarak faiz dışı harcamaların dönem içinde sürekli yükselmesine 

neden olmuştur. 1996 yılında yaşanan krizle GSYİH’ya oran olarak yüzde 25 düzeyine düşen faiz 

dışı fazla harcamaları sürekli artarak yüzde 38,5’e çıkmıştır. 2000 yılında da 1999 yılında olduğu 

gibi faiz dışı harcamalarda programlanan düşme gerçekleşmemiş aksine artış devam etmiştir. 1999 
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yılında faiz dışı harcamalar GSYİH’ya oran olarak 2000 yılı için hedef yüzde 33,4 düzeyinde 

belirlenmiş ama gerçekleşme yüzde 35,7 olmuştur. 2001-2002 arasında küçük bir düşme olsa da 

2003 yılında tekrar artarak faiz dışı harcamalar toplamı yüzde 36,2 ye ulaşmıştır.  

Toplam gelirler ise dönem içinde bir düşme eğilimi içinde olmuştur. 2002 yıllarında toplam 

gelirlerin GSYİH’ya oranı yüzde 36,5’e kadar düşmüştür. Düşme esas kendisini vergi gelirlerinde 

göstermiştir. Vergi gelirlerinde ise reel olarak hızlı düşme gelir vergisinde olmuştur (şirketler 

vergisi hariç). Katma değer vergisi tahsilatı ise 2000 sonrası dönemde dalgalı bir yapı gösterse de 

dönem sonu itibarıyla bir yükselme göstermiştir.   

Son iki stand by düzenlemelerinde uygulanan maliye politikası tedbirlerine stand by niyet 

mektupları çerçevesinde bakacak olursak: 

• Faiz dışı harcama düzeyinin GSYİH’ya oran olarak yüzde 35’ler düzeyinde tutulmaya 

çalışılması. 

• Bütçe dengesinin orta vadede GSYİH’ya oran olarak yüzde 1’in altına düşürülmesi ve 

bunun sürdürülebilmesi. 

• Kontrol esnekliği olan bütçe ödeneklerinin yüzde 90’ının serbest bırakılması uygulamasına 

devam edilmiş, gelişmelere göre bu oran 2004 yılında yüzde 88’e düşürülmesi. 

• Ortaya çıkan gelişmelere göre hastanelerin işletilmesine yönelik harcamalara sınır 

getirilmesi. 

• Kamu harcamaları içinde yer alan sosyal nitelikli harcamalar reel olarak artırılması. 

• Vergi ile sosyal güvenlik primleri ödemelerinde tahsil edilmeyen ve biriken tutarların tahsil 

edilmesine yönelik çeşitli tedbirlerin uygulamaya konması. 

• Başta gelir vergisi olmak üzere yatırımların teşvik edilmesi için marjinal vergi oranlarının 

düşürülmesi politikası çerçevesinde bazı vergi oranlarının düşürülmesine devam edilmesi. 

2004 yılında gelir vergisinin en düşük dilimine uygulanan vergi oranı yüzde 15’den yüzde 

10’e, kar üzerinden alınan vergilerin oranı ise yüzde 23,5’den yüzde 19,5’e düşürülmüştür 

(bu oran 2000 yılında yüzde 32, daha önce ise yüzde 40’lar düzeyindeydi). Bu çerçevede 

dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı artmaya başlamıştır. 

• Özelleştirmeye devam edilmesi. Finansal sektörle ilgili olmak üzere bir banka ve devlet 

sigorta kurumu özelleştirilmiştir.  
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Kamu borç stoku 1996 krizi sonrasında uygulanan para ve maliye politikası tedbirlerinin olumlu 

sonuç vermesi ile birlikte önemli düzeyde düşmüştür. 1990’ların başında GSYİH’ya oran olarak 

yüzde 150’nin üstünde olan borç yükü özellikle 1998’den sonraki dönemde istikrarlı bir şekilde 

azalarak 2003 sonunda yüzde 53,5’e düşmüştür. 2004 yılında ise yüzde 50’nin altına düşmesi 

beklenmektedir.  

Grafik 3. Kamu Borç Stokunun GSYİH’ya Oranının Gelişimi (1992-2003) 
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Burada vurgulanması gereken bir nokta da faiz dışı fazla gerçekleşmesinin yüzde 8’lerde olduğu 

dönemde borç stokundaki artışın diğer makro parametrelerin etkisinin daha baskın olması nedeniyle 

azalmamış olmasıdır. Dolayısı ile faiz dışı fazladan beklenen faydanın gerçekleşmesi aslında orta 

vadede diğer makro parametrelerden bağımsız olarak değerlendirilmemelidir. 

Kamu açığındaki düşme borç stokunun azalışını olumlu etkilediği gibi özelleştirme gelirlerinin de 

katkısıyla iç ve dış borçlanma üzerindeki baskıyı da azaltmıştır. Son 3 yıllık dönemde net iç 

borçlanma negatif olmuştur. Bunun anlamı, net iç borç ödeyicisi konumuna gelinmesidir. 

Vergilerin düşürülmesi ve sosyal nitelikli harcamaların artması nedeniyle hedeflenen kamu açığının 

daha riskli hale gelmesi nedeniyle yapısal reformların hızlandırılmasına olan ihtiyaç daha da 

artmıştır. Kamu maliyesini etkileyecek olan yapısal reformların öncelikle hayata geçirilmesi ile 

hedeflenen verimliliği düşük olan harcama alanlarında kaynak kullanımında etkinliğin 
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artırılmasıdır. Bu anlamda özellikle transfer niteliğindeki yardımların yapılmasında etkinliğin 

artırılmasına yönelik reform konuları öne çıkarılmaya çalışılmıştır.       

Tablo 20. 1998-2003 Arası Dönemde Bulgaristan’da Genel Yönetim Finansmanı 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Toplam Denge 0,9 -0,9 -1,0 -0,9 -0,6 -0,4

   Net Dış Borçlanma -1,0 0,0 -1,5 -0,3 1,5 0,0

   Net İç Borçlanma -1,5 -0,9 1,2 -1,7 -1,7 -0,7

   Özelleştirme 1,6 2,6 1,3 2,9 0,9 1,1

Kaynak: IMF, Bulgaria 2004 

Gelinen noktada Bulgaristan açısından ekonomide temel risk alanlarının başında GSYİH’ya oran 

olarak yüzde 9’lara yaklaşan cari işlemler açığı gelmektedir. İçerde toplam talebin yükseldiği bir 

ortamda sıkı maliye politikasına olan ihtiyaç çok daha artmaktadır. Bulgaristan’ın bugün maliye 

politikası uygulamasında karşılaştığı sorun içerdeki talebi maliye ve gelirler politikası ile nasıl 

düşüreceğidir. Bunun için ise eldeki politika araçlarından en önemlisi faiz dışı fazla olarak 

görülmektedir. Sorun faiz dışı fazlayı artırmadan başka politika araçları geliştirilmek suretiyle 

toplam talebin nasıl kontrol altına alınacağı ve cari açıktaki tehlikeli noktanın altına düşüleceğidir. 

Eğer maliye politikası kaçınılmaz araç olarak görülürse bu durumda çözülmesi gereken konu maliye 

politikasının kalitesi sorunu olacaktır. 2005 yılında seçimlerin olacağı ve koalisyon hükümetin 

önceki dönemler kadar rahat olmadığı dikkate alındığında sıkı bir maliye politikası uygulamasına 

dönüş çok da kolay görünmemektedir.   

2.4 Seçilmiş Ülke Deneyimlerinin Genel Değerlendirmesi 
 
İstikrar programı uygulayan ülke örneklerinden iyi dersler çıkarmak gerekmektedir. Örneğin 

Bulgaristan’a bakıldığında, borç yükünün 1999 yılından sonra hızla düşmeye başlaması programın 

tek başına maliye politikası başarısından ziyade başta yapısallar olmak üzere programın bütünün bir 

başarısının sonucu olarak görülmektedir. Arjantin örneğinin aksine programa olan sahiplenme 

düzeyinin yüksekliği, yapısal reformların etkin ve kararlı bir şekilde uygulamaya konması ülke için 

faiz dışı fazla hedefinden çok daha önemli görülmüştür. Nitekim, Bulgaristan’da 1990’ların başında 

kimi yıl yüzde 8’leri aşan faiz dışı fazla kamu kesimi dengesinde ve borç stokunda istenen düzeyde 
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bir iyileşmeyi sağlayamamıştır. 1997 yılına uygulamasına geçilen yeni ekonomik program ve 

kararlı bir şekilde sürdürülen yapısal reformların ve özelleştirmelerin hayata geçmesi kamu 

finansmanına ciddi katkılar sağlamış borç stokunun yüzde 100’lerden yüzde 50’lere düşmesine yol 

açmıştır. Özellikle 1990’lı yılların son çeyreğinde hızlanan özelleştirme gelirleri 1999, 2001 

yıllarında olduğu gibi kamu açığının iki katına ulaşan bir düzeye çıkmış ve Bulgaristan hem iç hem 

de dış borçlanmada kimi yıllarda net ödeyici konumuna gelmiştir.  

Diğer yandan Arjantin ise 1990’lı yıllarda uyguladığı IMF destekli programlarla enflasyonun 

düşürülmesi, ticaretin serbestleştirilmesi, özelleştirme, finansal sistemin reforma tabi olması, 

büyümenin istikrarlı bir yapıya oturması gibi alanlarda başarılı olmakla birlikte ekonomide sorunlu 

olan alanlarının dışsal şoklara karşı yapısal nitelikli reformlarla yeterince desteklenmemesi sonucu 

ekonomideki yapısal kırılganlıkları artmıştır. Nitekim bu durum, cari işlemler açığı, yüksek kamu 

borcu gibi konularda kırılganlıkların iyice artmasına neden olurken, yaşanan krizin yönetilememesi 

sonucunda Arjantin’in borç yükümlülüklerini yerine getiremeyen bir ülke haline gelmesine de yol 

açmıştır.  Arjantin’in IMF ile uyguladığı programlarda neden başarısız olduğuna dair geriye dönüp 

geliştirilen eleştirilerin önemli bir kısmı bugün Türkiye içinde geçerlilik taşımaktadır. Bunlar 

kısaca: (i) Döviz kuruna yönelik politikaların diğer politikalar ve kısıtlarla tutarlığından emin 

olunması gereği ve buna yönelik olarak somut çalışmaların yapılmaması; (ii)  uygulanan maliye 

politikasının sadece yıllık olarak mali dengesizliklere değil aynı zamanda toplam kamu borç 

stokunun kendisine de duyarlı olarak öngörülmemesi; (iii) ekonomik performanstaki olumlu hava 

belli bir dönem sürdürülebilir olsa  bile, bu hava sağlanan kısmi başaranında abartılmasıyla 

kurumsal yetersizlikleri bir anlamda gizlemekte, bu ise başta istenmeyen dışsal gelişmeler olmak 

üzere yaşanan problemleri çözme konusunda gereken hızlı müdahalelerin içerden zamanında 

yapılamamasına yol açması; (iv) programların uygulamasında hataları en aza indirmek ve etkinliği 

artırmak için IMF karar alma süreci risk analizleri, hesap verebilirlik ve öngörebilirlik süreçleri 

çerçevesinde mutlaka geliştirilmeli. Bu temel dört tespit bugün Türkiye ekonomi yönetimi ve makro 

sorunlar için benzer bir geçerliliği taşımaktadır. 
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Bölüm 3 
 

18 ve 19 uncu İstikrar Programları Çerçevesinde  

Türkiye’de Mali Uyumun Kalitesi  

3.1 Türkiye IMF İlişkileri ve Program Öncesi Mali Yapıya Kısa 
Bir Bakış 
 
Bugün toplam 184 üyesi olan IMF’ye Türkiye 1947 yılında üye olmuştur. IMF ile Türkiye’nin 

stand by düzenlemesi şeklinde ilk kredi ilişkisi 1958 yılında olmuştur. 1950’li yılların ikinci 

yarısından itibaren iyice bozulmaya başlayan kamu finansmanı ve borçlanma sorunu 1958 yılında 

Türkiye’yi moratoryum ilan etmeye zorlamıştır. Mayıs 1959’da hükümet dış devlet borçları hariç 

tutulmak üzere bir borç ertelemesine gitti. Dış borcun yüzde 40’ın yakın kısmını oluşturan 442 

milyon $’lık ticari borç ertelenmiştir. Yeni ekonomik program ile 25 milyon $’ı IMF’den olmak 

üzere 354 milyon $’lık dış kredi elde edilmiş ve 1958 stabilizasyon programı yürürlüğe girmiştir. 

(Emil, 2003). 

1958 yılından 2004 yılı sonuna kadar olan dönemde Türkiye IMF ile toplam 19 adet stand by 

düzenlemesi yapmıştır. 2005 yılında tekrar yenilen bir stand by düzenlemesi ile bu sayı 20’ye 

çıkmıştır. Bu düzenlemelerin ilki 1958 yılında, dokuz tanesi 1960’lı yıllarda, 3 tanesi 1970’li 

yıllarda, 3 tanesi 1980’li yıllarda, bir tanesi 1994’de, son iki stand by ise 2000 ve 2002 yıllarında 

uygulamaya girmiştir. Bu anlamda bakıldığında, Türkiye için son 46 yıllık dönemde ortalama 

olarak her 2,5 yıla bir düzenleme düştüğü görülmektedir. 1986-93 yılları arasında herhangi bir 

Stand By anlaşması yapılmadığı gözönüne alındığında bu sayı yaklaşık 2 yıla inmektedir.  

46 yıllık dönem boyunca Türkiye’nin IMF’den kullandığı kredi tutarı yaklaşık olarak 37 milyar 

dolardır (imzalanan anlaşmaların toplam tutarı ise yaklaşık olarak 47 milyar dolardır). 1970 yılına 

kadar dolar cinsinden alınan krediler daha sonra SDR (özel çekme hakkı-IMF parası) cinsinden 

alınmıştır. Türkiye stand by düzenlemeleri sonucu 46 yıl boyunca IMF’den aldığı kredinin  yaklaşık 

yüzde 95’ini 2000 ve sonrası dönemde uygulanan istikrar programları çerçevesinde kullanmıştır.  

2005 yılında uygulamasına geçilen programla yukarıdaki tutarlar 2005 sonu itibarıyla sırasıyla 40 

ve 50 milyar doların üzerine çıkmıştır. 
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Bugün gelinen noktada Türkiye IMF ile en fazla Stand By düzenlemesine giden ülkeler arasında yer 

almaktadır. Türkiye ile birlikte Filipinler (19), Uruguay (16), San Salvodor (15) Ekvator (15) 15’in 

üzerinde Stand By düzenlemesine gitmişlerdir. 

Tablo 21. Başlangıcından Günümüze Türkiye IMF İlişkileri 

Düzenlemenin Miktar  
Niyet 

Mektubunun  
(Başlangıç Tarihi) (Milyon) İmza Tarihi 

1. 4 Ağustos 1958 25.0 $ 14.07.1958 
2. 1 Ocak 1961 37.50 $ 25.11.1960 
3. 30 Mart 1962 31.00 $ 23.01.1962 
4. 15 Şubat 1963 21.50 $ 20.12.1962 
5. 15 Şubat 1964 21.50 $ 06.11.1963 
6. 1 Şubat 1965 21.50 $ 21.11.1964 
7. 1 Şubat 1966 21.50 $ 20.11.1965 
8. 15 Şubat 1967 27.00 $ 18.11.1966 
9. 1 Nisan 1968 27.00 $ 25.01.1968 
10.1 Temmuz 1969 27.00 $ 22.05.1969 
11.17 Ağustos 1970 90.00 $ 31.07.1970 
12. 24 Nisan 1978 300 SDR 23.03.1978 
13. 19 Temmuz 1979 250.SDR 30.06.1979 
14. 18 Haziran 1980 1.250 SDR 02.06.1980 
15. 24 Haziran 1983  225 SDR 18.05.1983 
16. 4 Nisan 1984 225 SDR 12.03.1984 
17. 8 Temmuz 1994 610,5 SDR 27.05.1994 
18. 1 Ocak 2000 15.038,4 SDR 09.12.1999 
19. 4 Şubat 2002 12.821 SDR 18.01.2002 
20. 11 Mayıs 2005 6.662,0 SDR 26.05.2005 

             Kaynak: Emil, Yılmaz (2003) 

Türkiye yaşadığı petrol şoku ile birlikte 1974’den sonra başlayan ve 1985’e kadar uzanan dönemde 

yukarıda çerçevesi çizildiği şekilde IMF ile olan ilişkilerini geçmiş dönemlere göre önemli ölçüde 

yoğunlaştırmıştır. Bu dönem içinde yapmış olduğu stand By  ve ve süresi uzatılmış düzenlemeler  

ile birlikte IMF’den toplam 1,7 milyar SDR tutarında bir kullanımda bulunmuştur. Bunun yüzde 

88’ine tekabül eden 1,5 milyar SDR’si 1980-85 dönemine aittir. Bu son dönemin temel özelliği 

Türkiye’nin ekonomik ve siyasi anlamda bir dönüşümü yaşadığı dönem olmasıdır.  
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1985 yılında Stand By düzenlemesinden çıkıldığı ve IMF kaynaklarının kullanılmadığı 1994 yılına 

kadar uzayan dönem boyunca 1988, 1989 ve 1991 yıllarında cari işlemler dengesinde Türkiye fazla 

vermiştir. Ama aynı dönemde özellikle 1980’li yılların başlangıcından itibaren Türkiye Dünya 

Bankası ilişkileri önemli bir ivme kazanmıştır. Fonla Türkiye’nin ilişkileri 1997 yakın izleme 

işbirliği anlaşmasını takip eden dönemde artmaya başlamıştır. 1999 yılında imzalanan üç yıllık 

Stand By düzenlemesi ile Türkiye tarihinin en önemli mali ve ekonomik anlaşmalarından birisini 

IMF ile yapmıştır.  

Çalışmanın konusu son dönem istikrar programlarının maliye politikasının kalitesi bağlamında 

değerlendirilmesi olduğu için çalışmada 18 ve 19 uncu stand by düzenlemeleri temelinde son üç 

stand by düzenlemesi ele alınmaktadır. Bu çerçevede, 1990’lı yılarda yaşanan olumsuz gelişmeler 

Türkiye'yi, önce 1997 yılının Temmuz ayında IMF ile bir Yakın İzleme Anlaşması daha sonra da 

1999 yılının Aralık ayında Stand-By Anlaşması yapma noktasına getirmiştir.  

Türkiye Ekonomisinin 1990’lı yıllarda sürdürülemez bir yapı içine girdiği ve ekonomide büyümeye 

odaklanmak ve bunun için gereken yapısal adımları atmak yerine yurtiçinde ve yurtdışında değişik 

kesimlere transferler yapmak ve borç dinamiğini sürdürmeye yönelmiş olmasının temelinde, kamu 

mali disiplininin sağlanamamış olması yatmaktadır. Bununla birlikte, bu alanda yeterli adımlar 

atılamamış olmasının nedenleri arasında, 1990’lı yıllarda Türkiye’nin orta-uzun vadede 

sürdürülebilir politikaya odaklanabilecek ve yeterince güçlü bir biçimde yapısal dönüşüm 

kararlarını alıp uygulayabilecek siyasi irade eksikliği ve isteksizliği de sayılabilir. Söz konusu 

dönemde, Türkiye’nin yönetiminde yer alan koalisyon hükümetleri bu adımları atmakta  yetersiz 

kalmıştır. 1990’lı yılların ayırıcı özelliklerinin başında sürdürülemez düzeylere çıkan kamu 

finansman açıkları ile kamunun yüklendiği mali risklerin sistem için ciddi tehlikeye ulaşması 

gelmektedir. Kamu mali yönetim sisteminde gerekli olan reformların yaşama geçmemesi ise mali 

yönetim kapasitesini önemli düzeyde zaafa uğratmış ve devlet bir anlamda yönetilememe problemi 

ile karşı karşıya kalmıştı.  

1990’lı yılların başında GSMH’nın yüzde 10’ları düzeyinde olan kamu kesimi borçlanma gereği 

(KKBG) 1995 yılında uygulanan ekonomik program çerçevesinde yüzde 5’lere kadar gerilemiş ama 

özellikle konsolide bütçe açığındaki artışla birlikte tekrar yükselmeye başlamıştır. 1999 yılına 

gelindiğinde KKBG yüzde 15’ler sınırını aşmıştı. 1995’li yıllardan itibaren siyasi iktidarların bütçe 

ve mali kontrol dışı alanları tekrar keşfetmeleri ile birlikte önemli sayılacak bir büyüklüğe ulaşan 

görev zararları başta olmak üzere kamuyu yükümlülük altına sokan bir çok harcama KKBG içinde 

yer almamıştır.  
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Bazı yıllar görev zararlarının GSMH’ya oran olarak yüzde 5’lere ulaştığı dikkate alındığında, 

aslında KKBG büyüklüğüne yakın bir kamu açığı bu dönemde raporlanmamak suretiyle eksik 

gösterilmiştir. Kamuda muhasebe ve mali raporlama standartları ile kamu kurumları arasında 

muhasebe birliğinin olmaması ve siyasetçinin bu harcamaları kamu denetiminden kaçırmak istemesi 

bu gelişmeye yol açan temel faktörler olmuştur.1 Bu çerçevede, KKBG’nin 1990’nın ikinci 

yarısında bazı yıllar yüzde 15’leri aştığını yüzde 20’lere ulaştığını söylemek yanıltıcı olmayacaktır.   

Grafik 4. Resmi KKBG (DPT), IMF Tanımlı KKBG ve Çeşitli Eklemelerle Rijckeghem  
Çalışmasında Bulunan KKBG (GSMH’ya Oran Olarak %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Kaynak: Emil, et al (2004) ve IMF stand by dokümanları/raporları 

Nitekim bu konuda gerek uluslar arası nitelikte gerekse ulusal nitelikte yapılan bazı çalışmalarda2 

gizlenen kamu açığının bazı yıllarda raporlanan kamu açığının büyüklüğüne eşit olduğu 

görülmektedir. Emil, Yılmaz, Rijckeghem  (2004) çalışmasında yapılan hesaplamalar ile IMF 

verilerinden hareketle KKBG 1990-2002 arasında izleyen grafikte gösterildiği şekilde elde 

edilmiştir.  

                                                 
1 Harcama ve gelirleri bütçe dışı kalan ve raporlanmayan kurumlar ile kamu harcama ve gelirleri arasında yer 
almayan kamusal faaliyetler konusunda VIII. Beş Yıllık Kalkınma Plan çalışmaları çerçevesinde hazırlanan 
Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu Raporu 
ayrıntılı açıklama ve tespitlerde bulunmaktadır.     
2 Bu çalışmalar: Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık ÖİK Raporu (2000); 
Turkey Country Economic Memorandum Structural Reforms for Sustainable Growth (2000); IMF Raporları 
(2000-2004); Emil, Yılmaz, Kamu Borcu Nasıl Oluştu? Bu Noktaya Nasıl Gelindi? (2004), KMYYMS ÖİK 
(2000) Raporu, , Caroline van, Rijckeghem “ Evaluation of Public Debt Stock; How Did We Get There?” 
(2004).  
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Açıklanan resmi KKBG ile gerek IMF’in gerekse söz konusu Rijckeghem (2004) çalışmasında 

bulunan kamu açıkları arasındaki fark özellikle 1996 yılından itibaren hızla artmaya başlamış ve 

2002 yılına kadar devam etmiştir. Program öncesi yıl olan 1999 yılında, resmi KKBG GSMH’ya 

oran olarak yüzde 15,5 düzeyindeyken, bu oran IMF hesaplamasında yüzde 23’e, Rijckeghem 

(2004) çalışmasında ise yüzde 26’ya çıkmaktadır. 

Aslında 2000 yılına kadar devlet kendi halinde bir KSBG ilan edip bunu borçlanma gereği olarak 

topluma duyururken , 2000 yılında IMF ile yapılan program sonrasında kamu maliyesi sözlüklerine 

yeni bir tanım daha girmiştir. Bu da IMF tarafından uluslar arası standartlara göre DPT’nin 

açıkladığı resmi KKBG rakamına getirdiği düzeltmelerdir. Bizim resmi muhasebe kayıtlarımızda 

gelir olarak kaydedilen bazı rakamları IMF gelirden saymamakta, gider olarak göstermediğimiz 

bazı harcamaları ise gider sayarak daha değişik bir KSBG ve faiz dışı fazla tanımına ulaşmaktadır 

(Emil et al, 2004:).  

IMF ile resmi KKBG arasındaki en büyük fark  görev zararlarından kaynaklanmaktadır. 

Rijckeghem (2004) çalışmasını kullanarak Emil, Yılmaz (2004) çalışmalarında borç stokundaki 

artış ile KKBG arasındaki ilişkiden hareketle borç stokuna katkıda bulunan faktörler izleyen tabloda 

gösterildiği şekilde tespit etmiştir.  

Tablo 22. Borç Stokunun Değişimine Katkıda Bulunan Unsurlar (% GSMH)         
      (1991 - 2002 Arasında Yıllık Ortalamalara Göre ) 

 Hazine Borcundaki 
Net Değişim 

Toplam Net Kamu 
Borcundaki Değişim 

Değişim Hızı 23,5 23,9 
KSBG (*) 8,5 14,0 
Gizli Açıklar (*) 13,9 12,2 
     Kamu ve Özel Bankalara    

Verilen Kağıtlar 
1,2 1.2 

     Ayni Krediler 0,2 0,2 
     Kur Farkları 9,1 10,7 
     Nakit dışı Faiz Öd. 0,4 - 
     Emanet-Avans farkları 0,2 - 
     Tahkim ve Görev Z. Bonoları 2,0 - 
     Garantili Borç Ödemeleri 0,7 - 
Senyoraj  - -1,7 
Özelleştirme Gelirleri - -0,2 
Hata Terimi  1,1 -0,5 

Kaynak: Rijckeghem (2004), Emil ve Yılmaz (2004)  
(*) KSBG Hazine Borcu için DPT tanımlı KSBG, Kamu Sektörü Borcu için IMF tanımlıdır. 
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Kamu maliyesinde gereken disiplinin sağlanamamış olduğu bir ortamda gittikçe yüksek miktarlara 

ulaşan iç ve dış borcu çevirmek bir amaç haline gelmişti. Bu durum ise kaynak kullanımının 

maliyetini hem kamu kesimi hem de özel kesim için artıran bir unsur olmuştur. Nitekim mevduat ve 

Devlet İç Borç Senetlerinden (DİBS) bir yıllık dönem zarfında yatırımcının eline geçen brüt reel 

faiz gelişimi izleyen grafik yardımıyla incelendiğinde, özellikle 1993 yılının ardından reel faizlerin 

çok yükselmiş olduğu ve nispi bir dalgalanma içine girmiş olduğu görülmektedir.   

Grafik 5. 1989-2002 Arası Dönemde Reel Faizlerin Gelişimi   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bu çerçevede Türkiye, 2000’li yıllara üç yıl süreyle uygulanmak üzere 2,892 milyon SDR tutarında 

bir kaynakla desteklenecek 18. Stand-By programını başlatmak üzere 9 Aralık 1999 tarihinde 

IMF’ye bir Niyet Mektubu sunmuştur. Bu anlaşma çerçevesinde IMF yaklaşık olarak üç yıl zarfına 

yayılan yaklaşık 4 milyar ABD dolarına karşılık gelen krediyi programı desteklemek amacıyla 

Türkiye’ye taahhüt etmiştir.  

22 Şubat 2001 tarihinde görüntüde politik krizle başlayan süreçte sonuçları itibariyle programın 

yeni baştan ele alınmasını gerektirecek düzeyde ekonomide önemli gelişmeler yaşanmış ve istikrar 

programının belkemiği olan kur çapası uygulaması terkedilmiştir. Türk Lirasının yabancı paralar 

karşısında değerinin belirlenmesi uygulaması kendisini ilk anda bir devalüasyon olarak göstermiştir. 

Bu gelişmeler sonucu, 2000 yılının başından itibaren yürürlüğe konan istikrar programı uygulaması 

bir anlamda sona ermiştir.  
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Türkiye Şubat krizinden sonra IMF tekrar bir araya gelerek programın geldiği noktada neler 

yapılabileceğini görüşmeye başlamıştır. Değişen ekonomi yönetimi IMF’le stand by’ın devamı 

konusunda yeni bir program üzerinde anlaşarak eski programı revize etmiştir. Bu çerçevede, IMF 

ile yapılan mutabakat sonrasında yaklaşık 7,5 milyar ABD doları düzeyinde bir ek rezerv kolaylığı 

(SRF) sağlanmıştır. Bu ek rezerv kolaylığıyla birlikte Türkiye’nin IMF nezdinde toplam kaynak 

kullanım imkanı 15.038 milyon SDR’ye yükselmiştir (yaklaşık olarak 19 milyar dolara tekabül 

etmektedir).   

2001 yılında uygulanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının ardından, 2002 yılının başında, bu 

kez 2002-2004 döneminde uygulanmak üzere yeni bir Niyet Mektubu IMF’ye sunulmuştur. 18 

Ocak 2002 tarihli bu Niyet Mektubunun ardından IMF İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye ile 12,821 

milyon SDR tutarında ve 2002-2004 yıllarını kapsayacak biçimde Türkiye tarihine 19 uncu stand by 

anlaşması olarak giren yeni bir Stand-By yapılmasına imkan tanımıştır. Kasım 2003 seçimleri 

sonrasında gelen yeni tek parti hükümeti başlangıçta programı kendi programımıza göre revize 

edeceğiz demesine ve buna yönelik başta Acile Eylem Planı olmak üzere çeşitli girişimlerde 

bulunsa da ekonomide makro dengelerin bozulmaya başlamasıyla tekrar gecikmeli olarak “nerde 

kalmıştık” yaklaşımıyla programın uygulamasına dönüş yapmıştır.   

Türkiye 2004 yıl sonu itibarıyla IMF olan 21 milyar dolar düzeyindeki borcu ile (faiz ve diğer 

kesintiler eklendiğinde bu tutar 23,3 milyar dolara çıkmaktadır) Brezilyanın ardından IMF’den en 

fazla kaynak kullanan ikinci ülke konumuna gelmiştir. 2005 yılı sonunda ise Türkiye Brezilya’nın 

borçlarını sıfırlaması, Arjantin’in ise borçlarını yeniden yapılandırma çerçevesinde düşürmesi 

sonucunda yaklaşık 15 milyar dolar ile  Türkiye IMF’e en borçlu ülke konumuna gelmiştir. 

2004 Şubat ayına girilmesiyle birlikte IMF ile imzalanan 19 uncu stand by’ın uygulama sürecide 

tamamlanmış bulunmaktadır. Aslında son kredi diliminin kullanılması için bir gözden geçirmenin 

daha tamamlanması gerekirken 14 Aralık tarihinde yapılan basın toplantısıyla son gözden 

geçirmenin ve son kredi diliminin kullanılmayacağı bunun yerine yeni bir stand by düzenlemesi ile 

programın uygulama süresinin üç yıl daha uzatılacağı ifade edilmiştir.  

20 nci stand by görüşmelerinde IMF faiz dışı fazlanın düşürülmesi ya da tanımının değiştirilerek 

(bazı yatırım harcamalarının faiz harcamaları gibi toplam harcamalardan düşürülmesi gibi) gibi 

taleplere bazı ülkelerde olduğunun aksine olumlu bakmamış aksine ekonominin cari işlemler 

dengesindeki yüksek açığın etkisiyle ısınmasını ileri sürerek daha yüksek düzeyde bir faiz dışı fazla 

düzeyi talep etmiştir. Gelinen noktada, faiz dışı fazlanın GSMH’ya oran olarak  yüzde 6,5 
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düzeyinde tutulması ve başta sosyal güvenlik ve vergi idaresi olmak üzere kamu maliyesindeki 

reformların hızla sürdürülmesi konusunda anlaşılmıştır.  

Uygulanmakta olan 20 nci stand by çerçevesinde maliye politikasında kalitenin sağlanması niyet 

mektubuna girmiş ve bu amaca yönelik olarak izleyen tespitlerde bulunulmuştur. Buna göre; yüksek 

vergi oranlarının bozucu etkisinin giderilmesi, bir defalık vergi tedbirlerinden kaçınmak amacıyla 

vergi tabanının geliştirilmesi, vergi idaresinin iyileştirilmesi, bütçenin esnekliğinin geliştirilmesi 

amacıyla sosyal güvenlik ve kamu reformlarının hayata geçirilmesi, sağlık ve eğitim 

harcamalarında verimliliğin artırılması ve şeffaflığın güçlendirilmesi.  

3.2 İstikrar Programlarında Öngörülen Maliye Politikaları1 
 
9 Aralık 1999 tarihinde açıklanan 18 inci stand by düzenlemesinde temel maliye politikası, kamu 

finansmanında sürdürülebilir bir yapıya geçişin sağlanması olarak belirlenmiştir. Bu ise kamu borç 

stokunun azaltılmasına için özelleştirmenin hızlandırılmasına ve kamu sektöründe önemli ölçüde 

faiz yaratılmasına bağlı görülmüştür (paragraf 11). Sürdürülebilir bir kamu finansmanına geçip net 

kamu borç stokunun orta vadede düşürülmesi için getirilen temel performans kriteri ise kamu 

sektörü için 2000-2002 yılları için GSMH’ya oran olarak yüzde 3,7 düzeyinde program tanımlı faiz 

dışı fazla olarak belirlenmiştir (paragraf 13 ve 27). 

Bu çerçevede hedeflenen faiz dışı fazlaya ulaşmak için öngörülen mali tedbirlerin gerçekleşmesi 

sonucunda toplam kamu borcunun 2000 yılı için tahmin edilen GSMH’ya oran olarak yüzde 58 

düzeyinden, 2001 yılında yüzde 56,5’e, 2002 yılında ise yüzde 54,75’e inmesi öngörülmüştür 

(paragraf 28). 

İlk niyet mektubunda hedeflenen yüzde 3,7 (deprem için yapılan harcamalar hariç) oranındaki faiz 

dışı fazlaya ulaşılması için öngörülen ve ilerleyen bölümlerde ayrıntılı bir şekilde açıklanan mali 

tedbirlerin yanında kamu sektörünün iç borçlanma ihtiyacını azaltmak amacıyla 2000 yılı için başta 

telekomünikasyon ve enerji sektörleri olmak üzere GSMH’nın yüzde 3,5’i düzeyinde (7,6 milyar 

dolar) bir özelleştirme geliri de hedeflenmişti (paragraf 23). Özelleştirme hedefinin yüksek 

tutulmasını gerektiren gerekçelerin başında enflasyonun düşmesiyle birlikte özellikle sabit faizli 

tahvillere ödenen reel faizlerin getireceği yükün azaltılması olarak açıklanmıştı. 

                                                 
1 İstikrar programları kapsamında öngörülen ekonomi politikaları ve uygulamada yaşanan gelişmelere yönelik 
ayrıntılı değerlendirmeler için bkz Yılmaz (2006) 
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1999 niyet mektubunda kamu finansmanındaki iyileşmeyi orta vadede sürdürülebilir bir yapıya  

kavuşturmak ve topluma sunulan kamu hizmetinin kalitesini artırmak amacıyla kamu maliyesinde 

bir reform çerçevesi de çizilmişti (paragraf 39).  

2000 yılının son çeyreğinde kur çapası ve bankacılık sektöründe biriken sorunların ortaya 

çıkmasıyla (BDDK’nın faaliyete geçmesinin uzaması) birlikte programın uygulamasında ortaya 

çıkan sorunlar ve özelleştirmede program hedeflerinin oldukça geriye düşülmesi sonucunda 

programa olan güveni artırmak amacıyla maliye politikası revize edilmiş ve bu kapsamda faiz dışı  

fazla hedefi öngörülen yeni mali tedbirlerle 2001 yılı içinde yüzde 3,7’den yüzde 5’e çıkarılmıştır 

(18.12.2000 tarihli niyet mektubu, paragraf 11-19).   

2001 Şubatında yaşanan kriz sonrasında uygulanamaz hale gelen ekonomik programın devamında 

krizden çıkış için hazırlanan güçlü ekonomiye geçiş programı ve onun devamında 3 Mayıs tarihinde 

IMF’e verilen niyet mektubu ile yapısal tedbirler genişletilerek öne çıkarılmış ve maliye politikası 

uygulamasının temel performans kriteri olan faiz dışı fazla hedefi 2001 yılı için tekrar artırılarak 

yüzde 5,5’e, 2002 yılı için ise yüzde 6,5’e çıkarılmıştır (paragraf 36). Programın kararlılıkla 

uygulanması sonucunda reel faizlerin düşmesi ve yüzde 6,5 oranındaki faiz dışı fazla ile mali 

dengelerdeki iyileşmenin sıçrayan borç stokunu aşamalı olarak düşürmesi öngörülmüştür (paragraf 

27, 28). 

2002 yılına Türkiye yaşanan gelişmeler çerçevesinde 19 uncu stand by düzenlemesi ile birlikte 

girmiştir. Yeni stand by düzenlemesinde temel maliye politikası faiz dışı fazla performansının 

devam ettirilerek kamu borç stokunun azaltılması şeklinde belirlenmiştir (paragraf 8, 9 ve 11). 2001 

yılında revize edilen programla hızlandırılan yapısal düzenlemeler kapsamlı bir şekilde yeni 

programın maliye politikası uygulamasında da devam ettirilmiştir. 

Kasım 2003 seçimleri sonrası iktidara gelen tek parti hükümeti parlamentoya sunduğu hükümet 

programında uygulanmakta olan mevcut ekonomik programı eleştirdikten sonra ekonomik 

programla ilgili olarak önceki ekonomik programların terminolojisinin ve kurgusunu aynen 

kullanarak şu ifadeyi kullanmıştı; 

“Hükümetimiz, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek, kamu borç stokunu 

düşürmek, yüksek ve istikrarlı bir büyüme performansına ulaşmak için yürürlükteki 

ekonomik programın aksayan ve yetersiz bölümlerini de dikkate alarak toplumumuzun 

desteğini alacak yeni bir ekonomik program uygulayacaktır.” 
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Bu ifadenin geçmiş programlardan söylem olarak tek farkı toplumun desteğini alarak programın 

uygulanacağı vurgusudur. Seçimlerin hemen sonrasında tek parti iktidarı ile birlikte hızla düşen 

faizler hükümetin nasıl bir program uygulayacağı konusundaki belirsizliklerin artması ve IMF ile 

gözden geçirme sürecinin uzaması nedeniyle beklentiler olumsuzlanmış ve faizler yeniden 

yükselmeye başlamıştır. 2003 Ocak ayının ilk haftasında piyasalarda yaşanan güven problemi 

üzerine hükümet önceki açıklamalarının ve programın aksine bu öngörüsünden bir anda vazgeçmiş, 

programın tüm gereklerine uyacağını faiz dışı fazla hedefine özellikle vurgu yaparak kamuoyuna 

açıklamıştır.  

Bu çerçevede, maliye politikası uygulamasının devamında hedeflenen faiz dışı fazlaya ulaşılması 

amacıyla kapsamlı iki tedbir paketi hazırlamıştır. Bu tedbir paketleri özellikle 2002 yılında kamu 

maliyesindeki performansın hedefin oldukça altında kalması nedeniyle görüşmelerde yeterli 

bulunmamış, Irak’a asker gönderilmesiyle ilgili tezkere sürecinin de etkisiyle hükümet maliye 

politikasını IMF’in talepleri doğrultusunda 2002 Kasım ayından beri devam eden süreç 5 Nisan 

2003 tarihli niyet mektubu ile biçimlendirmiştir. 

Hükümet niyet mektubuna bu çerçeve ekonomik reform programını kuvvetlendirerek uygulamakta 

kararlıdır diye başlamıştır (paragraf 1).  Maliye politikası uygulamasında kamu borç stokunun 

düşürülmesi amacı çerçevesinde faiz dışı fazla hedefi 2004 yılı ve orta vade için yüzde 6,5 oranında 

taahhüt edilmiştir (paragraf 2 ve 8). 2001 ve 2002 yılında yasalaşma sürecini tamamlayan ve 2003 

yılında uygulamaya giren Kamu İhale Kanunu, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi kanunu gibi 

kamu maliyesinde etkinliği sağlamaya yönelik düzenlemelerin etkin işlemesine yönelik olarak 

hükümlerde niyet mektubunda özellikle yer almıştır (paragraf 22 ve 23). Yeni hükümetle 

uygulamasına devam eden programda da programın çeşitli sosyal kesimler üzerindeki yükünü 

azaltmaya yönelik olarak sosyal koruma nitelikli harcamalara mali programla uyumlu bir şekilde 

öncelik verileceği ve bu alanda etkinlik sağlanacağı yönündeki vurgu devam ettirilmiştir (paragraf 

10 ve 17).   

IMF ile yürütülen görüşmeler 2004 yılında aslında göründüğünün aksine rahat bir şekilde 

yürümemiştir. Bu durum özellikle 2004 yılı başından beri kendini somut olarak göstermiştir. 25 

Temmuz 2004 tarihinde hükümet tarafından verilen niyet mektubunda 15 Ocak 2004 olarak 

öngörülen yedinci gözden geçirme (en erken çekiş tarihi) 2 Nisan 2004, 15 Nisan 2004 olarak 

belirlenen 8 inci gözden geçirme ise ancak 15 Temmuz 2004 tarihinde sonuçlandırılabilmiştir. 

Beşinci gözden geçirmede 15 Temmuz 2004, sekizinci gözden geçirmede yapılan revizyonla 15 
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Ekim 2004’e revize edilen dokuzuncu gözden geçirme ise yapılmamış izleyen stand by 

görüşmeleriyle birleştirilmiştir.  

2004 Ağustos ayında hükümetin yaptığı açıklamalar çerçevesinde IMF ile yeni bir stand by 

düzenlemesi için tekrar görüşmeler başlamış ve Türkiye’nin 2005 yılına özellikle IMF’e olan 

borçlarını tekrar ertelemek  ve mali yönetimine olan uluslar arası güveni artırmak amacıyla 20 inci 

stand by  düzenlenmesini imzalama niyetini ortaya koymuştur. 14 Aralık 2004’de IMF ile 2005-

2007 dönemini kapsayan ve yaklaşık 10 milyar dolar tutarında yeni kredi kullanımını öngören 20 

nci stand by konusunda mutabakata varıldığı Avrupa Birliğinin müzakere kararını açıklayacağı 

günden bir kaç gün önce açıklamıştır. Aynı gün IMF’in ev sayfasında da üzerinde anlaşılan 

mutabakat yayımlanmıştır.   

Şubat ayına girilmesiyle birlikte IMF ile imzalanan 19 uncu stand by’ın uygulama sürecide 

tamamlanmış bulunmaktadır. Aslında son kredi diliminin kullanılması için bir gözden geçirmenin 

daha tamamlanması gerekirken 14 Aralık tarihinde yapılan basın toplantısıyla son gözden 

geçirmenin ve son kredi diliminin kullanılmayacağı bunun yerine yeni bir stand by düzenlemesi ile 

programın uygulama süresinin üç yıl daha uzatılacağı ifade edilmiştir. 

20 nci stand by görüşmelerinde IMF faiz dışı fazlanın düşürülmesi ya da tanımının değiştirilerek 

(bazı yatırım harcamalarının faiz harcamaları gibi toplam harcamalardan düşürülmesi gibi) gibi 

taleplere bazı ülkelerde olduğunun aksine olumlu bakmamış aksine ekonominin cari işlemler 

dengesindeki yüksek açığın etkisiyle ısınmasını ileri sürerek daha yüksek düzeyde bir faiz dışı fazla 

düzeyi talep etmiştir. Gelinen noktada, faiz dışı fazlanın GSMH’ya oran olarak  yüzde 6,5 

düzeyinde tutulması ve başta sosyal güvenlik ve vergi idaresi olmak üzere kamu maliyesindeki 

reformların hızla sürdürülmesi konusunda anlaşılmıştır. Hatta bu iki yapısal konuya ilişkin yasal 

çerçeve düzenlemelerin Parlamentoya sunulması ve parlamentodan yasalaşarak geçmesi niyet 

mektubunu IMF yönetim kuruluna sunulmasının ön koşulları içinde yer aldığı Ocak ayı içinde başta 

hükümet yetkilileri olmak üzere çeşitli açıklamalarda ifade edilmiştir.   

Sonuç olarak uygulanmakta olan son program kapsamında faiz dışı fazlanın GSMH’ya oran olarak  

yüzde 6,5 düzeyinde tutulması ve başta sosyal güvenlik ve vergi idaresi olmak üzere kamu 

maliyesindeki reformların hızla sürdürülmesi konusunda 20 stand by düzenlemesi  çerçevesinde 

anlaşılmıştır. Maliye politikasının kalitesi anlamında somut ifadeler olarak ilk defa bu stand by da 

ele alınmıştır. İlk niyet mektubunda maliye politikasının kalitesine yönelik olarak öne çıkarılan 

tespitler şu şekilde sıralanabilir: (i) Yüksek vergi oranlarının bozucu etkisi; (ii) Bir defalık vergi 
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tedbirlerinden kaçınmak amacıyla vergi tabanının geliştirilmesi; (ii) Vergi idaresinin iyileştirilmesi; 

(iv) Bütçenin esnekliğinin geliştirilmesi amacıyla sosyal güvenlik ve kamu reformlarının hayata 

geçirilmesi; (v) Sağlık ve eğitim harcamalarında verimliliğin artırılması; ve son olarak (vi) 

Şeffaflığın güçlendirilmesi 

3.3  İstikrar Programları Kapsamında Mali Hedefler ve 
Uygulama Sonuçları: Mali Uyumun Yapısı 

3.3.1 Kamu Kesimi Genel Dengesi 
 
1990’lı yılların ilk yarısında GSMH’ya oran olarak ortalama yüzde 9,6 olan Kamu Sektörü 

Borçlanma Gereği (KSBG), 1995-99 döneminde 9,2’ye gerilemiş gözükmektedir. Bununla birlikte, 

önceki bölümde değindiğimiz gibi özellikle 1996’dan sonraki dönemde gizli açık yaratılmak 

suretiyle kamu harcamalarının bütçe ve kamu sektörü dışına çıkarılması burada oranın düşük 

gözükmesine neden olmaktadır. Nitekim IMF tarafından yapılan hesaplamada 1995-99 döneminde 

KKBG GSMH’ya oran olarak ortalama yüzde 13,8 ile 1990-94 döneminin üstünde gerçekleşmiştir. 

Bunun anlamı, 1995-99 döneminde resmi KSBG rakamları GSMH’ya oran olarak her yıl ortalama 

yüzde 4,6 oranında eksik raporlanmış olmasıdır. Bu ise açıklanan oranların yaklaşık olarak yarısına 

tekabül etmektedir.1  

1990’lı yılların sonunda reel faizlerin yükselmesi nedeniyle biriken görev zararı niteliğindeki kamu 

yükümlülüklerinin maliyeti kendisini esas olarak 2000 ve kriz yılı olması nedeniyle 2001 ve 2002 

yıllarında göstermiştir. Bu çerçevede, programın uygulandığı dönemde KKBG faizlerin düşmesi ve 

mali tedbirlerin etkisini göstermesi nedenleriyle 2002 yılından itibaren aşamalı olarak azalmıştır. 

2004 yılında özellikle faiz harcamalarındaki düşmenin etkisiyle KKBG GSMH’ya oran olarak 

yüzde 6 civarına düşmüştür.   

                                                 
1 IMF ile DPT rakamları arasındaki temel farklılık bütçede ve kamu sektörü kapsamındaki diğer kuruluşların 
bilançolarında raporlanmayan görev zararlarından kaynaklanmaktadır. Bunun dışındaki farklılıklar ise IMF’in 
özelleştirme gelirlerini gelirler arasında göstermemesi ile dönemsel olarak bazı harcamaların nakit, tahakkuk 
tanımlamasındaki farklılıklar nedeniyle farklı yıllarda gösterilmesinden kaynaklanmaktadır. 
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 Tablo 23. 1990-2005 Kamu Kesimi Borçlanma Gereğinin GSMH’ya Oranlarının Gelişimi 
(DPT ve IMF Tanımlı)  

1990-94 1995-99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (G)

Borçlanma Gereği (DPT) 9,61 9,24 11,65 16,45 12,70 9,35 4,75 -0,41

Borçlanma Gereği (IMF) 10,70 13,84 18,90 17,10 13,60 9,00 4,70 2,20

Fark (IMF-DPT) 1,09 4,60 7,25 0,65 0,90 -0,35 -0,05 2,61     
Kaynak: DPT Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (2003), 2005-2007 Yılı Ekonomik Programları; IMF, Seventh 
Review Country Staff Reports (2000, 2006), Turkey Statistical Apendix (2002) 
 
DPT tanımlı borçlanma gereğine katkı yapan kurumların dağılımı izleyen tablolarda verilmektedir. 

Buna göre en büyük katkı (açık veren kurum) konsolide bütçeden kaynaklanmaktadır. Konsolide 

bütçe açığının GSMH’ya oranı artarken aksine KİT’lerin verdiği açık ise bu dönem boyunca 

düşmüş hatta 2002-2004 arasında fazlaya geçmiştir. Sosyal güvenlik kurumlarının açığı ise 

gösterim olarak bütçe içinde yer aldığından (transfer harcamaları içinde) bu sektörün verdiği açık 

(finansman ihtiyacı) bu tablodan açık bir şekilde görülmemektedir. Konsolide bütçenin finansman 

ihtiyacına faiz giderlerinde yaşanan önemli artıştan sonra katkı veren ikinci önemli faktör bu 

anlamda sosyal güvenlik kurumlarının verdiği açık olmuştur.   

Tablo 24. 1990-2005 Kamu Kesimi Borçlanma Gereğinin GSMH’ya Oranlarının Gelişimi 
(DPT Tanımlı)  

1990-94 1995-99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (G)
Borçlanma Gereği (Top. Kamu) 9,61 9,24 11,65 16,45 12,70 9,35 4,75 -0,41
Borçlanma Gereği (Gen. Dev.) 6,25 8,61 9,74 16,08 13,71 10,09 5,32 -0,25

Konsolide Bütçe 4,64 7,81 10,93 17,45 14,82 11,27 7,06 1,67
KİT 3,36 0,63 1,91 0,37 -1,01 -0,74 -0,57 -0,17
  İşletmeci KİT 3,01 0,34 1,47 0,01 -1,09 -0,36 -0,17 -0,13
  Öz. Kap. 0,54 0,11 0,44 0,36 0,09 -0,38 -0,40 -0,04
Döner Sermaye 0,00 -0,02 -0,11 -0,10 -0,19 -0,31 -0,25 -0,26
Sos. Güv. Kur. 0,25 0,24 -0,01 -0,08 0,04 0,04 0,05 0,03
İşsizlik Fonu -0,29 -1,05 -1,01 -1,11 -1,02 -0,97
Fonlar 0,91 0,28 -1,18 -0,47 0,00 -0,17 -0,45 -0,63
Mahalli İdareler 0,45 0,31 0,40 0,32 0,06 0,38 -0,07 -0,08  

Kaynak: DPT Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (2003), 2005 Yılı Ekonomik Programı (2004-2007) 

1990-2002 arasında kamu açıklarının önemli bir kısmını yansıtmasa da DPT tanımlı KKBG’nin 

kurumsal yüzde dağılımı bize gelişmenin yönünü göstermesi açısından önemli görülmelidir. 

1990’ların ilk çeyreğinde toplama kamu sektörü açığının yüzde 50’ye yakını bütçeden 

kaynaklanırken bu oran hızla artmış, programın uygulandığı dönemde yüzde 100’ün üzerine 
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çıkmıştır. Bunun anlamı, bütçe dışındaki diğer kurumların toplamının fazla verdiğidir. Nitekim, 

KİT’lerin açıktan fazlaya dönmesi (program dışı görev zararlarının önemli bir kısmının bütçeye 

aktarıldığı dikkate alınmalı), işsizlik sigortasının 2001’den itibaren kamu dengesine hissedilir 

düzeyde olumlu katkı sağlaması bu gelişmenin temel belirleyicileri olmuştur. 

KİT’lerin fazla vermeye başlaması ve bütçe dengesindeki bozulmanın etkisiyle bu dönemin bir 

özelliği olarak genel yönetim borçlanma gereği toplam kamu sektörü borçlanma gereğinden daha 

yüksek çıkmaya başlamıştır. Bu gelişme, toplam kamu açısından olumlu olmakla birlikte başka bir 

risk unsurunu gündeme getirmektedir. Eğer KİT rakamları raporlandığı şekilde olumlu bir gelişme 

ortaya koyuyorsa yakın gelecekte bu kuruluşların mali uyuma katkı sağlamak için uyguladıkları 

tedbirlerin orta vadede sürdürülebilir nitelikler taşımaması varsayımında –özellikle dışsal koşulların 

olumsuza dönmesi, karlı işletmelerin özelleştirmeler gibi- bu kurumsal yapıların mali 

dengelerindeki bozulma toplam kamu açığını izleyen dönemde daha yukarıya çekecektir.  

Burada bir diğer önemli nokta da, bu kurumların mali bilançolarının konsolidasyonu ile bulunan 

mali değerlerin güvenilirliği ve kalitesi sorunudur. Bütçenin esas olarak nakit esaslı muhasebeye 

dayanan bilgiler üretmesi, KİT’lerin ise tahakkuk bazlı muhasebe esasına dayanan bir sistemde mali 

raporlarını yayımlaması, ve raporlamanın yılda bir ve bütçe kadar açık ve kapsamlı bir yapıda 

olmaması, hesaplama varsayımlarının ve metodolojisinin belli olmaması buradaki soru işaretlerini 

artırmaktadır. Nitekim 2004 ve 2005 yıllarında çıkarılan bazı yasal düzenlemelerle bu kurumlara 

yönelik kısmi ve mini tahkimlere gidip bilançolarının temizlenmesi ve nakit ihtiyaçlarının 

giderilmeye çalışılması buradaki soru işaretlerinin artmasına yol açmaktadır.1  

                                                 
1 2003 ve 2004 yılı bütçe kanunlarına konan hükümler, 5234 sayılı kanunla bazı KİT’ler için mahsup 
sisteminin uygulanması ve torba yasa diye tanımlanan 5335 sayılı çeşitli kanun ve KHK’lerde değişiklik 
yapan kanun ile bir çok KİT’in mali durumunu düzeltmeye yönelik hükümler bu kurumların mali yapılarını 
geçicic olarak iyileştirirken diğer yandan Hazine’nin yükümlülüklerini nette artırmaktadır. Bu konuda daha 
ayrıntılı değerlendirmeler için; Emil, Yılmaz , Mali Saydamlık (2003) ve Mali Saydamlık İzleme Raporu II 
(2004), TESEV, TEPAV Mali İzleme Raporları(2005-2006) çalışmalarına bakılabilir.  
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Tablo 25. 1990-2005 Kamu Kesimi Borçlanma Gereğinin Bütçe Türlerine Göre Yüzde 
Dağılımı (DPT Tanımlı)  

1990-94 1995-99 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Borçlanma Gereği (Top. Kamu) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Konsolide Bütçe 48,30 84,53 93,78 106,06 116,63 120,53 148,77 -404,43

KİT 34,93 6,78 16,42 2,23 -7,92 -7,93 -12,03 40,51

  İşletmeci KİT 31,36 3,67 12,63 0,04 -8,59 -3,82 -3,57 30,84

  Öz. Kap. 5,58 1,19 3,80 2,19 0,67 -4,11 -8,46 9,67

Döner Sermaye 0,03 -0,20 -0,96 -0,59 -1,49 -3,36 -5,28 62,38

Sos. Güv. Kur. 2,62 2,55 -0,12 -0,47 0,29 0,40 1,00 -6,88

İşsizlik Fonu -2,47 -6,36 -7,93 -11,86 -21,50 234,83

Fonlar 9,48 2,98 -10,10 -2,83 -0,03 -1,84 -9,50 153,81

Mahalli İdareler 4,63 3,35 3,45 1,95 0,46 4,07 -1,45 19,78  
Kaynak: DPT Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (2003), Yılı Ekonomik Programları (2004-2007) 

Faiz giderlerinin toplam giderlerden faiz gelirlerinin de toplam gelirlerden ayıklanması sonucu 

ortaya çıkan kamu dengesine baktığımızda; 1990’lı yıllarda GSMH’ya oran olarak yüzde 6’lara 

yaklaşan faiz dışı açık (IMF kaynaklı hesaplama), 1995-99 döneminde yüzde 4’e düşmesine rağmen 

yüksek düzeyini koruyarak devam etmiştir. 1995-99 döneminde faiz dışı dengede aslında önemli bir 

düşme olmamış, faiz hariç borçlanma gereği resmi rakamlarda olduğu gibi aslında bir fazlaya 

dönüşmemiştir.  

Tablo 26. 1990-2004 Kamu Kesimi Faiz Dışı Dengenin GSMH’ya Oranlarının Gelişimi  

1990-94 1995-99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (G)

Faiz Hariç Borçlanma Gereği (DPT) 4,79 -0,58 -5,48 -7,73 -6,85 -7,34 -8,58 -9,58

Faiz Hariç Borçlanma Gereği (IMF) 5,88 4,02 1,77 -7,08 -5,95 -7,70 -8,62 -6,97

Faiz Giderleri (Toplam Kamu) 4,89 10,06 17,44 24,54 19,74 17,13 13,61 9,67

Faiz Gelirleri (Konsolide Bütçe) 0,07 0,24 0,31 0,36 0,19 0,44 0,29 0,50  
Kaynak: DPT Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (2003), 2005 Yılı Ekonomik Programı (2004-2007); IMF, 
Seventh Review Country Staff Reports (2000, 2006), Turkey Statistical Apendix (2002), Yılmaz, Emil, 
Rijckeghem (2004) 
 
Uygulanan program izleyen bölümde de ayrıntılı bir şekilde ortaya konacağı üzere özellikle 

gelirlerdeki artışın etkisiyle bir mali iyileşme içinde olmuş ve 2001 yılından itibaren faiz dışı 

fazlaya geçilmiştir. 2000 yılında aslında mali performans bütçe kaynaklı olarak iyi olmakla birlikte 

1999 yılında yaşanan deprem felaketinin gerektirdiği harcamaların 2000 yılına ağırlıklı olarak 

yığılması nedeniyle faiz dışı fazla gerçekleşmemiştir. Bu anlamda, IMF verileri çerçevesinde 
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programın faiz dışı denge performansının program sürecinde önemli bir iyileşme ortaya koyduğunu 

söyleyebiliriz. 

2000-2002 döneminde uygulamaya konan tedbirlerin ve politikaların 2001 gibi bir kriz yılı da 

yaşanmış olmasına rağmen başarılı olduğu görülmektedir. 2003 ve 2004 yıllarında borçlanma 

gereğinin düşmesi yanında faiz dışı dengedeki iyileşmenin devam etmesi de bu durumun somut bir 

göstergesi olarak kabul edilmelidir. 

Tablo 27. Genel Yönetim Borçlanma Gereği ve Kurumsal Dağılımı 

milyon YTL
1999 2000 2001 2002 2003 2004

Genel Yönetim Borçlanma Gereği 10.105 14.201 31.669 33.877 36.852 25.868
Konsolide Bütçe 7.389 11.786 30.714 27.642 25.304 13.459
Sosyal Güvenlik Kurumları 2.201 2.026 3.046 5.676 9.718 11.960
Yerel Yönetimler -27 -231 -663 464 1.350 782
Döner Sermayeler -69 -158 -135 -495 -1.113 -1.598
Bütçe Dışı Fonlar 612 779 -1.293 591 1.593 1.265

Genel Yönetim Borçlanma Gereği 12,9 11,3 17,9 12,3 10,3 6,0
Konsolide Bütçe 9,4 9,4 17,4 10,1 7,1 3,1
Sosyal Güvenlik Kurumları 2,8 1,6 1,7 2,1 2,7 2,8
Yerel Yönetimler 0,0 -0,2 -0,4 0,2 0,4 0,2
Döner Sermayeler -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4
Bütçe Dışı Fonlar 0,8 0,6 -0,7 0,2 0,4 0,3

Genel Yönetim Borçlanma Gereği 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Konsolide Bütçe 73,1 83,0 97,0 81,6 68,7 52,0
Sosyal Güvenlik Kurumları 21,8 14,3 9,6 16,8 26,4 46,2
Yerel Yönetimler -0,3 -1,6 -2,1 1,4 3,7 3,0
Döner Sermayeler -0,7 -1,1 -0,4 -1,5 -3,0 -6,2
Bütçe Dışı Fonlar 6,1 5,5 -4,1 1,7 4,3 4,9

GSMH'ya Oran Olarak (%)

Yüzde  Dağılım (%)

 
 Kaynak: Yılmaz (2006) 

Finansal olmayan KİT’ler ayıklanıp fon akımları düzeltilmiş olarak1 genel yönetim borçlanma 

gereğine biraz daha ayrıntılı baktığımızda, açığın esas olarak konsolide bütçe ve sosyal güvenlik 

kurumlarından kaynaklandığını görmekteyiz. Bu iki kurumsal yapı program döneminde toplam 

borçlanma gereğinin ortalama olarak yüzde 100’ünden fazlasını vermiştir. Harcama tedbirlerinin 

                                                 
1 Harcamalar harcamayı yapan kurumda finansman ise gelirin toplandığı kurumda gösterilmek suretiyle 
hizmet sunumu ve finansmanın ayrıştırılmaktadır. Amaç transferler ayıklanmış şekilde kurumsal yapıların 
sundukları ana hizmet ile gelirler arasındaki farkın ortaya konmasıdır. Tez kapsamında yapılan hesaplama 
metedolojisi için bakınız kutu 1. 
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etkin çalışmadığı ve kriz dönemlerinde açık esas olarak konsolide bütçe üzerinde olmuştur. Sosyal 

güvenlik sisteminin iyileştirilmesine yönelik politikaların sürekli ertelendiği aksine alınan kararlarla 

sistemin verdiği açığın artırıldığı bir ortamda bütçeden sonra açık veren ikinci büyük kurumsal yapı 

kaçınılmaz olarak sosyal güvenlik kurumları olmuştur.  

Genel yönetim borçlanma gereğinin programın uygulandığı beş yıl boyunca (2000-2004) kurumsal 

dağılımının bu denli değişken bir yapı ortaya koyması kamu maliyesinde politikaların, gündelik 

kararlarla şekillendiğinin başka bir göstergesidir. Ortaya çıkan kriz koşulları veya mali baskı 

nedeniyle verilmesi gereken kamu fazlası yapısal nitelikli tedbirlere dayanan önlemlerle değil bir 

defalık tedbir niteliğindeki önlemlerle yerine getirilmeye çalışılmıştır. Bu ise başta sosyal güvenlik 

sistemi olmak üzere var olan yapısal sorunların zaman içerisinde mali yükünün artmasına ve 

sürdürülebilirlik probleminin gündeme gelmesine yol açmıştır. Maliye politikasının kalitesi 

anlamında ise sunulan hizmetin miktarının ve kalitesinin etkilenmesi yanında hizmetin sürekliliği 

de olumsuz etkilenmiştir.     

3.3.2 Kamu Borç Stoku 
 
1990’lı yılların son çeyreğinden itibaren kamu finansman açığının artmasıyla birlikte hızla 

yükselmeye başlayan kamu borç stoku, mali piyasalar üzerindeki baskıyı artırmış, ekonomik ve 

siyasi yapıdaki diğer dengesizliklerin de hızlandırıcı etkisiyle reel faizlerin aşırı yükselmesine yol 

açmıştır. Bu ekonomik ve mali yapı içinde, kaçınılmaz olarak istikrar programının odaklandığı 

temel maliye politikası, kamu sektöründe faiz dışı fazla vermek suretiyle toplam kamu borç 

stokunun ekonominin kaldıracağı makul seviyeye düşürülmesi olarak belirlenmişti.  

Kamu borç stoku denilince mevcut yapı da ilk akla gelen Hazinenin gerek iç gerekse dış 

piyasalardan yapmış olduğu borçlanmayı gösteren stok rakamıdır. İstikrar programı çerçevesinde 

IMF ile birlikte geliştirilen borç stoku tanımı ise daha geniş anlamda ele alınmıştır. Yeni haliyle 

toplam kamu borç stoku; merkez bankasının net iç varlıklarını, kağıda bağlanmamış program dışı 

görev zararlarını, kamu ortak hesabının bakiyesini, KİT’ler başta olmak üzere kuruluşların 

bankalara, kişilere ve üreticilere olan net borçlarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. İlk başlarda 

hesaplama metodolojisinin yeni olması ve mevcut sistemin bu yapıya göre bilgi üretecek şekilde 

yeterli mekanizmalara sahip olamaması nedeniyle hedef ve tahminlerin sık sık her gözden 

geçirmede revizyonu söz konusu olsa da zaman içinde hesaplama sistemi oturmuştur.  
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Toplam kamu borç stokunun veya diğer ifadeyle toplam yükümlülüğün doğru bir şekilde 

hesaplanması ve izlenmesi yolundaki çaba mevcut siyasi ve yönetsel yapının performansın doğru 

bir şekilde değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Modern kamu mali yönetim sistemine 

sahip olan bir çok ülkede, hükümetin performansının değerlendirilmesinde özellikle Parlamento ve 

kamuoyu tarafından kullanılan temel göstergelerden birisi de borç stoku ve onun yapısındaki 

gelişmelerdir. Hükümetler, mali politikalarını uygulama süreci öncesinde borçlanma hedeflerini ve 

stratejilerini net ve kapsamlı bir şekilde ortaya koymakta ve hedeflerine göre dönem sonunda 

gerçekleşmelerle ilgili olarak Parlamentoya ve dolayısı ile kamuoyuna bilgi ve hesap verme 

sorumluluğunu taşımaktadırlar. 

Bu anlamda Yeni Zelanda iyi uygulama örnekleri arasında gösterilen ülkelerin başında gelmektedir. 

Ayrıca Yeni Zelanda reform pratiği ve başarısı açısından bizim önemli dersler çıkarmamız gereken 

ülkeler grubu arasındadır. Kamu mali yönetim sistemini önemli bir reform sürecinden geçirmiş olan 

Yeni Zelanda’da mali sorumluluk kanunu çerçevesinde (fiscal responsibiliy act), hükümet 

parlamento ve onun ilgili komisyonlarına hükümetin maliye politikasını değerlendirirken 

sorumluluk arayacağı beş temel ilke getirmiştir. Bu ilkelerin birincisi, hükümetin kamu borç 

stokunu makul bir düzeye indirilmesi, ikincisi ise borçlanmayı makul bir düzeyde sürdürülmesidir. 

Borçlanmanın makul düzeyinin ne olduğu ise her sene Bakanlar Kurulu tarafından önceden 

belirlenmektedir. Bu oran 1997 yılı için GSYİH’nın yüzde 20’si ile yüzde 30’u arası olarak 

tanımlanmıştır. Her sene Bakanlar Kurulu önceden hedeflerini ve bunlara ilişkin politikalarını bütçe 

hazırlıkları sürecinin başında açıklamakta ve dönem sonunda parlamentonun karşına geldiğinde 

hedeflerden ortaya çıkan sapmaları ilgili olarak mutlaka sorumlu tutulmakta ve açıklama 

yükümlülüğü altında bulunmaktadır.1  

Programın uygulanma süreci içinde kamu net borç stoku iki döneme ayrılarak ele alınabilir:  

• 2000-2002 döneminde kamu borç stoku gerek geçmiş yıllardan gelen reel faiz maliyetinin 

yüksekliği gerekse 2001 Şubatında yaşanan kriz nedeniyle 1990’lı yılların son çeyreğinde 

hızlanan artış oranını sürdürmüş, ancak 2002 yılında ekonominin normalleşmesiyle 

düşmüştür. Burada düşülen nokta bile GSMH’ya oran olarak başlangıç düzeyinin yaklaşık 

20 puan daha üzerindedir.  

                                                 
1 Bu konuda ayrıntılı bilgi ve değerlendirmeler için bakınız; Economic and Fiscal Updates, Treasury, New 
Zeland (1999-2002); Yılmaz (1999b) 
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• 2003-2004 döneminde ise ekonominin normalleşmesi, tek parti yönetimi, sıkı maliye 

politikası uygulamasına devam edilmesi, kurun TL lehine değer kazanması, beklentilerin 

olumlanması ve uluslararası piyasaların desteği ile birlikte borç stoku yükü düşmeye 

başlamıştır. 2004 yılı sonunda net borç stokunun yüzde 70’in altına düşmüştür. Bununla 

birlikte, borç stokunun düzeyi 2004 sonunda bile program öncesi düzeyin üzerindedir.   

Tablo 28. 2005 Sonu İtibarıyla 1990-2005 Arası Toplam Kamu Brüt ve Net İç Borç 
Stokunun GSMH’ya Oranlarının Gelişimi 

  1990-94 1995-99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Brüt Borç Stoku 45,4 57,2 66,6 107,3 93,4 79,2 77,3 71,6

MB  Net Varlıkları 7,6 9,8 8,8 12,9 9,2 6,9 6,8 6,3

Konsolide Bütçe 39,2 49,8 62,7 100,8 88,3 79,3 74,6 68,2

Diğer Kamu 6,2 6,8 5,9 7,2 5,4 4,1 3,5 3,5

Net Borç Stoku 37,8 47,4 57,4 91,6 80,2 72,8 66,5 59,0
Kaynak: 1990-1999 Rijckeghem, IMF Country Staff Reports; 2000-2004 Hazine Kamu Net Borç Stoku 
Tablosu, Kamu Borç Yönetimi Raporları (2002-2004) 
Not: işsizlik sigortasında biriken akım fonlar net borç stokunun hesabında Hazine hesaplamasından farklı 
olarak dikkate alınmamıştır. 
 
Toplam kamu borç stoku kavramı Sayıştay’ın son dört beş yıldır Hazine İşlemleri Raporu ile son 

2000 Mali Yılı Raporunda yaptığı değerlendirmelerin yanında hükümetin resmi tanımlaması 

anlamında ilk defa istikrar programları çerçevesinde kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Daha önce 

borç stoku rakamları arasında yer almayan bir çok kalem istikrar programı uygulaması çerçevesinde 

kamu borç stoku tanımına dahil edilmiştir.  

Yapılan tanımlama, kamunun borç stokunu daha doğru olarak ortaya koymakla birlikte muhasebe 

standartları ve sistemi, risklerin tanımlanması ve kamu hesaplarına dahil edilmesi gibi mevcut bilgi 

üretme yapısının yapılan kapsamlı yeni tanımlamaya uygun olmaması gibi nedenlerle toplam kamu 

borç stoku rakamları ve tahminleri özelikle başta ilk yıl olmak üzere dönem boyunca sürekli olarak 

revize edilmiştir.   1990 yılında GSMH’ya oran olarak yüzde 37,1 düzeyinde olan brüt borç stoku 

programın hemen öncesi olan 1999 yılında yüzde 72,6 oranına çıkmıştı. Net borç stoku da benzer 

bir artışla yüzde 28,8’den 1999 yılında yüzde 61 oranına yükselmişti. Uygulanan ilk program  mali 

hedef olarak net borç stokunun gelmiş olduğu yüzde 60’lar seviyesinden aşamalı olarak 2002 yılı 

sonunda yüzde 54,7’ye düşürülmesini öngörmüştü. Bununla birlikte, yıl boyunca dört defa revize 

edilen söz konusu oran, 2000 Kasım’ında yapılan hesaplamalar sonucunda, sırasıyla yüzde 60, 
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yüzde 54,8 ve yüzde 51,3 olarak yeniden belirlenmiştir. Yaşanan iki kriz sonrası ortaya çıkan 

ekonomik ve mali durumun belirleyiciliğinde yapılan Mart 2001 tarihli kapsamlı revizeler 

sonucunda 2000 yılı için bu oran yüzde 58,4, 2001 yılı için yüzde 78,5, 2002 yılı için ise yüzde 70,4 

olarak tespit edilmiştir.   

2001 yılında yaşanan kriz sonucu bankacılık sektörün yeniden yapılandırılmasının maliyeti, 

yaşanan devalüasyon, artan reel faizler borç stokunun sıçramasına sebep olmuştur. Bu çerçevede, 

2001 yılında yüzde 56’lar düzeyine düşürülmesi programlanan net yükü yüzde 92,2’ye sıçramıştır. 

1998 yılından 1999 yılına geçerken yaşanan borç stokundaki net artış krizle birlikte daha da 

ağırlaşarak kendisini 2001 yılında tekrar göstermiştir.  Bu artışta belirleyici olan temel faktör kur 

etkisi nedeniyle net dış borç stokunun reel olarak artmasıdır. Artışın yüzde 70’den fazlası bu 

faktörden kaynaklı olarak ortaya çıkmıştır. 

Grafik 6. 1999-2002 Arası Kamu Net Borç Stokunun GSMH’ya Oran Olarak Program 
Hedefi, Revizyonlar ve Gerçekleşme 
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Yukarıdaki grafikten de görüleceği üzere orijinal program ve sonrasında IMF tarafından yapılan 

revizyonlarda yüzde 60’lardan yüzde 50’lere düşmesi öngörülen net borç stoku, krizle birlikte 

önemli oranda artmış daha sonra yapılan revizyonlarla ise borç stokundaki artış önemli oranda 

yükseltilmiştir. Bu grafikte önemli görülen ve ders çıkarılması gereken iki husus bulunmaktadır;  
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• birincisi, yüzde 60’a yakın olan ve program problemsiz uygulandığında yüzde 55’lere 

düşecek olan kamu net borç stokunun yaşanan krizle birlikte nasıl yüzde yüze yakın oranda 

artıp yüzde 90’ları aşması, 

• ikincisi ise kriz olmasa bile borç stokun hesaplanmasında yapılan revizyonların programın 

özellikle başlangıç koşulları ile kriz koşullarında önemli oranlara yükselmesidir. 

Türkiye’de özellikle 1990’lı yılarda kamunun gizli açık yaratmasının en temel göstergelerinin 

başında düzeltilmiş kamu borç stokunun GSMH’ya oranındaki değişme ile kamu kesimi 

borçlanama gereği arasındaki farklılığın varlığı gelmektedir. Dönem boyunca kamu borç stokundaki 

artış kamu kesimi borçlanma gereğinin hep üstünde olmuştur. 1991-2002 arasında toplam kamu net 

borcundaki değişim (GSMH’ya oran olarak) ortalama olarak yüzde 23,9 iken, IMF tanımlı KSBG 

ise yüzde 14 düzeyindedir. Aradaki fark kamunun muhasebe standardizasyonu problemi ile birlikte 

mali raporlara yansıtmadığı gizli açıklardan kaynaklanmaktadır.1  

Tablo 29. Stok Akım Tutarsızlığı (1991-2005) 

  1991-94 1995-99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Borçlanma Gereği (IMF) 11,45 13,84 18,90 17,10 13,60 9,00 4,70 2,20

Net Borç Stokundaki Değişme(1) 21,15 22,06 20,4 50,80 21,42 10,97 5,92 0,42

Brüt Borç Stokundaki Değişme(2)       58,82 24,54 11,23 8,13 3,44

Fark: IMF-(1) (Gizli Açık) 9,70 8,22 1,50 33,70 7,82 1,97 1,22 -1,78

Fark: IMF-(2) (Gizli Açık)       41,72 10,94 2,23 3,43 1,24
Kaynak: 1990-1999 Rijckeghem, IMF Country Staff Reports; 2000-2006 Hazine Kamu Net Borç 
Stoku Tablosu, Kamu Borç Yönetimi Raporları (2002-2004) ve tez kapsamında yapılan hesaplamalar 
(2003-2004) 
 
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere kamu borç stokundaki artış ile borçlanma gereği 

arasındaki fark 1990’lı yıllarda ortalama yüzde 9 düzeyindeyken (GSMH’ya oran olarak). Bu fark 

kriz yılları hariç olmak üzere 2000, 2003 ve 2004 yıllarında oldukça düşerken, seçim yılı olan 2002 

yılında tekrar yükselmiştir.  

Kamu artı özel sektörün toplam yükümlülüklerinin (borçlarının) GSMH’ya oranı 2004 yılında 

yüzde 100’ün üzerindedir. Toplam borç stokunun bu düzeyde olması kur ve faiz riskine karşı 

ekonomiyi ciddi bir kırılganlıkla karşı karşıya bırakmaktadır. Uygulanan kur politikası nedeniyle 

                                                 
1 Bu konuda ayrıntılı hesaplamalar için bakınız: Rijckegem (2004), Emil ve Yılmaz (2004) 
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rekabet gücü gerileyen özel sektörün kur riski de artmaktadır. Reel sektör içerde uygun koşullarda 

kaynak bulamaması nedeniyle dışardan borçlanmaya başlamıştır. 2004 sonu itibarıyla bankacılık 

hariç özel kesimin toplam dış borcu 45 milyar doları aşmıştır. Bunun anlamı, yabancı para 

cinsinden şirketlerin yükümlülüklerinin artmasıdır. Dolayısı ile kurdaki olası bir beklenenin 

ötesindeki değişme özel sektör üzerindeki artan kur riski nedeniyle bu kesimi de olumsuz 

etkileyecektir. 

Tablo 30. Hazine İç Borçlarının Gelişimi 

milyon YTL GSMH'ya Oranlar

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005
HAZİNE İÇ BORÇ TOPLAMI 122.157   149.870   194.386   224.484   244.782   69,2   54,5   54,5   52,3   50,5   
KAMU 80.574     79.107     92.626     83.336     75.468     45,7   28,8   26,0   19,4   15,6   
   MERKEZ BANKASI 32.546     28.112     26.900     22.119     18.427     18,4   10,2   7,5     5,2     3,8     
   KAMU BANKALARI 22.722     24.278     27.239     27.451     25.037     12,9   8,8     7,6     6,4     5,2     
   TMSF 15.080     11.024     15.056     8.317       4.496       8,5     4,0     4,2     1,9     0,9     
   DİĞER KAMU 10.225     15.694     23.431     25.449     27.508     5,8     5,7     6,6     5,9     5,7     
PİYASA 41.584     70.763     101.760   141.148   169.314   23,6   25,7   28,5   32,9   34,9   

milyon $ GSMH'ya Oranlar ($)

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005
HAZİNE İÇ BORÇ TOPLAMI 84.857     91.691     139.261   167.263   182.428   58,2   50,7   58,2   55,9   50,6   
KAMU 55.971     48.398     66.359     62.094     56.244     38,4   26,8   27,7   20,7   15,6   
   MERKEZ BANKASI 22.608     17.199     19.272     16.481     13.733     15,5   9,5     8,1     5,5     3,8     
   KAMU BANKALARI 15.784     14.853     19.514     20.454     18.659     10,8   8,2     8,2     6,8     5,2     
   TMSF 10.476     6.744       10.786     6.197       3.351       7,2     3,7     4,5     2,1     0,9     
   DİĞER KAMU 7.103       9.602       16.786     18.962     20.501     4,9     5,3     7,0     6,3     5,7     
PİYASA 28.886     43.293     72.903     105.170   126.184   19,8   23,9   30,5   35,1   35,0    
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı İstatistikleri (2004-2005) 
 
Hazine iç borçlarının GSMH’ya oranı lira cinsinden 2004 yılında 2003 yılına göre küçük bir düşme 

gösterirken, dolar cinsinden ise 2002 yılında yüzde 50,5 oranından 2004 yılında yüzde 57’ye 

çıkmıştır. Hazine iç borçlanmasındaki artış sonucunda zaten toplam tasarruf düzeyi yetersiz olan 

ekonomide yatırımlara, üretime gitmesi gereken kaynaklar kamunun borçlanma ihtiyacını 

karşılamak amacıyla daha çok kullanılmaya başlamıştır.  

Bu anlamda, son iki yılın borçlanma açısından ayırt edici özelliği, piyasanın kullanılabilir fonlarına 

daha fazla el konulan teknik ifadesiyle mali dışlamanın (crowding-out) daha fazla olduğu bir dönem 

olmasıdır. 2001 yılı sonunda Hazinenin toplam iç borçlarının yüzde 34’ü piyasadan yapılan 

borçlardan oluşurken bu oran 2002 yılında yüzde 47,2’ye, 2003 yılında yüzde 52’ye 2004 yılında 

ise önemli bir artışla yüzde 62,9’a çıkmıştır. 
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Arjantin, Bulgaristan ve Brezilya örneklerinde borç stoku 1990’ların ikinci yarısından 2003 sonuna 

kadar olan dönemde borç bölü GSYİH rasyosu veya diğer adıyla borç yükü düşen ülke Bulgaristan 

olmuştur. Arjantin ve Brezilya’da ise borç yükü artmakla birlikte Arjantin’de bu artış 2000 başında 

yaşanan krizle önemli bir sıçrama içinde olmuştur.   

Arjantin de kamu borç stokunu 1990’lı yılların son çeyreğinden itibaren artıran temel faktörler; 

uygulanan ekonomik program sonucunda değerlenen yerli para ve 1990-2001 arasında sürekli açık 

veren cari işlemler dengesi, ekonomide yaşanan dönemsel durgunluklar ve daralmalarla birlikte 

kamu gelirleri ortalama olarak sabit kalırken kamu harcamalarının GSYH’ya oran olarak 5 puan 

yükselmesi sonucu yaşanan kamu açığı, faizlerin yükselmesi, bütçe açıklarının gizlenmesi, yerel 

idarelerin mali disiplinden uzaklaşması, borç stoku içinde dış borç stokunun yüzde 60’ları aşması ve 

yapısal reformların hayata geçirilememesi şeklinde sıralanabilir. 2002 yılında yaşanan kriz ve 

yapılan devalüasyonla borç stoku ekonomide 3 kata yakın oranda artmıştır. Kamu borç stoku 

GSYİH’ya oran olarak yüzde 60’lardan yüzde 160’lara sıçramıştır.  Mart 2005 tarihinde Arjantin 

alacaklılarının yüzde 76’sı ile borçların yeniden yapılandırılması üzerinde bir anlaşma yoluna 

gitmiş ve her 100 dolarlık borcunu 34 dolar karşılığında değiştirmiştir. Yapılan borç takası ile borç 

stokunun GSYİH’ya oranı yüzde 70’lere gerilemiştir. 

Ekonomi yönetimlerinin borçlanma konusundaki performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde 

kullanılan temel kriterler içinde borç çevirme rasyosu (roll over ratio) ve bunun gelişimi de yer 

almaktadır. Bu rasyo, Hazine’nin o dönemde yapmış olduğu ana para ve faiz geri ödemelerinin 

yüzde kaçı oranında tekrar piyasalardan borçlandığını göstermektedir. Bu rasyonun kamu 

finansmanında problem olmayan istikrarlı bir ekonomide yüzde 70’ler civarında olması beklenir. 

Rasyonun yükselmesi faiz dışı denge ile kur ve  faiz parametrelerindeki gelişmenin iyi gitmediğinin 

bir göstergesi olarak da kabul edilir. 

Kriz sonrası ve 19 uncu stand by döneminde borç çevirme rasyosu Ocak-Aralık bir yıllık dönemde 

ortalama yüzde 90 gibi oldukça yüksek kabul edilebilecek bir düzeyde olmuştur. Bunun anlamı, ana 

para ve faiz ödemesinin yüzde 90’ı kadar bir borçlanmanın piyasadan ve kamu kurumlarından 

yapıldığıdır. Borç stokunun böyle bir mali dengede hedeflenen düzeyde düşmesi özellikle reel 

faizlerin düşmesine yada kurdaki olumlu gelişmelerin borç stokunun artış hızını bir anlamda 

frenlemesine bağlı görülmektedir. Reel faizlerin hedeflenen düzeye düşmediği bir ortamda 2003 ve 

2004 yılında belirleyici olan daha çok olumlu kur etkisidir. 
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Borç çevirme rasyosunun yüksek olması yanında bir diğer gelişmede, nakit diye tanımladığımız 

esas olarak piyasalardan yapılan (kamu ayıklanmış) borçlanmanın borç çevirme rasyosunun 

ortalama yüzde 100’ün üzerinde olmasıdır. Hazine piyasalara ödediğinden çok daha fazla düzeyde 

bir borçlanmayı piyasalardan yapmak zorunda kalmıştır. Burada ilginç olan nokta faiz dışı fazlanın 

(program hedefli) GSMH’ya oran olarak yüzde 6’larda olduğu söylendiği bir ortamda bunun 

gerçekleşmiş olmasıdır. Bu durum, Hazinenin geçmiş dönemlerden kalan yükümlülüklerindeki 

artış, reel faizlerin aslında düşmemesi, bir takım gizli açıkların devam etmesi şeklindeki faktörlerle 

açıklanabilir. 

Tablo 31. Borç Çevirme Rasyosu (2002-2005) 

Borç Çevirme Rasyosu (2002-2005)

(trilyon lira)
Ana Para 

Ödemesi (1)
Faiz 

Ödemesi (2)
Toplam     

(1+2)
Borçlanma 

(3)
Borç Çev. 

Ras. 3/(1+2)

Ocak- Aralık - 2002 97.591 43.469 141.059 125.303 88,83

Ocak- Aralık - 2003 113.721 52.636 166.357 158.238 95,12

Ocak- Aralık - 2004 133.500 50.053 183.553 163.596 89,13
Ocak- Aralık - 2005 132.522 39.270 171.792 155.520 90,53

Borç Çevirme Rasyosu - Nakit (2002-2005)

(trilyon lira)
Ana Para 

Ödemesi (1)
Faiz 

Ödemesi (2)
Toplam     

(1+2)
Borçlanma 

(3)
Borç Çev. 

Ras. 3/(1+2)

Ocak- Aralık - 2002 69.765 22.757 92.522 100.683 108,82

Ocak- Aralık - 2003 102.053 31.347 133.400 143.266 107,40

Ocak- Aralık - 2004 122.141 38.975 161.116 157.236 97,59

Ocak- Aralık - 2005 126.076 30.872 156.948 154.649 98,54  
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı verilerinden hesaplanmıştır (2003-2004) 

Arjantin deneyiminden bu anlamda çıkarılacak temel ders kurdaki olumlu gelişmelere bağlı olarak 

borç stokundaki düşmenin borç stokundaki değişimin olması gerekenden fazla olumlu algılanması 

ve bunun önemli bir risk haline geleceğinin yeterince farkında olunmamasıdır.  

Bulgaristan’a bakıldığında, borç yükünün 1999 yılından sonra hızla düşmeye başlaması programın 

tek başına maliye politikası başarısından ziyade başta yapısallar olmak üzere programın bütünün bir 

başarısının sonucu olarak görülmektedir. Arjantin örneğinin aksine programa olan sahiplenme 

düzeyinin yüksekliği, yapısal reformların etkin ve kararlı bir şekilde uygulamaya konması faiz dışı 
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fazla hedefinden çok daha önemli görülmektedir. Nitekim, 19990’ların başında kimi yıl yüzde 8’leri 

aşan faiz dışı fazla kamu kesimi dengesinde ve borç stokunda istenen düzeyde bir iyileşmeyi 

sağlayamamıştır. 1997 yılına uygulamasına geçilen yeni ekonomik program ve kararlı bir şekilde 

sürdürülen yapısal reformların hayata geçmesi ve özelleştirmenin kamu finansmanına ciddi katkılar 

saplaması borç stokunun yüzde 100’lerden yüzde 50’lere düşmesine yol açmıştır. Özellikle 1990’lı 

yılların son çeyreğinde hızlanan özelleştirme gelirleri 1999, 2001 yıllarında olduğu gibi kamu 

açığının iki katına ulaşan bir düzeye çıkmış ve hem iç hem de dış borçlanmada kimi yıllarda net 

ödeyici konumuna Bulgaristan gelmiştir.  

Brezilya örneğinde olduğu gibi Türkiye’de de reel faizlerin düşmemesi (kurun değerlemesinin 

yarattığı geçici iyileşme ortamı hariç) kamu borç stokunun düşmemesini belirleyen temel 

faktörlerden birisidir. 1990’ların ortasında yüzde 30’larda olan kamu net borç stokunun GSMH’ya 

oranı 2000 yılı hariç sürekli yükselerek yüzde 58’e çıkmıştır. Bu dönemde Brezilya yerel 

yönetimlerin borçlarını toplam borç stoku içinde azaltma başarısını göstermesine rağmen kurda ve 

faizlerde yaşanan olumsuz gelişmeler borç stokunun düşmesinin önüne geçmiştir.   

3.3.3 Faiz Dışı Fazla Performansı 
 
İstikrar programının temel performans kriteri maliye politikası hedeflerine ulaşabilmek amacıyla 

beli düzeyde bir faiz dışı fazla hedefini verilmesidir. Programın başında GSMH’ya oran olarak 

yüzde 3,7 düzeyinde öngörülen hedef ekonomik ve mali yapıda yaşanan gelişmeler ile kriz sonrası 

koşullarda yüzde 6,5’e kadar yükseltilmiştir.  

Program tanımlı faiz dışı hesaplaması IMF ile yürütülen istikrar programlarında klasik olarak faiz 

gelirlerinin toplam gelirlerden, faiz giderlerinin ise toplam giderlerden düşüldüğü faiz dışı denge 

veya faiz dışı fazla tanımından farklıdır.  IMF veya diğer adıyla program tanımlı faiz dışı fazla 

kamu gelir ve gider rakamlarının faiz gelir ve giderleri dışında çeşitli gelir ve gider rakamlarının 

eklenmesi ve çıkarılması suretiyle yeniden hesaplanmasıdır. Bu anlamda temel amaç, çeşitli 

uluslararası kriterlerden de yararlanarak kamu bütçelerinin gerek program gerekse gerçekleşme 

rakamlarını bütçenin performansını en iyi şekilde ortaya koymaktır.    

Faiz dışı fazla hesaplanmasında program tanımlı gelire ulaşmak amacıyla toplam gelirlerden 

düşülen kalemler program uygulanmasında aşağıdaki şekilde sıralanabilir:  

• Bütçe için faiz gelirleri. 
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• Orijinal bütçede öngörülmeyen ve arızi nitelik taşıyan özel gelir ve fonlar altındaki diğer 

özel gelir ve fonlar ile katma bütçe gelirleri içinde yer alan diğer özel gelirlerin (ayıklama 

işlemi) bütçe gelirlerinden düşülmesi. Fonların önemli bir kısmının kapatılması nedeniyle 

bu uygulama 2003 yılına kadar devam etmiştir. 

• Özelleştirme gelirleri. 

• Merkez Bankası Karı ile Merkez Bankası Yeniden Değerleme Fonu Gelirleri. 

• Kamu Bankalarından temettü gelirleri. 

• 2004 yılı uygulamasında Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna verilen kağıtlardan tahakkuk 

eden ikraz gelirleri.  

Toplam giderlerden düşülen kalemler ise:- 

• Bütçe için faiz giderleri 

• Yine 2003 yılına kadar orijinal bütçede öngörülmeyen özel ödenekler. 

• Kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla aktarılan transfer tutarı 

(başlangıç bütçesinde öngörülmediği ve arızi olması yanında sermaye transferi niteliğini 

taşıdığı için hesaplamaya dahil edilmemektedir). 

• Risk hesabı 

Gelir ve giderler üzerinde yapılan bu tür düzeltmeler dışında başta sosyal güvenlik ve milli savunma 

olmak üzere bazı harcamaların dönemler arası düzeltmesi de (nakit tahakkuk farkı gibi) IMF 

terminolojisi ve tespitleri çerçevesinde yapılmaktadır.  Burada yapılan muhasebe standardizasyonu 

problemi nedeniyle tahakkuk eden bir harcamanın ödeme döneminin o yılın mı yoksa tahakkuk 

ettiği yılın harcaması mı olduğunun tespitidir.  

Toplam kamu sektörü açısından hesaplanan faiz dışı fazla muhasebe sistemi açısından nakit baza 

getirilmek suretiyle konsolide edilen hesaplara dayanmaktadır. Bunun temel gerekçesi toplam kamu 

içinde yer alan kurumsal yapıların farklı muhasebe sistemlerine sahip olmasıdır. Örneğin Konsolide 

Bütçe kapsamındaki kuruluşlar ağırlıklı olarak nakit bazda hesaplarını izlerken, KİT’ler ve Döner 

Sermayeli İşletmeler ise tahakkuk bazda hesapları izlemekte ve raporlamaktadır.1  

Programın maliye politikası uygulamasının temel performans kriteri olması yanında programı 

uygulama konusunda hükümetin kararlılığını göstermesi açısından faiz dışı fazla oldukça önem 

                                                 
1 Bu konuda bkz.: Emil ve Yılmaz (2003) 
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verilen ve izlenen bir gösterge olmaktadır. Bu ise özellikle programın uygulanmasında problemler 

çıktığında idarelerin faiz dışı fazla hedefine ulaşmak için yapmış oldukları bazı mali işlemlerin 

mevcut muhasebe ve mali raporlama yapısının yetersizliği nedeniyle kamu hesapları üzerinde çok 

çeşitli spekülasyonların oluşmasına yol açmaktadır. İzleyen kısımlarda ayrıntıları üzerinde 

durulacağı üzere bu tür değerlendirmeler Türkiye uygulaması içinde çeşitli dönemlerde söz konusu 

olmuş ve bir kısmında geriye dönerek veriler üzerinde (mali raporlar) düzeltmeler yapılmıştır.  

Türkiye programın öncesinde GSMH’ya oran olarak ortalama yüzde 3-4 düzeyinde bir faiz dışı açık 

vermekten programın uygulaması sürecinde ortalama yüzde 5,1 oranında faiz dışı fazla vermeye 

geçmiştir.  Bu düzeyde bir faiz dışı fazlaya ulaşılmasında daha sonraki kısımlarda kalitesi ve 

güvenilirliği tartışılacak olan mali performans ile yaşanan kriz ortamının kaçınılmaz olarak getirdiği 

mali baskı yatmaktadır. 

Tablo 32.  Kamu Kesimi IMF Tanımlı Faiz Dışı Dengesi (1999-2004) 

Milyon YTL
1999 2000 2001 2002 2003 2004 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Toplam Kamu -1.202 3.859 9.835 11.247 22.683 29.497 -1,5 3,1 5,6 4,1 6,4 6,9
Genel Yönetim 414 5.779 9.686 8.108 20.196 25.434 0,5 4,6 5,5 2,9 5,7 5,9
Merkezi Yönetim 552 5.705 8.664 6.802 19.277 23.461 0,7 4,5 4,9 2,5 5,4 5,5

Konsolide Bütçe 945 5.831 8.420 6.644 17.954 21.877 1,2 4,6 4,8 2,4 5,0 5,1

Diğer Kamu -2.147 -1.972 1.415 4.603 4.729 7.620 -2,7 -1,6 0,8 1,7 1,3 1,8

Bütçe Dışı Fonlar -420 -225 149 -358 595 551 -0,5 -0,2 0,1 -0,1 0,2 0,1

Döner Sermayeli İşletmeler 27 99 95 407 933 976 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2

Sosyal Güvenlik Kurumları 10 24 -170 -85 53 -293 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1

İşsizlik Sigortası Fonu 0 334 1.098 962 1.228 1.557 0,0 0,3 0,6 0,3 0,3 0,4

Mahalli İdareler -148 -284 94 538 -567 766 -0,2 -0,2 0,1 0,2 -0,2 0,2
KİT'ler -1.616 -1.920 149 3.139 2.487 4.063 -2,1 -1,5 0,1 1,1 0,7 0,9

GSMH'ya Oranları

 
Kaynak: IMF, Seventh Review Staff Report, April 2004, IMF Niyet Mektupları (2000-2004); YPK Genel Ekonomik 
Hedefler ve Kamu Yatırımları Raporları (2000-2004); Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Hesapları 
Bülteni 2004 Aralık; Hazine Müsteşarlığı Konsolide Kamu Sektörü Faiz Dışı Fazla Tabloları, Mart 2005. 

Not:  - Merkezi yönetim tanımı içinde konsolide bütçe, bütçe dışı fonlar ve döner sermayeli işletmeler yar almaktadır.         
         - 2001 yılı Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı kullanılarak yapılan 920 trilyonluk Sosyal Güvenlik 

Kurumlarına yapılan transferler 2002 yılı yerine 2001 yılında gösterilmek suretiyle düzeltme yapılmıştır. 
 

2000-2002 uygulama döneminde toplam kamunun program tanımlı faiz dışı fazlası GSMH’ya oran 

olarak yüzde 4,2 oranında gerçekleşmiştir. Bu düzey aslında deprem sonrası bir dönem olmasına 

rağmen orijinal program hedefinin (yüzde 3,7) üstündeki bir düzeye karşılık gelmektedir. 

Gerçekleşen faiz dışı fazlanın kurumsal dağılımına bakıldığında; yüzde 102,4’ünün genel yönetim 

kapsamındaki kuruluşlar tarafından elde edildiği görülmektedir. Oranın yüzde yüzü aşmasının 

nedeni  kamu iktisadi teşebbüslerinin yüzde 2,4 oranında faiz dışı açık vermesidir. Program öncesi 

döneme göre başarı konsolide bütçe performansındaki artıştan kaynaklı olmuştur. Konsolide bütçe 
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performansı (GSMH’ya oran olarak) 2000-2002 döneminde 1999 yılına göre yüzde 225 oranında 

bir artış göstermiştir.    

Bununla birlikte, 2004 ve 2005 yılları için KİT ve Döner Sermaye Dengeleri başta olmak üzere 

sağlık harcamaları düzeltilmiş dengelere bakıldığında faiz dışı fazla performansının GSMH’ya oran 

olarak 0,4-0,5 puan düştüğü görülmektedir. 

Tablo 33.  2004-2005 Kamu Kesimi IMF Tanımlı Faiz Dışı Düzeltilmiş Karşılaştırmalı 
Dengesi (2004-2005) 

2004 2004 D 2005 2005 D 2004 2004 D 2005 2005 D

Toplam Kamu 29.497 26.778 29.978 28.421 6,9 6,2 6,2 5,8

Genel Yönetim 25.434 22.715 28.340 26.782 5,9 5,3 5,8 5,5

Merkezi Yönetim 23.461 21.887 26.034 24.477 5,5 5,1 5,4 5,0

Konsolide Bütçe 21.877 21.521 24.092 22.842 5,1 5,0 5,0 4,7

Diğer Kamu 7.620 5.257 5.886 5.578 1,8 1,2 1,2 1,1

Bütçe Dışı Fonlar 551 551 917 917 0,1 0,1 0,2 0,2

Döner Sermayeli İşletmeler 976 -185 1.025 717 0,2 0,0 0,2 0,1

Sosyal Güvenlik Kurumları -293 -1.495 -76 -76 -0,1 -0,3 0,0 0,0

İşsizlik Sigortası Fonu 1.557 1.557 1.681 1.681 0,4 0,4 0,3 0,3

Mahalli İdareler 766 766 700 700 0,2 0,2 0,1 0,1
KİT'ler 4.063 4.063 1.638 1.638 0,9 0,9 0,3 0,3

(milyon YTL) GSMH'ya Oranları

 

2002-2004 döneminde ise 19 uncu stand by düzenlemesinin temel performans kriteri olan faiz dışı 

fazla hedefi yüzde 6,5’e çıkarılmıştı. 2003-2004 ortalaması yapılan son revizyonlarla hedefe 

ulaşıldığını göstermektedir. Gerçekleşmenin yüzde 88,7’sinin genel yönetimden yüzde 11,3’ünün 

ise KİT’lerden kaynaklanmıştır. Faiz dışı fazlaya katkı anlamında konsolide bütçenin payı ise yüzde 

94’den yüzde 83’e gerilemiştir.     
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Tablo 34. Kamu Kesimi IMF Tanımlı Faiz Dışı Dengesi Ortalama Gerçekleşmeleri 
(GSMH’ya Oran Olarak) ve Gerçeklemelerin Yüzde Dağılımı  

2000-2004 2000-2002 2003-2004 2000-2004 2000-2002 2003-2004

Toplam Kamu 5,2 4,2 6,6 100,0 100,0 100,0
Genel Yönetim 4,9 4,3 5,8 94,8 102,4 87,6
Merkezi Yönetim 4,6 4,0 5,4 87,8 93,6 82,2

Konsolide Bütçe 4,4 3,9 5,1 84,6 92,9 76,6

Diğer Kamu 0,8 0,3 1,6 15,4 7,1 23,4

Bütçe Dışı Fonlar 0,0 -0,1 0,1 0,3 -1,8 2,2

Döner Sermayeli İşletmeler 0,2 0,1 0,2 3,0 2,2 3,7

Sosyal Güvenlik Kurumları 0,0 0,0 0,0 -0,6 -0,8 -0,4

İşsizlik Sigortası Fonu 0,4 0,4 0,4 7,5 9,7 5,3

Mahalli İdareler 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1
KİT'ler 0,3 -0,1 0,8 5,2 -2,4 12,4

Ortalamalar Yüzde Dağılım

 

2003 ve 2004 yılı gerçekleşmelerini tam karşılaştırabilmek için bir iki noktanın açıklığa 

kavuşturulması gerekmektedir. Birincisi, 2003 ve sonrasında özel gelir ve özel giderler bütçe 

gerçekleşmelerinden düşülmemesi, bu ise net özel gelir anlamında  2003 ve 2004 yıl bütçelerine 

önceki yıllar anlamında net katkı vermektedir. Diğeri ise işsizlik sigortası fonunun artan katkısı ile 

KİT’lerdeki performans üstü iyileşmedir.  Özel gelir ve özel giderlerin 2003 ve 2004 sonrasında 

bütçeye eklenmesi veya bütçe kalemlerinden düşülmemesi bütçe dengesinde bir iyileşme 

sağlamıştır. Burada sorgulanması gereken bütçe dışı fonlarda 2003 ve 2004 yıllarında yaşanan 

performanstır. Kapatılan fonların gelir ve giderlerinin bütçeye aktarılması (toplamda bütçe 

rakamları açısından fazla verdiği görülmektedir) fonların dengesini olumsuz etkilememiş aksine 

artırmıştır. Fon hesaplarının konsolide edilmesi ve kaynak akışlarının açık olmaması ve mali 

işlemlerin standartların belli olmaması bu kurumların mali raporların kalitesini ve güvenilirliğini 

tartışmalı hale getirmektedir.  

 KİT’lerin dengesindeki olağanüstü iyileşme ise faiz dışı denge açısından üzerinde durulması 

gereken ikinci noktadır. Programın başında GSMH’ya oran olarak yüzde 2’ler düzeyinde açık veren 

bu kurumların programın son üç  yılında yüzde 1’ler düzeyinde fazla vermesi önemli yapısal 

dönüşümlerin yaşanmadığı bu kuruluşlar açısından çeşitli soru işaretlerini kaçınılmaz olarak 

gündeme getirmektedir. KİT dengesi 2000 yılındaki 2,6 katrilyon açıktan 2002’de 2,8 katrilyon 

fazlaya çıkmıştır.  2004 yılında da fazlanın 4,1 katrilyon düzeyinde çıkması beklenmektedir. 
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KİT’lere yönelik tedbirlerin gerçekleşmediği bir ortamda sadece döviz kurundaki iyileşme ile bu 

performans artışını açıklamak mümkün görülmemektedir. KİT’ler diğer kurumsal yapılardan farklı 

olarak tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde tahakkuk esaslı bir muhasebe yapısına sahiptir. 

Muhasebe ve mali raporlama sisteminin zayıf noktasını göstermesi açısından bu konu önem 

taşımaktadır. Tahakkuk esaslı dengelerden nakit esaslı dengeye geçilirken özellikle kamu 

kurumlarının alacak ve borçlarının ne şekilde hesaplandığı gibi konular hesaplama standartlarının 

açık olmaması ve varsayımların aslında raporlanmaması buradaki güvenilirlik kaygılarını 

artırmaktadır.  

Son dönemde mali tabloların güvenilirliği açısından öne çıkan başka bir sorun alanı da döner 

sermayeli işletmelerin gelir gider büyüklüklerinde gelirler lehine ortaya çıkan önemli artış sonucu 

bu kurumların faiz dışı fazlaya katkısının yüzde 2’lerden yüzde 3’lere çıkmasıdır. Bu kurumların 

mali tablolarındaki rakamların mal ve hizmet sunduğu kurumların mali tabloları ile tutarlılık 

göstermemesi çözülmesi gereken önemli bir sorun olarak görülmelidir. 

Gerek özel gelir ve özel gider uygulaması gerekse KİT uygulamasının mali raporlama açısından 

ortak noktası kamu sektörü verilerinin güvenilirliğini açısından sorunlu alanların içinde yer 

almasıdır. Fonların kapatılması ile birlikte blok halinde bütçeye gelen ama çerçeve düzenleme 

yapılmadığı için gelir ve giderlerin ne düzeyde bütçe ilke ve kurallarına tabi olacağı ve olduğu belli 

olmayan bu uygulama fon dışı olup ertesi yıllara devredilen diğer çeşitli gelirlerin uygulamasındaki 

sorunlarla birleştiğinde muhasebe ile mali raporlar arasındaki ilişkinin ne düzeyde güvenilir olduğu 

sorununu ortaya koymaktadır. 

Mahalli idareler dengesi kamu kesimi genel dengesinde güvenilirlik düzeyi en düşük olan kurumsal 

yapıdır. Mahalli idarelerin rakamları her program çalışmasında geçmişe yönelik olarak sürekli 

revize edilmektedir. Bu revizyonlar bir kısmı elde edilen daha güncel bilgiye dayanırken bir kısmı 

da tahminlerde kullanılan varsayımların değiştirilmesi şeklinde olmaktadır. Bu varsayımlara yönelik 

her müdahale karar alıcının tercihine göre rakamların tutarını ve komposizyonunu 

değiştirebilmektedir.  

2002-2004 döneminin bir diğer özelliği de mevcut muhasebe ve mali raporlama sisteminin 

yetersizliğinin bir sonucu olarak kamu kurumlarının piyasaya ve birbirlerine olan 

yükümlülüklerindeki hızlı artıştır.  Harcama artığı (payment arrears) mal ve hizmetin teslimi ilgili 

kamu kurumuna yapılmış olmasına rağmen yapılan harcamanın o döneminin giderleri arasında yer 

almaması durumuna karşılık olarak kullanılmaktadır. Burada, teslim işlemi tamamlanmış vadesi 
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geçmiş ancak birinci ya da ikinci ödenek tahsis işleminin yapılmamasından veya nakit yokluğundan 

tahakkuk dairelerince tahakkuk müzekkeresi ve verile emrine bağlanmamış (yani bütçe 

emanetlerine alınmak suretiyle tahakkuk ettirilmemiş) kamu borçları kastedilmektedir. Dolayısı ile 

özellikle bütçe açısından kapsam ödenek yetersizliği nedeniyle bütçe emanetine alınamayan 

harcamalar bu kapsama girmektedir. Nitekim bu durum kendisini 2002 yılında IMF ile yapılan 

görüşmelerde kendisini göstermiş ve IMF yılda bir defa bütçe için tahakkuk dairelerinde bekleyen 

tahakkuk ettirilmemiş harcamalar için bir anket yapılması şartını niyet mektubunun koşulları 

arasında dahil etmiştir. Ayrıca, sonraki dönemde gerek Devlet Muhasebe Yönetmeliğinin başta 

Sosyal Güvenlik Kurumları olmak üzere bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabı kullanılmak 

suretiyle ödenek üstü harcama yapma yetkisinin sınırlanması gerekse sonrasında 5018 sayılı yasa ile 

bütçe uygulamasında ödenek üstü harcama yapma durumunun uygulamadan kaldırılması 

beklenenin aksine harcama artıklarının azalması yerine artmasına sebep olmuştur diye 

düşünülmektedir. Bu tespiti 2003 ve özellikle 2004 ve 2005 yılı için haklı kılan iki gelişme söz 

konusudur: Birincisi, kamuoyunda torba yasa tasarısı diye bilinen 5335 sayılı yasanın ikinci 

maddesi ile önceki dönemlerde yapılan ödenek üstü harcamaların bütçeye gider yazılması 

konusunda idareye yetki verilmesi; İkincisi ise başta sosyal güvenlik kurumları ve yeşil kart 

uygulaması olmak üzere kamu kurumlarının piyasaya ve diğer kamu kurumlarına olan borçlarındaki 

artıştır. Torba yasada yer alan bir kısım maddelerle de başta KİT’ler ve bütçe dışı kurumların mali 

bilançolarını düzelten hükümler yer almaktadır. Önemli olan nokta yapılan düzeltmelerin, 

tahkimlerin bütçe ile ilişkilendirilmeksin yapılmasının öngörülmesidir. Bir anlamda kamu 

kurumlarının bilançolarında gizlenen ve gizlenmesi artık mümkün olmayan açıklar/yükümlülükler 

kapatılmaya çalışılmaktadır. 

2003 ve 2004 yıllarında gerek harcama artığındaki artışlarla gerekse çıkarılan düzenlemelerle 

bütçenin genellik ilkesine aykırı davranılması suretiyle iyimser tahminle GSMH’nın yüzde 1 ile 

1,5’i arasında (TMSF’ye verilen kağıtların silinmesi hariç) değişen düzeyde bir net kamu 

harcamasının gizlenmek ve ertelenmek suretiyle raporlanmadığı tahmin edilmektedir.  

Faiz dış fazla performansının ve faiz dışı fazlaya ulaşılması için tasarlanan tedbirlerin uygulama 

sonuçlarının ortaya koyduğu, Türkiye’nin mevcut koşullarda yüzde 4-4,5 düzeyinde bir faiz dışı 

fazla verme kapasitesinin olduğudur. Ancak kriz koşulları gibi olağanüstü dönemlerde faiz dışı 

fazla oranı harcamaların dönemsel olarak ertelenmesi, gerçekleşmiş harcamaların muhasebe 

sisteminin yetersizliği kullanılarak tam raporlanmaması gibi bir takım mali numaralarla (fiscal 

tricks) aslında bu oran yukarıya çekilebilmektedir.  



 

 

138
 

3.3.4 Mali Uyumun Yapısı  
 
Uygulanan iki stand by düzenlemesi sonucunda son dört yılın ortalamasına bakıldığında, mali 

uyumun ağırlıklı olarak gelir tedbirleri üzerinden sağlandığı görülmektedir. 2000-2004 döneminde 

alınan tedbirlerin GSMH’ya oranı ortalama olarak yüzde 3 düzeyinde çıkmıştır.1 Gerçekleşen 

tedbirlerin ortalama yüzde 28,8’i harcama, geri kalan yüzde 71,2’si ise gelir tedbiri niteliğinde 

olmuştur. Harcama tedbirlerinin kendi içinde dağılımı ortalama olarak birbirine yakın çıkarken, 

gelir tedbirlerin de ise ağırlık yaklaşık yüzde 80 ile vergi tedbirleri üzerinde olmuştur.   

Mali uyum programın uyguladığı ilk üç yıl –özellikle ilk iki yıl- esas olarak gelir gerçekleşmeleri 

bize gelir sağlayıcı tedbirlerdeki gelişmelerin programın uygulamasında öne çıktığını 

göstermektedir. 2000-2002 döneminde harcama kısıcı tedbirlerden sağlanan tasarruf ortalama yüzde 

20, gelir artırıcı tedbirlerden sağlanan ilave kazanç ise yüzde 80 oranında gerçekleşmiştir. Aslında, 

başlangıçta hedeflenen tedbirlerin yüzde dağılımı bu şekilde olmasa da harcama tedbirlerinin 

istenen düzeyde uygulamaya konulamaması ve yaşanan krizin yarattığı ilave kaynak baskısı gelir 

tedbirlerini öne çıkarmıştır. Bu dönemde gelir tedbirleri içinde vergilerin ağırlığı çok belirgindir. 

Toplam gelir tedbirlerinin yüzde 80’i, toplam tedbirlerin ise yüzde 64’ü vergi üzerine olmuştur. 

2003-2004 döneminde ise faiz dışı fazla hedefinin yükseltilmesiyle birlikte harcama tedbirlerinin 

ağırlığı toplam içinde artmış ve ortalama yüzde 40’a yükselmiştir. Hesaplama açısından burada bir 

noktanın açıklanmasına ihtiyaç bulunmaktadır; gerek 2003 gerekse 2004 yıllarında aslında faiz dışı 

harcamalar bütçe ödeneklerinin üzerinde gerçekleşmiştir, ama bazı kalemlerde alınan tedbirler 

(savunma nitelikli ödeneklerin harcanmayıp ertesi yıla devredilmesi, yatırım ödeneklerinde önemli 

düzeyde kesinti yapılması gibi) harcamalarının çok daha artmasının önüne geçmiştir. Tabloların 

hesaplanmasında da bu yaklaşımdan hareket edilmiştir. 2003-2004 döneminde harcama 

tedbirlerinin payı artarken vergi tedbirlerinin payı vergide gelinen sınır noktanın da etkisiyle 

düşmüştür. Bu dönemde vergi tedbirlerinin payı toplam gelir tedbirleri içinde yüzde 70’e düşerken 

toplam tedbirler  içindeki payı ise yüzde 42’lere kadar gerilemiştir. Bu gelişmede önceki dönemde 

sürekli hale getirilen vergi tedbirlerinin 2004 yılında dikkate alınmaması da etkili olmuştur.  
                                                 
1 Tedbirlerin hesaplanmasında niyet mektupları, uzman raporları, YPK basın toplantısı sunuşları gibi çok 
çeşitli kaynaklardan yararlanılmıştır. Buradaki amaç her sene hedeflenen faiz dışı fazlaya ulaşmak için ne 
düzeyde bir tedbir setinin gerek bütçe hazırlanırken gerekse bütçe uygualamaında öngörüldüğünün tahmini 
bir resminin verilmesidir. 2004 yılı bütçe hazırlıklarında tedbirler listesi önceki yıllarda olduğu gibi ayrıntılı 
olarak verilmemiş olmakla birlikte, hükümetin yılın başında sosyal güvenlik ve asgari ücrete yönelik olarak 
almış olduğu kararlar sonucu ortaya çıkan yaklaşık 7 katrilyonluk ilave tedbir ihtiyacı dikkate alınmıştır. 2003 
ylından itibaren sürekli hale gelen bazı gelir tedbirleri bu anlamda tekrar bir tedbir olarak 2004 toplamında 
değerlendirilmemiştir.  
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Tablo 35. 2000-2004 Faiz Dışı Fazla Hedefine Ulaşmak İçin Uygulanan Tedbirlerin Gerçekleşme Sonuçları  

cari fiyatlarla trilyon lira Ortalama

trilyon lira 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 00-04

Harcama Tasarrufu Sağlayıcı Tedbirler 905 587 1.708 7.257 2.790 20,3 11,3 30,7 41,3 40,5 28,8

 Cari Harcamalar 300 300 915 1.757 1.494 6,7 5,8 16,5 10,0 21,7 12,1

 Yatırım Harcamaları 100 0 0 4.685 800 2,2 0,0 0,0 26,7 11,6 8,1

 Transfer Harcamaları 505 287 793 815 496 11,3 5,5 14,3 4,6 7,2 8,6

Gelir Sağlayıcı Tedbirler 3.549 4.604 3.847 10.298 4.104 79,7 88,7 69,3 58,7 59,5 71,2

 Vergi Gelirleri 3.266 3.499 2.420 8.374 1.631 73,3 67,4 43,6 47,7 23,7 51,1

 Vergi Dışı Gelirler 282 1.105 1.427 1.924 2.473 6,3 21,3 25,7 11,0 35,9 20,0

Toplam Etki 4.454 5.191 5.555 17.555 6.894 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Yüzde Dağılım (%)

 
Kaynak: 2000-2004 IMF Niyet Mektupları, IMF Uzman Raporları, Güçlü Ekonomiye Geçiş programı (2001); Çeşitli tarihlerde yayımlanan tedbirler 
listeleri ve başta YPK kararları çerçevesinde yapılan açıklamalar (2000-2004) ve tez kapsamında yapılan hesaplamalar 

 

Tablo 36. 2000-2004 Faiz Dışı Fazla Hedefine Ulaşmak İçin Uygulanan Tedbirlerin Gerçekleşme Sonuçlarının GSMH’ya 
Oranları 

Ortalama Ortalama Ortalama

2000 2001 2002 2003 2004 00-04 00-02 03-04

Harcama Tasarrufu Sağlayıcı Tedbirler 0,7 0,3 0,6 2,0 0,7 0,9 0,6 1,3

 Cari Harcamalar 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,4

 Yatırım Harcamaları 0,1 0,0 0,0 1,3 0,2 0,3 0,0 0,8

 Transfer Harcamaları 0,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2

Gelir Sağlayıcı Tedbirler 2,8 2,6 1,4 2,9 1,0 2,1 2,3 1,9

 Vergi Gelirleri 2,6 2,0 0,9 2,3 0,4 1,6 1,8 1,4

 Vergi Dışı Gelirler 0,2 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6

Toplam Etki 3,5 2,9 2,0 4,9 1,6 3,0 2,8 3,3

(GSMH'ya Oranları)
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Mali uyumun sürdürülebilirliğini belirleyen kriterlerin başında alınan tedbirlerin ne kadarının bir 

defalık ne kadarının sürekli tedbir niteliğinde olduğu gelmektedir. Özellikle bir defalık tedbirler  

programın uygulamasında bir mali baskı yaratmakta ve her sene yeni tedbir geliştirilmesi ihtiyacını 

ortaya çıkarmaktadır. Kamu finansmanındaki iyileşmenin kalıcı olması da tedbirlerin sürekliliğine 

bağlı olmaktadır. Bu çerçevede, programların uygulanma sürecinde geliştirilen ve uygulamaya 

konan tedbirlerde incelenmiştir.  

Tablo 37. 2000-2004 Faiz Dışı Fazla Hedefine Ulaşmak İçin Uygulanan Tedbirlerin 
Öngörüldüğü Dönemlere Göre Yüzde Dağılımı  

 

Beş yıl boyunca alınan tedbirlerin yüzde 66,8’i bir defalık tedbir niteliğinde çıkarken geri kalan 

yüzde 33,2’si birden fazla yıla yayılan tedbir niteliğinde olmuştur. Bir defalık tedbirlerin içinde 

ağırlık tedbirlerin gelir ağırlıklı olması nedeniyle gelir üzerinde yoğunlaşmış gözükmektedir. Gelir 

tedbirlerinin özellikle vergi tedbirlerinin geçici olarak konması (belli bir dönemi kapsayacak 

şekilde) bu gelişmede etkin olmuştur. Uygulamada geçici olarak öngörülen gelir tedbirlerinin bir 

kısmı daha sonra sürekli hale dönüştürülmüştür. Birden fazla yıla yayılan tedbirler içinde de baskın 

bir şekilde öne çıkan yine gelir tedbirleri olmuştur. Bunda da etkin olan yukarda belirttiğimiz gibi 

geçici nitelikli tedbirlerin süreklilik kazanması ile dolaylı vergilerdeki oransal artışlardır. 

Dönemler itibarıyla baktığımızda, tedbirlerin bir defalık olup olmadığına göre genel yapının çok 

değiştiğini söyleyememekle birlikte bir defalık tedbirlerin harcama ve gelir dağılımının önemli 

ölçüde değiştiğini söyleyebiliriz. İlk dönem (2000-2002) bir defalık harcama tedbirlerinin toplam 

tedbirler içindeki payı yüzde 20’nin altında iken ikinci dönemde bu pay yüzde 84 oranında artarak  

yüzde 35’e çıkmıştır.  

Mali uyumun öngörülen tedbirlerine göre bu yapısı bize başarılı mali uyum programlarının aksine 

harcama tedbirleri yerine gelir tedbirlerinin uygulamada öne çıktığını göstermektedir. İlk stand by 

Ortalama Ortalama Ortalama 
00-04 00-02 03-04 

BİR DEFALIK TEDBİRLER 66,8 68,7 64,0
HARCAMA TASARRUFU SAĞLAYAN 25,3 18,9 34,9
GELİR ARTIŞI SAĞLAYAN TEDBİRLER 41,5 49,8 29,1

BİRDEN FAZLA YILA YANSIYAN TEDBİRLER 33,2 31,3 36,0

HARCAMA TASARRUFU SAĞLAYAN 3,5 1,8 6,0
GELİR ARTIŞI SAĞLAYAN TEDBİRLER 29,7 29,4 30,0

TOPLAM 100,0 100,0 100,0
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düzenlemesinde başlangıç koşullarının olumsuzluğundan kaynaklı mali baskı nedeniyle gelir 

tedbirleri ağırlık kazanırken, ikinci dönemde ise faiz dışı fazla hedefinin yukarı çekilmesi ve 

programın geciken başarısı harcama tedbirlerinin ağırlığı artsa da ister istemez gelir tedbirlerini yine 

önde tutmuştur.  

Mali uyumun yapısına gene yönetim gelir ve giderlerinin GSMH’ya oranlarının başlangıç 

koşullarına göre değişime bakarak da bir değerlendirme yapılabilir.   

Tablo 38. Konsolide Bütçe Gelir ve Gider Büyüklüklerde Program Öncesi ve Program 
Uygulaması Sonucunda Değişimi (1998-1999,  2000-2004 Ortalamaları)  

  Değişim (%) 

GSMH’ya Oranlar  
(2004) / 

(1998-99) 
(2000-2004/ 
(1998-99) 

Bütçe Harcamaları 5,1 21,3 

Faiz Dışı Harcamalar 4,8 8,9 

Toplam Gelirler 17,3 18,6 

A. Genel Bütçe Gelirleri 17,1 18,6 

  I-Vergi Gelirleri  24,6 21,8 
Dolaylı 67,3 52,9 
Dolaysız -20,3 -11,0 

 II- Vergi Dışı Gelirler -14,6 6,1 

B. Katma Bütçe Gelirleri 25,8 14,7 
Kaynak: Maliye Bakanlığı 2005 Bütçe Gerekçesi, 2000-2004 Kamu Hesapları 
Bültenleri ve tez kapsamında yapılan hesaplamalar 

 
Program tanımlı faiz dışı fazlanın ortalama yüzde 87’sini sağlayan konsolide bütçe büyüklüklerinin 

program öncesi ve program sonrası almış olduğu değerlere göre mali uyumun ne yönlü olduğuna 

1998-99 ortalamasına göre yaşanan gelişmelere GSMH’ya oranlarındaki yüzde değişme cinsinden 

bakarsak1: 

• 2004 yılı sonunda konsolide bütçe harcamaları program öncesine göre  yüzde 5,1, faiz dışı 

harcamalar ise yüzde 4,8 oranında artmıştır. 2000-2004 ortalamasına göre harcamalardaki 

                                                 
1 1998 yılını da dahil etmemizin neden depremden dolayı 1999 yılında ortaya çıkan ilave harcama ihtiyacının 
etkisinin etkisinin azaltılmasıdır.   
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artış ise sırasıyla yüzde 21,3 ve yüzde 8,9 oranında olmuştur. İki türlüde bakılsa, konsolide 

bütçe harcamaları (konsolidasyon için düzeltilmemiş) özellikle faiz dışı harcamalar  

beklenenin aksine düşmemiş hatta artmıştır. 

•  Konsolide bütçe gelirleri ise program uygulaması sonucunda önemli oranda bir artış 

göstermiştir. 2004 yıl sonu geçici rakamlarına göre program öncesine göre toplam gelirler 

yüzde 17,3, vergi gelirleri ise yüzde 24,6 oranında artmıştır. 2000-2004 ortalaması ise 

program öncesine göre toplam gelirde yüzde 18,6, vergi gelirlerinde ise yüzde 21,8 

oranında bir artış olduğunu göstermektedir. 

Vergi tahsilatında yaşanan artış ise çarpıcı bir şekilde dolaylı vergilerde gerçekleşmiştir. 

Dolaylı vergilerde artış 2004 yılına göre yüzde 67,3, program ortalamasına göre ise yüzde 

52,9 oranında olmuştur. 

Çıkan bu sonuç konsolide bütçe açısından mali uyumun yüzde 100’den daha fazla bir oranda gelir 

üzerinde olduğunu bize göstermektedir. Gerçekleşen faiz dışı fazla performansı tamamen gelirler 

üzerinde sağlanan reel artış oranlarının yüksekliğinden kaynaklanmıştır. Bu ise uygulama 

örneklerinin aksine  mali uyumun gelirler üzerine oturmasından dolayı ciddi bir kalite sorunu ile 

karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Programın sürdürülebilirliği açısından harcamaların istenen 

düzeyde kontrol edilememesi programın geleceği açısından önemli bir risk algılaması olarak 

görülmelidir.  

3.3.5 Programın Uygulanmasında Maliye Politikası Kapsamında Faiz Dışı 
Fazlaya Yönelik Olarak Öngörülen Tedbirler ve Yıllara Göre 
Gerçekleşme Sonuçları 

3.3.5.1 2000 Yılı Program ve Uygulama Sonuçları 
 
Kısa vadede programa olan güvenin yerleşmesi için bir performans kriteri olmanın ötesinde siyasi 

otoritenin ve ekonomi yönetiminin makro ekonomik sorumluluk düzeyinin bir göstergesi de olarak 

faiz dışı fazla hedefi özel bir önem taşımaktaydı. Orijinal program da 2000-2002 yılları için faiz dışı 

fazla hedefi GSMH’nın yüzde 3,7’si olarak verilen ilk niyet mektubunda belirlenmişti. Bununla 

birlikte, 2000 yılında yapılacak olan deprem harcamaları toplam harcamalardan düşülmek suretiyle 

faiz dışı fazla hedefi hesaplandığından, hedef yüzde 2,2 düzeyine indirilmişti.   

2000 yılı için hedeflenen faiz dışı fazla hedefine ulaşmak için GSMH’ya oran olarak yüzde 3,4 

düzeyinde kapsamlı bir tedbir paketi hazırlanmıştır. Bunun anlamı, tedbirlerin olmadığı durumda 
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mevcut kamu kesimi dengesi önceki yıllarda olduğu gibi 2000 yılında da faiz dışı fazla yerine açık 

vereceğidir. Öngörülen tedbir paketi ile esas olarak bir geçiş dönemi perspektifinde gelir yaratma 

amaçlanmış ve kısa vadeli mali sonuçları nedeniyle bir defalık harcama azaltıcı ve gelir artırıcı 

tedbirlere ağırlık verilmiştir. Bu anlamda, harcama tasarrufu konusunda kısa vade de yapılacak 

şeylerin sınırlı olması nedeniyle ek vergiler (ek gelir, ek kurumlar, ek emlak ve ek motorlu taşıtlar 

vergisi gibi) ile sisteme belli bir süre uygulanmak şartıyla getirilen (faiz vergisi, özel işlem vergisi, 

özel iletişim vergisi gibi) yeni vergisel düzenlemeler ağırlık kazanmıştır. Ayrıca, gelir vergisinde 

vergi dilimlerinin ücret dışı kazançlar için tekrar yükseltilmesi, KDV oranlarının artırılması gibi 

ilave vergisel düzenlemelerde yine bu tedbir paketi kapsamında yapılmıştır. 

2000 yılı kamu maliyesi performansı beklenenin üzerinde çıkmıştır. Öngörülen tedbir paketi ile 

yaklaşık 4,3 katrilyon lira düzeyinde kaynak hedeflenmiş ve yıl sonunda bu tutarın üzerine 

çıkılmıştır. Bununla birlikte, izleyen tabloda ayrıntılı görüleceği üzere 2000 programı çerçevesinde 

hazırlanan kaynak paketinin yükü vergi ödeyenler üzerinde olmuştur. Gerçekleşmelere göre 

tedbirlerin yüzde 80’i ilave gelir sağlayıcı tedbirler sonucunda elde edilmiştir. Harcama 

tasarruflarının payı hedeflenenin üstünde gerçekleşmekle birlikte gelirdeki gerçekleşme artışının 

altında kaldığı için toplam içinde yüzde 20 oranında olmuştur.  

Tablo 39. 2000 Yılı İçin Öngörülen Tedbirler ve Gerçekleşmeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: 1999-2000 Niyet Mektupları ve tez kapsamında yapılan hesaplamalar 

trilyon lira
Hedeflenen 

Tutar
%        

Pay
GSMH'ya 

Oranı Gerçekleşme
%        

Pay
GSMH'ya 

Oranı

Harcama Tasarrufu Sağlayıcı Tedbirler 775 18.1 0.6 905 20.3 0.7

 Cari Harcamalar 150 3.5 0.1 300 6.7 0.2
 Yatırım Harcamaları 100 2.3 0.1 100 2.2 0.1
 Transfer Harcamaları 525 12.2 0.4 505 11.3 0.4

Gelir Sağlayıcı Tedbirler 3,517 81.9 2.8 3,549 79.7 2.8

 Vergi Gelirleri 3,167 73.8 2.5 3,266 73.3 2.6
 Vergi Dışı Gelirler 350 8.2 0.3 282 6.3 0.2

Toplam Etki 4,292 100.0 3.4 4,454 100.0 3.5

Öngörülen
%        

Pay
GSMH'ya 

Oranı Gerçekleşme
%        

Pay
GSMH'ya 

Oranı
BİR DEFALIK TEDBİRLER 2,327 54.2 1.9 2,972 66.7 2.4

HARCAMA TASARRUFU SAĞLAYAN 650 15.1 0.5 905 20.3 0.7
İdari Kararlarla 440 10.3 0.4 545 12.2 0.4
Diğer Yasal Düzenlemelerle 210 4.9 0.2 360 8.1 0.3

GELİR ARTIŞI SAĞLAYAN TEDBİRLER 1,677 39.1 1.3 2,067 46.4 1.6
İdari Kararlarla
Diğer Yasal Düzenlemelerle 1,677 39.1 1.3 2,067 46.4 1.6

BİRDEN FAZLA YILA YANSIYAN TEDBİRLER 1,965 45.8 1.6 1,482 33.3 1.2
HARCAMA TASARRUFU SAĞLAYAN 125 2.9 0.1
GELİR ARTIŞI SAĞLAYAN TEDBİRLER 1,840 42.9 1.5 1,482 33.3 1.2

TOPLAM 4,292 100.0 3.4 4,454 100.0 3.5
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2000 yılında uygulanan tedbirlerin yaklaşık yüzde 70’i bir defalık tedbir niteliğinde olmuştur. 

Başlangıçta birden fazla yıla yansıyan tedbirler toplam tedbirler içinde yüzde 46 düzeyinde 

öngörülmüş olmasına rağmen bir kısım tedbirin uygulamaya konamaması, bir defalık tedbirlerde 

performansın beklenenin üstünde yüksek çıkması gibi nedenlerle gerçekleşme oranı hedefe göre 

düşük kalmıştır. 

Harcamalarda öngörülen birden fazla yansıyan tedbir emeklilerde vergi iadesinin kaldırılması idi. 

Bunun dışındaki harcama tedbirleri ağırlıkla Milli Savunma Bakanlığı ödeneklerinin ertesi yıllara 

ertelenmesi, yatırımlarda kesinti gibi harcama ertelemesi niteliğindeki bir defalık  tedbirler 

niteliğindeydi. Birden fazla yıla yansıyan tedbirler esas olarak vergiler üzerine getirilmiştir. Özel 

işlem vergisi, özel iletişim vergisi, KDV oranlarının ve gelir vergisi stopaj oranlarının artırılması bu 

tedbirlere örnek olarak verilebilir. 

Tablo 40. 2000 Yılı Konsolide Bütçe Performansı 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kaynak: 2000-2001 Kamu Hesapları Bültenleri 
Not: Başlangıç bütçesi özel gelir ve ödenekleri kapsamadığı için gerçekleşme rakamları özel 
gelir özel ödenek ayıklanmış rakamlardır 

 

2000 yılında öngörülen tedbirler programa güven ve depremin de getirdiği sosyal dayanışma 

etkisiyle hedefinde üstünde gerçekleşmiştir. Bu ise programın temel performans kriterine ulaşılması 

yanında uzun bir dönem sonunda ilk defa konsolide bütçe harcamalarının toplam ödeneğin altında 

kalmasına, faiz dışı harcama hedefinin aşılmamasına ve toplam açığın hedeflenenin altında 

trilyon lira

2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Kes. Büt. Kes. Büt.

HARCAMALAR 46,713 46,193 37.4 36.8
FAİZ DIŞI HARCAMALAR 25,580 25,753 20.5 20.5
    CAR İ 13,740 13,502 11.0 10.8
    -Personel 9,900 9,982 7.9 7.9
    -Diğer Cari 3,840 3,520 3.1 2.8
    YATIRIM 2,352 2,251 1.9 1.8
    TRANSFER 30,621 30,441 24.5 24.2
GEL İRLER 32,585 33,189 26.1 26.4
    GENEL BÜTÇE 32,460 33,038 26.0 26.3
    -Vergi Gelirleri 24,000 26,514 19.2 21.1
    -Vergi D ışı Normal Gelirler 5,620 3,486 4.5 2.8
    -Özel Gelir ve Fonlar 2,840 3,038 2.3 2.4
    KATMA BÜTÇE 125 151 0.1 0.1
GEL İR-G İDER FARKI -14,128 -13,004 -11.3 -10.4
BORÇ İDARES İ
    DIŞ  BORÇLANMA (NET) 2,753 2,592 2.2 2.1
    İÇ BORÇLANMA  (NET) 11,479 9,436 9.2 7.5

D İĞER -104 977 -0.1 0.8

GSMH 'YA ORANLARI
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gerçekleşmesine neden olmuştur. İzleyen tablodan da görüleceği üzere düzeltilmiş rakamlara 

(adjusted figures) göre 2000 yılında bütçe açığı 14,1 katrilyon yerine 13 katrilyon lira düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Bunun anlamı, Hazinenin bu miktar kadar piyasalardan daha az borçlanmasıdır. 

3.3.5.2 2001 ve 2002 Yılı Program ve Uygulama Sonuçları 
 
2000 Kasım ve 2001 Şubat krizleri sonrasında yaşanan gelişmeler sonucunda faiz dışı fazla hedefi 

verilen ek niyet mektupları ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı (GEGP) çerçevesinde yeniden ele 

alınmıştır. Bu çerçevede, ilk niyet mektubunda GSMH’nın yüzde 3,7’si olarak hedeflenen 2001 yılı 

IMF tanımlı faiz dışı fazla hedefi 18 Aralık 2000 tarihli niyet mektubunda önemli sayılacak bir 

revizyonla yüzde 5’e çıkarılmıştır. Kriz koşullarının devam etmesi ve 2001 yılı Şubat ayında 

programdan çıkışa sebep olan olumsuz gelişmeler sonucunda kamu sektörü toplam faiz dışı fazlası 

hükümetin programı uygulamadaki kararlılığını göstermek amacıyla GEG Programında son niyet 

mektubuna göre 0,5 puan daha yükseltilerek 2001 yılı için GSMH’nın yüzde 5,5’i olarak yeniden 

belirlenmiştir. 

Tablo 41. 2001-2002 IMF Tanımlı Faiz Dışı Fazla Hedef, Revizyon ve Gerçekleşmeler 

 
GSMH’ya Oranları 

2000 
G 

2001  
OP 

2001  
RP 

2001  
GEG 

2001 
YSB 

2001 
G 

Toplam Faiz Dışı Fazla 2,8 3,7 5,0 5,5 5,7 5,5
   Konsolide Bütçe 4,3 5,3 5,7 5,1 5,0 4,8
   Diğer Kamu -1,6 -1,6 -0,6 0,4 0,8 0,7

G: Gerçekleşme (Ocak 2002 tarihli Niyet Mektubu), OP: Orijinal Program, RP: Revize Program (Aralık 2000 tarihli  
Niyet Mektubu), GEG: Güçlü Ekonomiye Geçiş   Programı, YSB: Yeni Stand-By (Ocak 2002 tarihli Niyet Mektubu) 

 
2001 yılı bir kriz yılı olması nedeniyle yapılan makro tahminler ve mali hesaplar önemli düzeyde 

değişmiş ve yıl içerisinde yeni önlemler uygulamaya konmuştur. Yaşanan krizle birlikte önemli 

düzeyde değişen makro ekonomik çerçeve mali tedbirlerin değişmesine yol açmıştır. Başlangıç 

bütçesinin anlamını yitirmesi nedeniyle yılın daha ikinci yarısının başında ek bütçe ihtiyacı ortaya 

çıkmış ve ek bütçe kanunu çıkarılmıştır.  

Bu çerçevede, 2001 yılı için başlangıçta belirlenen tedbir setini 2000 yılında olduğu gibi 

değerlendirmek çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Ama yine de öngörülen vergi tedbirlerinin bu 

kapsamda ele alınmasında fayda görülmektedir. 2001 yılı içinde öngörülen tedbirlerin büyüklüğü 

GSMH’nın yüzde 3,8’i düzeyindeydi. Bu tedbirlerin yaklaşık yüzde 80’i gelir üzerine yüzde 55’i 

ise vergi gelirleri üzerine getirilen tedbirlerden oluşmaktaydı. Aslında vergi dışı gelir tedbirlerinin 

önemli bir kısmının istenilen düzeyde gerçekleşmediği dikkate alındığında yine asıl performans 
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vergi hasılatında yaratılan ilave gelirlere dayanmaktaydı. 2000 yılı sonunda ve 2001 yılı içinde 

yaşananlar çerçevesinde öngörülen vergi tedbirleri sonucunda 2001 yılı için en az GSMH’nın yüzde 

2,1’i, düzeyinde bir ilave vergi geliri sağlanması hedeflenmiş ve yıl sonunda bu hedefe çok az bir 

farkla ulaşılmıştı.1  

2001 yılında uygulamaya konulan tedbirler yine de bütçenin başlangıç hedeflerine göre önemli 

düzeyde sapma göstermesine engel olamamıştır. Makro parametrelerdeki revizyonla birlikte bütçe 

büyüklükleri anlamsız hale gelmiştir. Yıl sonu yüzde 12 olarak hedeflenen  TÜFE yüzde 68,5, 

yüzde 10 olarak hedeflenen TEFE ise yüzde 88,6 oranında gerçekleşmiştir. Aynı şekilde ortalama 

ABD dolar kuru da 722 bin lira yerine 1 milyon 220 bin lira olarak gerçekleşmiştir. Benzer şekilde 

GSMH deflatörü de yüzde 18 yerine yüzde 55,3 oranında gerçekleşmiştir. 

Tablo 42. 2001 Temel Ekonomik Göstergelerindeki Değişim 

2 0 0 1  
Program Kesin 

GSMH Büyümesi (%) 4,5 -9,5 

GSMH (Cari Fiy. Trilyon TL) 153.405 179.484 

GSMH (Cari Fiy. Milyon $) 214.900 144.000 

GSMH Deflatörü (%) 18,0 55,3 

TEFE (Yüzde Değişme) 
Yıl Sonu 
Yıllık Ortalama 

 
10,0 
15,2 

 
88,6 
61,6 

TÜFE (Yüzde Değişme) 
Yıl Sonu 
Yıllık Ortalama 

 
12,0 
19,5 

 
68,5 
54,4 

Dolar Kuru  ($/TL) (Yıllık Ort.) 714.000 1.220.437 

İHRACAT (Milyar $) 31,0 31,3 

İTHALAT (Milyar $) 54,5 40,4 

 

                                                 
1 Vergi tedbirlerinin bazıları  şu şekilde sıralanabilir; telefon hizmetlerindeki  ve doğalgazdaki KDV 
oranlarının artırılması, peşin kurumlar vergisi oranının yüzde 20'den yüzde 25'e çıkartılması, mevduat, repo 
ve yatırım ödenekleri üzerindeki stopaj oranlarının tekrar artırılması,  gelir vergisi dilimlerinin hedeflenen 
enflasyona endekslenmesinin sürdürülmesi, motorlu taşıtlar üzerindeki vergi oranları ve düzeylerinin 
artırılması., özel iletişim ve özel işlem vergilerinin süresinin uzatılması ve Özel işlem vergisinin oranının iki 
katına çıkartılması, eğitime katkı payı uygulamasının uzatılması, hayat standardı uygulamasına dönüş ve 
yurtiçi ve ithalat kredileri üzerindeki harçların artırılması (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) gibi. 
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Makro parametrelerdeki bu değişme çerçevesinde ek bütçe ile harcamalar yaklaşık yüzde 65 

düzeyinde revize edilip artırılırken, alınan tüm vergisel tedbirlere ve enflasyon hedefindeki önemli 

sapmaya rağmen bütçe gelirlerindeki artış ancak yüzde 25 olabilmiştir.  

GSMH’ya oran olarak yüzde 3,4 oranında programlanan bütçe açığı yıl sonunda yüzde 17,5 

oranında gerçekleşmiştir. Program ve gerçekleşme rakamları arasındaki sapma oranı çok yüksektir. 

Programın sapması sonucunda faizlerin yükselmesi ile birlikte Hazine yaklaşık olarak ilave 18 

katrilyon lira borçlanmak durumunda kalmıştır.  

Tablo 43. 2001 Yılı Konsolide Bütçe Revizyonları ve Performansı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Not: Başlangıç bütçesi özel gelir ve ödenekleri kapsamadığı için gerçekleşme rakamları özel gelir özel 
ödenek ayıklanmış rakamlardır 

 

Başlangıçta revize edilen faiz dışı fazla hedefine yönelik olarak önemli düzeyde tedbir yukarıda 

bahsettiğimiz gibi öngörülmüş olmasına rağmen GEG programı çerçevesinde öngörülen tedbirler ve 

fiyatlardaki ve kurlardaki revizyona rağmen vergi gelirlerinin sadece yüzde 25 artması 

düşündürücüdür. Bu durum aslında mevcut vergi sistemi ile vergide sınır noktaya gelindiğinin ilk 

sinyallerinden birisi olarak algılanmalıdır. Büyümenin negatif olması tabi ki vergi hasılatının 

olumsuz etkileyecektir ama nominal olarak fiyatların 5-6 kat düzeyinde revize edildiği bir 

ekonomik ortamda vergi hasılatının yüzde 25’in üzerinde artmış olması beklenirdi.  

trilyon lira
2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1

2 0 0 1 2001 % 1,5 Kes. + Yıl 2 0 0 1 2 0 0 1 % 1,5 Kes. + Yıl
Program Bütçe Ek Bütçe Sonu Program Bütçe Ek Bütçe Sonu

HARCAMALAR 48,360 48,519 78,998 79,856 31.5 31.6 43.3 43.2
    CARİ 16,770 16,769 19,930 20,227 10.9 10.9 10.9 11.0
    -Personel 12,000 12,000 14,630 15,204 7.8 7.8 8.0 8.2
    -Diğer Cari 4,770 4,769 5,300 5,023 3.1 3.1 2.9 2.7
    YATIRIM 3,500 3,522 3,750 3,902 2.3 2.3 2.1 2.1
    TRANSFER 28,090 28,228 55,319 55,728 18.3 18.4 30.3 30.2

GELİRLER 43,127 43,127 49,060 51,090 28.1 28.1 26.9 27.7
    GENEL BÜTÇE 42,827 42,827 48,760 50,721 27.9 27.9 26.7 27.5
    -Vergi Gelirleri 31,777 31,777 37,710 39,768 20.7 20.7 20.7 21.5
    -Vergi Dışı Normal Gelirler 8,022 8,022 6,778 7,398 5.2 5.2 3.7 4.0
    -Özel Gelir ve Fonlar 3,028 3,028 4,272 3,555 2.0 2.0 2.3 1.9
    KATMA BÜTÇE 300 300 300 369 0.2 0.2 0.2 0.2

GELİR-GİDER FARKI -5,233 -5,392 -29,938 -28,766 -3.4 -3.5 -16.4 -15.6
Emanet ve Avanslarda Net Değişme -3,550
NAKİT AÇIĞI -5,233 -5,392 -29,938 -32,316 -3.4 -3.5 -16.4 -17.5

BORÇ İDARESİ
    DIŞ BORÇLANMA (NET) 392 392 -4,448 0.3 0.3 -2.4
    İÇ BORÇLANMA  (NET) 4,841 4,841 23,202 3.2 3.2 12.6
DİĞER 0 159 13,563 0.0 0.1 7.3

GSMH'ya Oranları
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11 Eylül olaylarından sonraki dönemin gelişmeleri, 2002 yılı başından itibaren güçlendirilmiş bir 

mali desteği de içeren yeni bir ekonomik programın yaşama geçirilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu yeni 

dönemde de verilen niyet mektuplarında vergi alanına ilişkin pek çok düzenleme ve taahhüt 

bulunmaktadır. 

2002 yılına Türkiye 19 uncu stand by düzenlemesi ile girmiştir. Yeni stand by kapsamında faiz dışı 

fazla hedefi Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı (GEGP) çerçevesinde yüzde 6,5’e çıkarılmıştır. Faiz 

dışı fazla hedefi yukarı çekilirken yapısal nitelikli reformlardaki gecikme ve harcama tedbirlerine 

yönelik somut çalışmaların istenen düzeyde sürdürülememesi öngörülen tedbirlerin tasarımını 

olumsuz etkilemiştir. Yılın ikinci yarısından itibaren netleşmeye başlayan seçim kararı başlangıçta 

tedbirlerin tasarımındaki problemle birleşince 2002 yılını olumsuz etkilemiştir. 

2002 yılında önceki yıllardan farklı olarak işsizlik sigortası fonunun katkısının artması ve tam 

olarak açıklanamayan bir şekilde KİT’lerin mali yapısındaki düzelme bütçe üzerindeki faiz dışı 

fazla baskısının göreli olarak azalmasına yol açmıştır. Bununla birlikte, tablo 4’den de açık bir 

şekilde görüleceği üzere yüzde 5,5’lere ulaşan bir fazla yine bütçeden beklenmekteydi.  

Tablo 44. 2001-2002 IMF Tanımlı Faiz Dışı Fazla Hedef, Revizyon ve Gerçekleşmeler 

 2002  
OP 

2002  
GEG 

2002 
YSB 

2002 
G 

Toplam Faiz Dışı Fazla 3,7 6,5 6,5 4,1

   Konsolide Bütçe 4,6 5,6 5,4 2,4
   Diğer Kamu -1,3 0,9 1,1 1,7

Kaynak: IMF gözden geçirme tabloları, 2001-2003 Niyet Mektupları ve tez kapsamında  
yapılan hesaplamalar 

 
2002 yılı içinde program uygulanırken ortaya çıkan gelişmeler çerçevesinde GSMH’nın yüzde 

3,6’sı düzeyinde bir ilave tedbir paketi IMF ile birlikte geliştirilmiştir. Bu hedeflenen faiz dışı 

fazlanın yüzde 55’ine karşılık gelmektedir. 2002 yılında vergilere yönelik düzenlemeler yine mali 

açığı kapatma anlayışıyla ele alınmıştır. Bu anlamda ATV, KDV ve özel işlem vergisi başta olmak 

üzere vergi oranlarının efektif olarak artırımı veya kapsamın genişletilmesi suretiyle vergi hasılatını 

artırıcı ilave düzenlemeler vergi ödeyenlerin toplam vergi yükünü artırıcı sonuçlar doğurmuştur.  

Harcamalara yönelik getirilen tedbirler programın başında yüzde 50’nin üzerinde öngörülmesine 

rağmen bu tedbirlerin önemli bir kısmından beklenen tasarruf sağlanamamıştır. Tedbirlerin 

gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında ise harcamaların payı geçmiş yıl eğilimlerine benzer bir 

şekilde düşerek hedeflenen yüzde 51,1’den yüzde 30,7’ye inmiştir. 2001 yılında olduğu gibi 2002 
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yılında da harcamaların ödeneklerin üstünde gerçekleşmesi dikkate alındığında nette harcama 

tasarruflarının etkisi aslında sıfıra düşmektedir.  

Tablo 45. 2002 Yılı İçin Öngörülen Tedbirler ve Gerçekleşmeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: IMF uzman raporları, 2001-2002 Niyet Mektupları ve tez kapsamında yapılan hesaplamalar 
 

2002 yılı sonuçları da bir defalık tedbirlerin yine yüzde 80’lere yakın düzeyde gerçekleştiğini bize 

göstermektedir. Gelir artırıcı ilave tedbirler yine yüzde 70’lerin üstüne çıkmakta ve yük yine gelirler 

yani vergi ödeyenler üzerinde kalmaktadır. 2002 yılında başta bütçe olmak üzere harcamalarda 

önemli düzeyde sapma yaşanmıştır (2002 yılı bütçe açığındaki sapma yüzde 44 düzeyindedir). 

Burada vurgulanması gereken nokta kadük olan 2003 yılı bütçe tasarısı hazırlanırken Ekim 2002’de 

ortaya konulan YPK makro çerçevesinde ve bütçe dokümanlarına bu sapmanın yansıtılmamış 

olmasıdır.1 Aksine, bütçe gerçekleşmelerinin programlanandan az bir sapmayla gerçekleşeceği 

öngörülmüştür.  

Harcama tedbirlerinin ağırlığı 2002 yılında 2000 yılına göre artmış gibi gözükse de harcama 

performansı aslında 2002 yılında 2000’den daha kötü olmuştur. Bunun temel nedeni vergi 

gelirlerinin hedeflenenin altında kalması ve sosyal güvenlik kurumları bütçe ödenekleri başta olmak 

üzere harcamalarda görülen önemli düzeydeki sapmadır.  

2002 bütçesi 2001 yılında biriktirdiği risklerin ve tedbirlerin tasarımındaki sorunların varlığında 

                                                 
1 Kadük tasarı ifadesi ile parlamentoya sunulan ama parlamentodan kanunlaşma sürecini uzun süredir 
tamamlayamayan, çıkmayacağı anlaşılan yasa tasarıları için kullanılmaktadır. Anaya gereği 2003 konsolide 
bütçe tasarısı da parlamentoya Ekim ayı ortasında sunulmuş ama 3 Kasım seçimleri ve gelecek yeni 
hükümetin kendi bütçesini hazırlaması gereğinden dolayı sunulurken çıkmayacağı belli olmuştur. 

trilyon lira
Hedeflenen 

Tutar
%        

Pay
GSMH'ya 

Oranı
Gerçek- 
leşme

%        
Pay

GSMH'ya 
Oranı

Harcama Tasarrufu Sağlayıcı Tedbirler 5,174 51.1 1.8 1,708 30.7 0.6
 Cari Harcamalar 3,267 32.3 1.2 915 16.5 0.3
 Yatırım Harcamaları 514 5.1 0.2 0 0.0 0.0
 Transfer Harcamaları 1,393 13.8 0.5 793 14.3 0.3
Gelir Sağlayıcı Tedbirler 4,955 48.9 1.8 3,847 69.3 1.4
 Vergi Gelirleri 3,097 30.6 1.1 2,420 43.6 0.9
 Vergi Dışı Gelirler 1,858 18.3 0.7 1,427 25.7 0.5
Toplam Etki 10,129 100.0 3.6 5,555 100.0 2.0

Hedeflenen 
Tutar

%        
Pay

GSMH'ya 
Oranı

Gerçek- 
leşme

%        
Pay

GSMH'ya 
Oranı

BİR DEFALIK TEDBİRLER 7,701 76.0 2.7 4,497 81.0 1.7
HARCAMA TASARRUFU SAĞLAYAN 4,504 44.5 1.6 1,400 25.2 0.5
GELİR ARTIŞI SAĞLAYAN TEDBİRLER 3,197 31.6 1.1 3,097 55.7 1.1

BİRDEN FAZLA YILA YANSIYAN TEDBİRLER 2,428 24.0 0.9 1,058 19.0 0.4
HARCAMA TASARRUFU SAĞLAYAN 670 6.6 0.2 308 5.5 0.1
GELİR ARTIŞI SAĞLAYAN TEDBİRLER 1,758 17.4 0.6 750 13.5 0.3

TOPLAM 10,129 100.0 3.6 5,555 100.0 2.0
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hedeflenen yüzde 5,4 oranındaki faiz dışı fazlanın çok altında yüzde 2,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Toplam kamu sektörü fazlası ise yüzde 4,1 olmuştur. KİT’lerdeki performans artışı ve işsizlik 

sigortası fonundaki kaynak toplam kamu fazlasını ancak bu noktaya çıkarabilmiştir. Bütçe dışı diğer 

kamu sektörünün faiz dışı fazlaya katkısı 2001 yılındaki yüzde 12,7’den 2002 yılında yüzde 41,5’e 

çıkmıştır. 

Tedbirlerin gerçekleşmelere göre esas olarak konsolide bütçe odaklı olduğu dikkate alındığında 

bütçede gerçekleşen fazlanın yüzde 80’den fazlasının öngörülen tedbirlerden kaynaklı olduğunu 

söyleyebiliriz. Bunun anlamı, tedbirlerin alınmadığı durumda faiz dışı fazlanın çok daha düşük 

düzeyde gerçekleşeceğidir. Nitekim bu durum 2003 yılı hedefinin gerçekleşmesine yönelik 

tedbirlerin büyüklüğünü etkilemiş ve tedbir düzeyi yukarı çekilmiştir.    

3.3.5.3 2003 Yılı Program ve Uygulama Sonuçları 
 
2002 yılı sonuçları itibarıyla IMF’in bizden daha fazla ders çıkardığı bir yıl olmuştur. Seçim sonrası 

gelen hükümet siyasi anlamda Türkiye’nin uzun süredir ihtiyaç duyduğu bir tabloyu ortaya koysa 

da 19 uncu stand by destekli programı uygulama konusundaki kararsızlığı 2003 yılı programının 

tasarlanmasını olumsuz yönde etkilemiştir.  

2002 ve öncesi yıllardan çıkarılacak derslerin bürokrasi ve siyasetçi tarafından iyi çalışılmaması 

yanında IMF ile yürütülen müzakerelerde geçmişin bilinen alışkanlıklarının kolaycı bir yaklaşımla 

tekrar edilmesi 2003 yılının kamu maliyesi açısından geleceğe yönelik somut bir şey yapılmadan 

yine bir defalık tedbirler ağırlıklı geçirilmesine neden olmuştur.  

Program konusunda ortaya çıkan belirsizlikleri azaltmak ve programa olan güveni artırmak 

amacıyla 2003 yılında IMF ile üzerinde mutabakata varılan tedbirleri paketi ayrıntılı bir şekilde 

kamuoyuna açıklanmıştır. Daha önce 2001 krizinde uygulanan yöntem kriz sonrası koşullarda bir 

kararlılık göstergesi olarak ayrıntılı tablolar hazırlanmak suretiyle açık bir şekilde ortaya 

konmuştur. 

Bu çerçevede, 2003 yılı için hedeflenen yüzde 6,5 düzeyindeki faiz dışı fazlaya ulaşılması amacıyla 

mali disiplini güçlendirmeye yönelik tedbirler ile harcama azaltıcı ve gelir artırıcı olmak üzere 

toplam 15,8 katrilyon lira tutarındaki ilave tedbirler bir paket halinde 3.3.2003 tarihinde kamuoyuna 

bütçe ile birlikte açıklanmıştır. Aynı gün Maliye Bakanı açıklanan tedbir paketine uygun şekilde 

son hali verilen 2003 mali yılı bütçe tasarısını ve büyüklüklerini Parlamentoya göndermiştir. 
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Tablo 46. 2003 IMF Tanımlı Faiz Dışı Fazla Hedef ve Gerçekleşmesi 

 2003  
Prg 

2003 
Gerç 

Toplam Faiz Dışı Fazla 6,5 6,2 

   Konsolide Bütçe 5,1 5,0 
   Diğer Kamu 1,4 1,2 

Kaynak: IMF gözden geçirme tabloları, 2003-2004 Niyet  
Mektupları ve tez kapsamında yapılan hesaplamalar 

 
Kamu harcamalarında tasarruf, kamu gelirlerinde ise ilave artış sağlamaya yönelik olarak hazırlanan 

tedbirler başta Konsolide Bütçe kapsamındaki kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumlarını, KİT’leri 

ve diğer ilgili kamu kurumlarını kapsaması yanında vergilere yönelik yeni düzenlemeler öngörmesi 

nedeniyle özel sektörü de doğrudan ilgilendirmekteydi. 

Tablo 47. 2003 Yılında Uygulaması Öngörülen Ekonomik Tedbirler Paketi (trilyon lira) 

I. Harcamalarda Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Tedbirlerin Toplam Etkisi 9.801

II. Gelir Artırıcı Tedbirlerin Toplam Etkisi 5.972

A. Hükümetin IMF ile Görüşmeler Sonrası Açıkladığı Paketin Büyüklüğü  

(Mart 3, 2003) 

15.773

III. Niyet Mektubunda Taahhüt Edilen İlave Harcama Tasarrufu Sağlayan 
Tedbirlerin Etkisi (Dördüncü Gözden Geçirme-Nisan 5, 2003) 

1.500

B. Ekonomik Tedbirler Paketinin IMF Niyet Mektubu Sonrası Büyüklüğü  17.273

IV. Baz Senaryo İçinde Öngörülen Ama Tedbir Paketine Dahil Edilmeyen  
Tedbirler (Özel İşlem ve Özel İletişim Vergilerinin Uzatılması)  

3.250

C. Ekonomik Tedbirler Paketinin Geniş Tanımlı Toplam Büyüklüğü 20.523
Kaynak: 2003 Niyet Mektupları, 2003 Konsolide Bütçesine yönelik YPK Açıklamaları (Şubat 2003) ve tez 
kapsamında yapılan hesaplamalar 

 
Hükümetin 3 Mart 2003 tarihinde ilave edilen yeni tedbirlerle ekonomik önlemler paketini toplam 

15.773 trilyon lira olarak kamuoyunun bilgisine sunmuş olmasına rağmen dördüncü gözden 

geçirmeye yönelik olarak verilen ve Nisan ayında açıklanan niyet mektubunda ise toplam 

tedbirlerin büyüklüğü 17,3 katrilyon olarak belirlenmiştir (5 Nisan 2003 tarihli Niyet Mektubu Ek 

C). 2003 yılında uygulamasına son verilecek olan özel işlem ve özel iletişim vergilerinin uygulama 

sürelerinin uzatılması da bu anlamda tedbir olarak kabul edildiğinde önlemlerin toplam büyüklüğü 

20,5 katrilyon liraya çıkmaktadır.  
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2003 yılı için öngörülen toplam kamu faiz dışı fazla hedefinin yüzde 6,5 düzeyinde olduğu 

kabulünden hareketle nominal olarak hedeflenen faiz dışı fazla tutarı yaklaşık 23,1 katrilyon lira 

olmaktadır.  IMF niyet mektubunda bu düzeye ulaşmak için öngörülen tedbirin büyüklüğü 17,3 

katrilyon (hedefin yüzde 75’i), geniş tanımlı paketin büyüklüğünün ise 20,5 katrilyon olduğu 

(hedefin yüzde 89’u) dikkate alındığında kamu kesimi dengelerinin tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi 

2003 yılında da ne kadar hassas olduğu daha iyi anlaşılacaktır.  

Bu çerçevede, mevcut kamu kesimi dengesi hedeflenen fazlanın ancak yüzde 11’ini 

sağlayabilmekte, geri kalan yüzde 89 ise yukarıdaki tabloda özet olarak gösterildiği gibi ancak 

getirilen ilave tedbirlerle sağlanabilmektedir. Bu ise 2000 yılından beri hedeflenen faiz dışı fazlaya 

yönelik olarak alınan ve uygulamaya konulan tedbirlerin ağırlıklı olarak bir defalık tedbirler 

niteliğinde olması nedeniyle her yıl yeni tedbirler alınmasını ve/veya eskiden uygulanan tedbirlerin 

süresinin uzatılması sonucunu kaçınılmaz olarak getirmektedir. Ama daha tehlikelisi, 2002 ve 2003 

yılı sonuçları çerçevesinde bakıldığında, kapsamı genişletilen tedbirlerin geçmişe kıyasla 

kendilerinden beklenen tasarrufu veya gelir artışını artık sağlayamadığıdır. Harcama tedbirlerinin 

hedeflenen düzeyde gerçekleşmediği bir ortamda bu durum özellikle vergiye yönelik tedbirler için 

söz konusu olmaktadır.  

Yapılan hesaplamalar çerçevesinde öngörülen tedbirlerin mali etkisi GSMH’ya oran olarak yüzde 

4,9 düzeyine çıkmıştır. Bunun anlamı verilen faiz dışı fazlanın (yüzde 6,2) nette yaklaşık yüzde 80’i 

alınan tedbirlerin yaşama geçmesi sonucunda elde edilmiştir. 

Geniş tanımlı tedbirlerin yüzde 55’ine karşılık gelen 11,3 katrilyonu harcama tasarrufu sağlayan 

tedbirlerden oluşurken geri kalan yüzde 45’i yani 9,2 katrilyonu ise gelir artırıcı tedbirlerden 

oluşmaktadır. 2003 yılında uygulanması öngörülen ekonomik tedbirlerin yaklaşık olarak dörtte üçü 

bir defalık tedbir niteliğindedir. Yani mali disiplin açısından etkisi 2003 yılı için geçerli olup takip 

eden yıllara doğrudan etkisi olmayan tedbirlerdir. Bir defalık tedbirlerin yüzde 70 civarı harcama 

tasarrufu niteliğindeki tedbirlerden oluşmaktadır. Halbuki, son dönemde yaşanan deneyimlerin ve 

uluslararası pratiğin öğrettiği harcamalara yönelik olarak bir defalık tedbirler yerine disiplini 

güçlendirecek nitelikte sürekliliği olan önlemelerin alınmasıdır. Çünkü uygulama göstermektedir ki, 

bir dönem tedbirlerle sıkılan bir harcama kalemi yapısal nitelikli bir önlem geliştirilmediği 

müddetçe geçmiş dönemin birikimiyle birlikte bir önceki döneme göre takip eden yıllarda artık 

harcamaların ertelenemediği bir noktada önemli bir artış göstermektedir. Veya sosyal güvenlik 

kurumlarına yapılan transferlerde olduğu gibi harcamanın düşük gösterilmeye çalışılması, harcama 

gerçekleştiği halde raporlanmamak suretiyle gizli yükümlülük oluşturan harcama artığı (payment 
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arrears) yaratılması suretiyle harcamaların eksik gösterilmemesine neden olmaktadır.  

Tablo 48. 2003 Yılı İçin Öngörülen Tedbirler 
 

trilyon lira
Hedeflenen 

Tutar
%        

Pay
GSMH'ya 

Oranı
Gerçek  -

leşme
%        

Pay
GSMH'ya 

Oranı
Harcama Tasarrufu Sağlayıcı Ted. 11.301 55,1 3,2 7.257 41,3 2,0
 Cari Harcamalar 2.543 12,4 0,7 1.757 10,0 0,5
 Yatırım Harcamaları 4.790 23,3 1,4 4.685 26,7 1,3
 Transfer Harcamaları 3.968 19,3 1,1 815 4,6 0,2
Gelir Sağlayıcı Tedbirler 9.222 44,9 2,6 10.298 58,7 2,9
 Vergi Gelirleri 7.005 34,1 2,0 8.374 47,7 2,3
 Vergi Dışı Gelirler 2.217 10,8 0,6 1.924 11,0 0,5
Toplam Etki 20.523 100,0 5,8 17.555 100,0 4,9

Hedeflenen 
Tutar

%        
Pay

GSMH'ya 
Oranı

Gerçek.  
Tahmini

%        
Pay

GSMH'ya 
Oranı

BİR DEFALIK TEDBİRLER 14.931 72,8 4,2 12.866 73,3 3,6
HARCAMA TASARRUFU SAĞLAYAN 10.464 51,0 3,0 7.192 41,0 2,0
GELİR ARTIŞI SAĞLAYAN TEDBİRLER 4.467 21,8 1,3 5.674 32,3 1,6

BİRDEN FAZLA YILA YANSIYAN TED. 5.592 27,2 1,6 4.689 26,7 1,3
HARCAMA TASARRUFU SAĞLAYAN 550 2,7 0,2 65 0,4 0,0
GELİR ARTIŞI SAĞLAYAN TEDBİRLER 5.042 24,6 1,4 4.624 26,3 1,3

TOPLAM 20.523 100,0 5,8 17.555 100,0 4,9  
Kaynak: 2003 Bütçesine yönelik YPK Açıklamaları, 2003 IMF Niyet Mektupları, uzman raporları ve tez 
kapsamında yapılan hesaplamalar 

2003 yılı geçici sonuçları çerçevesinde tedbirleri değerlendirdiğimizde, 2002 yılında olduğu gibi 

sosyal güvenlik kurumları, vergi iadesi, personel ve sağlık harcamaları başta olmak üzere 

harcamaların önemli bir kısmının harcama tasarrufu öncesi düzeyin bile üstünde gerçekleşmiş 

olması tasarrufların net etkisini sıfıra yaklaştırmaktadır. Hatta bazı harcama alanlarında tıpkı 2002 

yılında olduğu gibi negatif tasarruf bile söz konusu olmuştur. Diğer yıllardan farklı olarak bu 

programda toplam kamu yatırımlarının yaklaşık 5 katrilyon düzeyinde kesilmesi ve savunma 

harcamalarının ertesi yıla devir tutarlarının oransal olarak geçmiş yılların üstünde artması harcama 

tedbirlerinin nette çok daha fazla düşmesini engellemektedir.  

2003 yılı için harcama tedbirlerine yönelik olarak getirilen tedbirlerin ne düzeyde gerçekçi tespit 

edildiğinin en iyi örneklerinden bir tanesi sosyal güvenlik kurumlarıdır. Sosyal güvenlik 

kurumlarına yönelik olarak tedbir paketi kapsamında yaklaşık 1,3 katrilyonluk bir tasarruf 

öngörülmüştü. Ama yıl sonu gerçekleşmesi bütçe ödeneğinin 1 katrilyon lira daha üstündedir. Yani, 

nette sosyal güvenlik kurumları tedbir öncesi mali pozisyonlarından bile daha kötü bir noktada 

olacaktır. 

Diğer yıllarda olduğu gibi programın yükü içinde vergi tedbirleri ağırlığını korumuştur. Yıl içinde 
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ortaya çıkan tedbir ihtiyacının efektif olarak yine vergi tedbirleriyle kapatılmaya çalışılması vergi 

üzerindeki mali baskının artmasına yol açmıştır. Ama gelinen bugünkü noktanın bir sınır nokta 

hatta geriye dönüşün yaşanacağı bir nokta olduğunu söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Nitekim, 

2004 bütçe vergi gelirleri tahmininde vergi gelirlerinin bir önceki yıla göre düşmesi ve 

gerçekleşmenin tedbirlere ve dış ticaret açığından kaynaklı öngörülmeyen ilave vergilere rağmen 

hedefin altında kalmasında bu durum kendisini somut olarak göstermektedir. 

2003 yılında harcama tedbirlerinin gerçekleşmelerinin ilave önlemelerle programa yaptığı katkı 

önemli oranda yükselmiştir. Harcama tasarrufu sağlayan tedbirlerin gerçekleşme oranı yüzde 41’e 

yükselmiştir. Bununla birlikte, harcama tedbirlerinden beklenen gerçekleşmenin yaklaşık yüzde 

90’ını karşılık gelen 4,7 katrilyon lira düzeyindeki yatırım kesintisi ile 1,6 katrilyon liraya ulaşan 

savunma ertelemesinden kaynaklanmıştır. Nette  ayrıntılı tedbirler setinde yer alan yatırım ve 

savunma harcamaları dışındaki tedbirlerin yüzde 90’ına yakını öngörüldüğü şekilde bir harcama 

tasarrufu sağlayamamıştır.  

Nitekim bu durumun bir başka göstergesi de harcama tedbirlerinin yüzde 70’inin yasal 

düzenlemelerle değil idari tedbirlerle sağlanmış olmasıdır. Yani alınan gündelik kararlar ve 

önlemlerle harcama tedbirleri gerçekleştirilmiştir ve her sene bunun tekrar edilmesi gerekmektedir. 

Yapısal tedbirlerin uygulamaya geçmediği bir durumda  aslında bu sonuç beklenen bir sonuçtur. 

Gelir tedbirleri yine programın temel kaynak sağlayıcı olmakla birlikte ağırlığı 2002 yılında 

başlayan düşüşünü aynı düzey de olmasa da devam ettirmiştir. Vergi barışından sağlanan gelirler, 

ÖTV oranlarındaki artış ve ek vergiler belirleyici olan vergi tedbirleri olmuştur.   

3.3.5.4 2004 Yılı Programı ve Uygulama Sonuçları 
 
2004 yılı bütçesinin parlamentoda kabul edilmesinin üzerinden bir hafta geçtikten sonra hükümetin 

aldığı sosyal güvenlik kurumlarına ve asgari ücrete ilişkin politik kararlar nedeniyle bütçe bir 

anlamda mahalli idare seçimleri öncesi alınan kararlar nedeniyle daha yılın başında uygulanabilir 

olmaktan çıkmıştır.  

Bu kapsamda, 2004 yılı makro mali çerçevesini ve varsayımlarını bütçeye uygulamaya geçtikten 

hemen sonra  uygulanabilir olmaktan çıkaran temel kararlara bakacak olursak;  

• 2004 yılı için hükümet tarafından kabul edilen asgari ücretin öngörülenin üzerinde 

artırılması ve bu şekilde artan işgücü maliyetinin bir kısmının (prim farkı) ayrıca hazine 

tarafından üstlenilmesi.  
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• 2004 yılı sosyal güvenlik kurumları finansman dengesi hazırlanırken emeklilere (SSK-Bağ-

Kur) verilecek artış oranı daha önce öngörüldüğü şekilde gerçekleşen enflasyon oranında 

aylık artış verilmesi şeklinde programlanmışken SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın ilk 

yarısı için yüzde 10 ve ikinci yarısı için yüzde 10 olmak üzere 2004 yılı için toplamda 

yüzde 21 oranında zam verilmesi (ortalama yüzde 15,5). 

Alınan bu politik kararlar sonucunda, sosyal güvenlik sisteminin bütçeden finansman yoluyla 

kapatılacak açığı 2004 kamu kesimi genel dengesi içinde bütçede yaklaşık 16 katrilyon lira 

düzeyinde hedeflenmişken, sosyal güvenlik kurumlarının açığı (asgari ücretten kaynaklı devlet 

katkısı dahil) yüzde 20 sapma oranı ile 19 katrilyon liranın üzerine çıkmıştır.  

IMF bu gelişmeler üzerine değişen varsayımlara göre bütçenin yeniden hazırlanması konusunda 

hükümet üzerinde baskı kurumuş ve bu şekilde 2004 bütçesi yapılan değişiklikle cumhuriyet 

tarihinin en erken değişen bütçesi olma özelliğine de sahip olmuştur. 18.2.2004 tarihinde 

parlamentoya sunulan tasarı ile bazı bütçe kalemleri hariç (personel, faiz, yedek ödenek, vergi 

iadeleri, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transferler) üzere bütçe 

ödeneklerinde yüzde 13 kesinti yapılması öngörülmüştür. Aslında bu tasarı parlamentoya ilk 

gönderildiğinde öngörülen kesinti oranı yüzde 10 düzeyinde olmakla birlikte IMF’in tasarruf düzeyi 

konusunda ikna olmaması nedeniyle parlamentoya sunulan metin hükümet tarafından tekrar 

değiştirilerek bu oran yüzde 13’e çıkarılmıştır.  

Tablo 49. 2004 Yılı Konsolide Bütçe Tasarısında Şubat Ayında Yapılan Değişikliklerin 
Mali Etkisi (trilyon lira) 

I- GİDERLERDEKİ TASARRUF (A-B) 591 
A-ÖDENEK İLAVELERİ (1+2+3) 3.505 

1. SSK'ya Transfer 3.047 

2. Bağ-Kur'a Transfer 423 

3. MB Yedek Ödenek 35 

B-ÖDENEK KESİNTİSİ 4.096 

II- GELİRLERDEKİ DÜŞÜŞ  (D-C) 500 
C-GELİR ARTIŞI (4+5) 2.400 

4. İlave Gelir Vergisi Tevkifatı 400 

5. ÖTV Artışı (öngörülen) 2.000 

D-GELİR AZALIŞI 2.900 

2003 Vergi Bazının Düşüş Etkisi 2.900 

NET ETKİ/TASARRUF   ( I-II ) 91 
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Ek bütçe kanunu ile Sosyal Sigortalar Kurumunun başlangıç ödeneği yüzde 109, Bağ-Kur’un 

ödeneği ise yüzde 8,6 oranında artırılmıştır. Sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam ödenek artışı 3,5 

katrilyon liraya ulaşmıştır. Ödeneklerdeki bu artışı finanse etmek için hükümet bazı bütçe harcama 

kalemlerinde yüzde 13 kesinti yapmak suretiyle aslında toplam bütçe ödeneğini değiştirmeden 

ödeneklerin bir anlamda iç dağılımını değiştirmiştir. Bazı harcamalarda yapılan kesintinin yanında 

2003 yılı konsolide bütçe gelirlerinin gerçekleşme tahminin altında çıkması nedeniyle 2004 yılı 

bazındaki düşmeyi telafi etmek için başta alkollü içkiler ve sigara üzerindeki ÖTV ve özel gelirlerin 

ertesi yıla devredilecek tutarlarının devredilmemesi olmak üzere ilave gelir tedbirlerini de 

uygulamaya sokmuştur.  

Tablo 50. 2004 IMF Tanımlı Faiz Dışı Fazla Hedef ve Gerçekleşmesi 

 2004  
Prg 

2004 
GT 

Toplam Faiz Dışı Fazla 6,5 6,6 

   Konsolide Bütçe 5,0 5,1 
   Diğer Kamu 1,5 1,4 

  Kaynak: IMF gözden geçirme tabloları, 2003-2004 Niyet  
  Mektupları ve tez kapsamında yapılan hesaplamalar 

 
2003 yılında alınan tedbirlerle sürekli hale getirilen önlemlerin ve 2003 yılında olduğu gibi alınan 

tedbirlerin ayrıntılı olarak açıklanmamasının da etkisiyle 2004 yılında öngörülen tedbirlerin 

büyüklüğü daha düşük gözükmektedir. Geçmiş yıldan devam eden tedbirler dışarıda bırakıldığında, 

GSMH’ya oran olarak alınan tedbirlerin katkısı yüzde 1,6’dır.    
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Tablo 51. 2004 Yılı İçin Öngörülen Tedbirler ve Gerçekleşmeler 

trilyon lira
Hedeflenen 

Tutar
%        

Pay
GSMH'ya 

Oranı
Gerçek  -

leşme
%        

Pay
GSMH'ya 

Oranı
Harcama Tasarrufu Sağlayıcı Ted. 6.333 67,1 1,5 2.790 40,5 0,7
 Cari Harcamalar 1.800 19,1 0,4 1.494 21,7 0,4
 Yatırım Harcamaları 2.433 25,8 0,6 800 11,6 0,2
 Transfer Harcamaları 2.100 22,3 0,5 496 7,2 0,1
Gelir Sağlayıcı Tedbirler 3.100 32,9 0,7 4.104 59,5 1,0
 Vergi Gelirleri 1.735 18,4 0,4 1.631 23,7 0,4
 Vergi Dışı Gelirler 1.365 14,5 0,3 2.473 35,9 0,6
Toplam Etki 9.433 100,0 2,2 6.894 100,0 1,6

Hedeflenen 
Tutar

%        
Pay

GSMH'ya 
Oranı

Gerçek.  
Tahmini

%        
Pay

GSMH'ya 
Oranı

BİR DEFALIK TEDBİRLER 4.500 47,7 1,1 3.771 54,7 0,9
HARCAMA TASARRUFU SAĞLAYAN 4.000 42,4 0,9 1.990 28,9 0,5
GELİR ARTIŞI SAĞLAYAN TEDBİRLER 500 5,3 0,1 1.781 25,8 0,4

BİRDEN FAZLA YILA YANSIYAN TED. 4.933 52,3 1,2 3.123 45,3 0,7
HARCAMA TASARRUFU SAĞLAYAN 2.333 24,7 0,6 800 11,6 0,2
GELİR ARTIŞI SAĞLAYAN TEDBİRLER 2.600 27,6 0,6 2.323 33,7 0,5

TOPLAM 9.433 100,0 2,2 6.894 100,0 1,6  
Kaynak: 2004 Bütçesine yönelik YPK Açıklamaları, 2004 IMF Niyet Mektupları; IMF Uzman raporları 
(2004) ve tez kapsamında yapılan hesaplamalar 

2004 yılında bütçe dengesi başlangıçta öngörülen açığın 15,5 katrilyon lira altında gerçekleşmiştir. 

Bu düzeyde bir performansa sebep olan başlıca kalemler faiz giderleri, faiz gelirleri, özel gelirler ile 

risk hesabı olmuştur. Bu çerçevede, bütçe açığının GSMH’ya oranı yüzde 7,1’ düzeyine düşmüştür. 

Başlangıç bütçe tahminine göre bütçe açığındaki iyileşme GSMH’ya oran olarak 3,8 puan 

düzeyinde gerçekleşmiştir.  

Tablo 52.  Konsolide Bütçe Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri İle GSMH’ya Oranları 

2000 2001 2002 2003 2004 (B) 2004(G) 2000 2001 2002 2003 2004 (B)2004(G)

Bütçe Harcamaları 45.296 77.961 110.577 132.822 149.945 140.200 36,0 44,0 40,0 37,2 35,7 33,1

Faiz Dışı Harcamalar 24.856 36.898 58.707 74.212 83.895 83.712 19,7 20,7 21,1 20,7 20,0 21,3

Toplam Gelirler 32.323 48.932 70.494 92.624 104.109 109.887 25,7 27,7 25,6 26,0 24,8 25,9

A. Genel Bütçe Gelirleri 31.923 48.279 69.506 90.933 103.309 108.074 25,4 27,4 25,3 25,5 24,6 25,5

B. Katma Bütçe Gelirleri 399 653 989 1.692 800 1.813 0,3 0,4 0,4 0,5 0,2 0,4

Bütçe Dengesi -12.974 -29.029 -40.083 -40.197 -45.836 -30.313 -10,2 -16,3 -14,4 -11,2 -10,9 -7,1

(trilyon lira) GSMH'ya Oranları

 
Kaynak: Kamu Hesapları Bülteni (2004 Aralık) 
 
Faiz giderleri başlangıç bütçesinin 9,6 katrilyon lira altında, faiz gelirleri de başlangıç hedefinin 2,7 

katrilyon üstünde gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, bütçe dengesindeki iyileşmenin yüzde 79’una 

karşılık gelen toplam 12,3 katrilyon lira düzeyindeki iyileşme faiz gider ve gelirlerinden 
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kaynaklanmıştır.  Risk hesabında ödeneğin 1,3 katrilyon lira altında gerçekleşmesi ile birlikte bu 

oran yüzde 87’ye çıkmaktadır. Geri kalan iyileşme ise gelirlerde yaşanan olumlu performanstan 

kaynaklanmıştır.  

2004 yılında faiz dışı fazla başlangıç hedefinin 5,96 katrilyon lira üstünde gerçekleşmiştir. Faiz dışı 

fazlaya en büyük katkı geçmiş yıllarda olduğu gibi yine bütçe gelirlerinde yaşanan olumlu 

performanstan gelmiştir. Açıklanan rakamlar çerçevesinde faiz dışı fazla performansının yüzde 3,1’i 

faiz dışı harcamalardan, geri kalan yüzde 96,9’u ise gelirlerdeki hedefin üstünde ortaya çıkan 

gerçekleşme sonucudur. Gelirlerdeki hedef üstü performans ise vergi dışı gelirler ile alınan bağış ve 

yardımlardan kaynaklanmıştır. 

Tablo 53.  2004 Yılı Konsolide Bütçe Faiz Dışı Fazla Performansı 

  
Gerçekleşme  
(Milyon YTL) 

GSMH Oranı 
(%) 

Harcamalar 140.200 33,06 

Faiz Harcamaları 56.488 13,32 

Faiz Hariç Harcama 83.712 19,74 

Program Tanımlı Harcama 83.173 19,61 

Gelirler 109.887 25,91 

Program Tanımlı Gelirler 104.981 24,75 

Bütçe Dengesi -30.313 -7,15 

Faiz Dışı Denge 26.175 6,17 

IMF Tanımlı Faiz Dışı Denge 21.808 5,14 
 
Bununla birlikte, performans kriteri olarak dikkate alınan program tanımlı faiz dışı fazla hedefi ise 

yaklaşık olarak hedefin 500 trilyon lira üstünde gerçekleşmiştir.  Başlangıç bütçesinde normal faiz 

dışı fazla program tanımlı faiz dışı fazlanın yaklaşık olarak 170 trilyon lira altındayken bu tutar yıl 

sonu geçici rakamlara göre normal faiz dışı fazla program tanımlı faiz dışı fazlanın 4,4 katrilyon lira 

daha üstünde çıkmıştır. Bu düzeyde yaşanan farklılık bütçe sonuçlarına ilişkin olarak çeşitli soru 

işaretlerinin oluşmasına yol açmıştır.   

İzleyen paragraflarda değinileceği üzere iyimser senaryoda bile en az 1-2 katrilyon lira civarında 

tahmin edilen (GSMH’ya oran olarak yüzde 0,4-0,6 civarında) 2004 harcamalarının tahakkuk 

ettirilmemek suretiyle ertelemesi ile birlikte program tanımlı faiz dışı harcamalar aslında yaklaşık 
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20 katrilyon lira düzeyinde çıkmaktadır. Bunun anlamı, gelirlere yönelik değerlendirmeler saklı 

kalmak koşuluyla program tanımlı faiz dışı fazla hedefi 500 triyon fazla değil aksine 2 katrilyona 

yakın düzeyde daha düşük tutarda gerçekleşmesidir. Sosyal güvenlik kurumlarının kamu 

bankalarından borçlanması, ve mali tablolara yansımayan biriken yükümlülüklerinin dikkate 

alınmasıyla birlikte bu tutar 3 katrilyona ulaşmaktadır. Bu çerçevede, konsolide bütçe için program 

tanımlı faiz dışı fazla hedefi GSMH’ya oran olarak yaklaşık yüzde 4-4,5 düzeyine düşmektedir 

(açıklanan oran yüzde 5,1’dir).  

2004 yılı bütçe sonuçları hedeflenen program tanımlı faiz dışı fazlaya ulaşılmasında yine temel 

belirleyici kurumsal yapı olmuştur. Bununla birlikte, geçici bütçe sonuçlarının oluşan kamu 

yükümlülüklerinin ne düzeyde yansıttığı konusunda çeşitli tereddütler oluşmaya başlamıştır. 

Özellikle devletin ödenek aşımı suretiyle gerçekleşen harcamalarının harcama artığı (payment 

arrears) yaratmak suretiyle gizlendiği ve çıkarılan çeşitli kanunlarla bütçe ile ilişkisinin kurulması 

gereken gelir ve giderlerin bütçe dışı bırakılması konusundaki gelişmeler verilerin güvenilirliğini 

olumsuz etkilemeye başlamıştır.  

Harcama artığı yaratıldığının temel göstergelerine 2004 yılı bütçe uygulaması açısından bakarsak:  

 Maliye Bakanlığının Aralık ayının son haftasında çıkardığı beş tel emri ile saymanlıklara gelen 

harcama belgelerini (verile emirlerini) tahakkuk ettirmemelerini bütçe dairesi başkanlarından ve 

saymanlardan istemiş olması ve son hafta hesapların işleyişini merkezden kapatmış olmasıdır. 

Bu şekilde yapılan idari tasarrufla önemli düzeye ulaşan faiz dışı harcama tahakkuk 

ettirilmemek suretiyle aslında gizlenmiştir. 

Maliye Bakanlığının tel emirlerindeki ifadeler ise oldukça ilgi çekicidir. Bunlardan iki 

tanesinde yer alan ifadeler gelinen noktayı göstermek açısından oldukça önemlidir: 

30.12.2004 ve 34382 sayılı Bakan imzalı tel emri: 

“30.12.2004 Perşembe günü saat 17.00 itibarıyla bütçe giderlerine ilişkin tüm 
saymanlık işlemleri durdurulmuştur. 

Buna göre; 

30.12.2004 Perşembe günü saat 17.00’den sonra 2004 yılı bütçe giderleriyle ilgili 
hiçbir tahakkuk evrakı kabul edilmeyecek, hiçbir ödeme yapılmayacak veya emanete 
alınmayacaktır. 

….. “ 

31.12.2004 ve 34713 sayılı Bakan imzalı tel emri: 



 

 

160
 

“2005 yılında saymanlıklar tarafından 30.12.2004 Perşembe günü saat 17.00 
itibarıyla ulaşılmış 2004 yılı bütçe giderlerini artırıcı geriye yönelik hiçbir işlem veya 
kayıt yapılmayacaktır. 

Yukarda belirtilen hususlara uymayanlar hakkında gereken işlem yapılacaktır.  

….. “ 

 
İki tel emri çok açık bir şekilde tahakkuk etmek için bekleyen (aslında ilgili tahakkuk dairesi 

tarafından tahakkuk işlemi tamamlanmış) ödeme emirlerinin ilgili dairelerine geri gönderilmek 

suretiyle tahakkuk ettirilmemelerini söylemektedir. Ama daha da ilginci, bunlar eğer 2005 

yılında 2004 yılından kalan ödeme emirleri olarak saymanlıklara ulaşsa bile 2004 yılına bütçe 

gideri olarak yazılmayacaktır. Aslında yapılan işlem yürürlükteki mevzuata aykırı bir işlemdir. 

Bu nitelikli harcamaların gecikmeli de olsa tahakkuk ettirilip mahsup süresi kapanana kadar 

ilgili yıl bütçesine gider olarak kaydedilmeleri gerekmektedir. Buna rağmen ikinci yazıda 

mevzuata aykırı işlem yapılması istenmekte bunu güvence altına almak içinse uymayanlar 

hakkında gereken işlem yapılacaktır uyarısında bulunulmaktadır. 

 Diğer bir gösterge ise bütçedeki bazı harcama kalemlerinin toplam yıl sonu ödeneğinin önemli 

bir kısmının Aralık ayında kullanılmış olmasıdır. Yatırım harcamalarının yüzde 40’ının Aralık 

ayında, diğer cari niteliğindeki mal ve hizmet harcamalarının yüzde 37’sinin Aralık ayı içinde 

gerçekleşmiş gözüktüğü dikkate alınırsa bu tespit çok daha doğru olmaktadır.  

Harcama ertelemesinin somut kanıtı yatırım harcamalarında kendisini çok daha iyi 

göstermektedir. Yatırım harcamaları bütçe ödeneğinin 1,6 katrilyon lira üstünde 

gerçekleşmiştir. Ama asıl dikkat çekici olan toplam harcamanın yaklaşık yüzde 40’ının Aralık 

ayında gerçekleşmiş olmasıdır. Bütçe ödeneğine göre bu oran yüzde 50’ye yaklaşmaktadır. 

Kasım ayı gerçekleşmesi ile birlikte düşünüldüğünde toplam harcamanın yüzde 50’si bütçe 

ödeneğinin ise yüzde 62’si son iki ayda kullanılmış gözükmektedir. 2003 yılında da benzer bir 

gelişme yaşanmıştı. Bunun anlamı, aslında yıl içinde gerçekleşmiş olan harcamaların 

gösterilmeyip (tahakkuk ettirilmeyip) yıl sonuna kadar ödenmesinin beklendiği ve yıl sonunda 

ortaya çıkan nakit durumuna göre ödemelerin yapıldığıdır. 

Mal ve hizmet alımları (eski adıyla diğer cari harcamalar) bütçe ödeneğini 511 trilyon lira 

aşmıştır. Toplam harcamanın yüzde 37’si Aralık ayında geçekleşmiştir. Ödenek üstü 

harcamanın çok daha yüksek olmasına MSB savunma harcamaları ile yeşil kartın ödenek 

altında kalması engel olmuştur.  
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Bununla birlikte, özellikle başta yeşil kart olmak üzere sağlık harcamalarının aslında olması 

gerekenin çok altında olduğu tahmin edilmektedir. Yeşil kart harcamalarının en az 150-200 

trilyon lira arasında daha az gösterildiği bazı hastanelere yönelik olarak yapılan örnekleme 

çalışma sonucu tahmin edilmektedir. Kimi hastanelerde yeşil karttan kaynaklanan gecikmiş 

alacaklar toplamı (bütçe açısından ertelenmiş harcama) döner sermaye gelirlerinin yüzde 2-

3’üne yaklaşmaktadır. 

 Sosyal güvenlik kurumları kamunun birikmiş borçlarının en yüksek olduğu kurumlardır. Sağlık 

harcamalarının ihmal edilmeyecek bir kısmı (ilaç dahil) tahakkuk ettirilmeden 2005 yılına 

ertelenmiştir. Örnekleme çalışma ile sağlık bakanlığının çeşitli zamanlarda yapmış olduğu 

açıklamalardan eczaneler dahil olmak üzere bu kurumların harcamaları arasında gösterilmemek 

suretiyle ödenmeyen sağlık harcamalarının toplamının 1 katrilyon liranın üstünde olduğu 

tahmin edilmektedir. Bu rakam orta senaryoda 1,5 katrilyona kadar çıkmaktadır. Bu türden 

harcama ertelemeleri geçmiş yıllarda da olmakla birlikte son iki yıl önceki yıllara göre oransal 

olarak artarak devam etmektedir. 2004 yılında eczaneler en düzenli ödemeyi yapan Emekli 

Sandığı bile ödemelerini aksatmaya başlamış, 2004 yılının son aylarında eczanelere ödeme de 

bulunmamıştır.  

Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerinin sosyal güvenlik kurumlarından 

olan alacakları döner sermaye gelirlerinin kimi hastanelerde yüzde 10’unu aşmış 

bulunmaktadır.  Bu durumun en iyi göstergelerinden bir tanesi de geçmiş yıllarda olduğu gibi 

ödeneğin emekli sandığı ve bağ kurda tam olarak kullanılmış gözükmesidir. Yani, sosyal 

güvenlik kurumları bütçe ödeneklerini tamamen kullanmışlar, ödenek üstü harcama yapma 

yoluna gitmemişlerdir.  

Kamu kurumlarının hastane ve eczanelere olan birikmiş yükümlülükleri ödenmemiş aksine 

2004 yılında artırılmıştır. Yapılan hesaplamalarda bu şekilde gizlenen harcama büyüklüğünün 

iyimser tahminde bile 3 katrilyona ulaştığı tahmin edilmektedir.1   

 Emekli sandığına yapılan transferlerde Aralık ayında yapılan 500 trilyon liralık negatif gösterim 

(bu tutarın düşülmesi) 2001 yılında olduğu gibi ödeneği aşan kısmın gider olarak yazılmasının 

engellenmesi şeklinde bir uygulama olduğu düşünülmektedir.  
                                                 
1 Türkiye Eczacılar Birliğinin 2004 yılı ortasında yapmış olduğu bir araştırma da eczanelerin çeşitli kamu 
kuruluşlarından olan ve bekleyen alacaklarının 1 katrilyonu aştığı tespit edilmiştir. Yine tez kapsamında 
Ankara’da bulunan devlet ve üniversite hastanelerinin döner sermaye saymanlıklarının kamu kurumlarından 
olan 2004 yılına ait bekleyen alacakları kimi döner sermayenin toplam harcamalarının yüzde 10’unu aşmıştır. 
Özellikle yeşil kart alacakları olan döner sermaye işletmelerinde bu oranda daha da artmaktadır. 
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 2004 yılında kabul edilen 5234 sayılı yasa ile 2005 yılında yasalaşan ve kamuoyu tarafında 

torba yasa diye tanımlanan 5335 sayılı kanunun çıkarılma gerekçeleri bir diğer önemli somut 

göstergedir. Bu yasalar ile önceki yıllara ait olan harcamalar ile çeşitli istisnai mekanizmalar 

yaratmak suretiyle bütçe dışına ve bütçe ilkeleri dışına çıkışın hukuki alt yapısı da 

hazırlanmıştır.   

 
2004 yılı bütçesinde gerek harcama artığındaki artışlarla gerekse çıkarılan düzenlemelerle bütçenin 

genellik ilkesine aykırı davranılması suretiyle iyimser tahminle GSMH’nın yüzde 1 ile 2’si arasında 

(TMSF’ye verilen kağıtların silinmesi hariç) değişen düzeyde bir net kamu harcamasının mevcut 

mali raporlarda yer almamak suretiyle gizlendiği düşünülmektedir.  

3.4 Program Sürecinde Kamu Harcamaların Kurumsal Yapısı 
ve Gelişimi: Kamu Harcamalarının Azaltılması  
 
Kamu harcamaları başlığı altında kamu harcamalarının genel yönetim başlığı altında gelişimi ele 

alınmaktadır. Genel yönetim harcamalarının toplam büyüklüğü ve gelişimi program öncesi ve 

program sonrası olmak üzere iki dönem içinde incelendikten sonra genel yönetim faiz dışı 

harcamalarına bakılacaktır. Amaç, kamusal hizmetlerin üretildiği genel yönetim harcamalarının 

program dönemindeki büyüklük ve kurumsal değişimine bakmak suretiyle programın kalitesinin 

değerlendirilmesine yönelik saptamalar yapmaktır. 

Türkiye’de genel yönetim kapsamı içinde konsolide bütçe, bütçe dışı fonlar, sosyal güvenlik 

kurumları, döner sermayeli işletmeler ve yerel yönetimler yer almaktadır. Genel yönetim kapsamı 

içinde olması gereken bağımsız bütçeli kuruluşlar1, düzenleyici kurumlar ve bazı özel hesaplar ve 

vakıflar2 veri sorunu nedeniyle genel yönetim tanımı içinde hesaplamaya dahil edilememişlerdir.  

3.4.1 Genel Yönetim Harcamaları  
 
Başarılı bir mali uyum programı örneği gösteren ülkelerin bütçe dengelerinde önemli iyileşmelerin 

olduğu ve kamu harcamalarını zaman içerisinde GSMH’ye oran olarak hissedilir bir biçimde 

düşürdükleri görülmektedir. Faiz dışı harcama toplamını uygulanan program süresince öngörülen 

harcama tedbirleri sonucunda düşürmeyi başaran ülkelerde, bu başarı, öngörülen bir defalık 

                                                 
1 TUBİTAK, TUBA, MTA gibi 
2 Öğrenci Sosyal Hizmetler Hesabı, Araştırma Fonları, Kamu Hizmetleriyle doğrudan ilgili vakıflar gibi 



 

 

163
 

tedbirlerin yanında daha çok mali yönetim sisteminde kalıcı iyileşmeyi sağlayan yapısal nitelikli 

reform alanlarının iyi seçilip doğru tasarımların yapılması ile mümkün olmuştur.  

İstikrar programı uygulamasında bazı ülke örneklerine bakıldığında; program öncesi ve program 

sonra faiz dışı harcamaların bütçe dengelerinde yaşanan düzelme ile birlikte GSMH cinsinden 

ortalama olarak yüzde 20’nin üzerinde düşürdüğü görülmektedir.1 İstikrar programı uygulayan 

bağımsız devletler topluluğu ile doğu bloğu ülkelerinde ise program öncesi ve program sonrası 

dönemde faiz dışı harcamaların düzeyindeki düşme yüzde 30’ları aşmaktadır.2  

Programın başlangıç koşulları ve dışsal faktörler harcamalar üzerindeki mali uyumun boyutunu 

etkilemektedir. Örneğin 1990’lı yıllarda doğu bloğu ülkelerinde yaşanan rejim değişikliği ile 

birlikte piyasa ekonomisine geçiş koşullarında temel mali baskı kamu harcamaları üzerinde 

olmuştur. Bunun nedeni, başta Sovyetler Birliğinden olmak üzere ülkeye olan kaynak akışının 

durması, ve piyasa ekonomisine geçiş süreci ile birlikte yapılan vergi reformlarının gelir yaratma 

etkisinin sınırlı düzeyde kalmasıdır.3  

Sınırlı kaynakların makro disiplin çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsisi dolayısı ile 

harcama kesintilerinin olumsuz etkisi bütçe sistemi ve harcama yönetimi güçlü olan ülkelerde güçlü 

olmayan ülkelere göre daha az dolayısıyla mali uyumun kalitesi de daha yüksek olmaktadır. 

Dolayısı ile öngörülen tedbirlerin yaşama geçmesi veya sınırlı sayıda ayrılan kaynakla daha yüksek 

düzeyde hizmet sunulması bütçe sistemine ve kurumsal yapıların yeterliliğine de bağlı olmaktadır. 

Kurumsal alt yapısı yetersiz olan ülkelerde öngörülen harcama tedbirleri başarılı ülke örneklerinin 

aksine harcamaların istenen düzeyde düşmesinin önüne geçmektedir. Belki daha tehlikelisi 

yapılmaya çalışılan harcama kesintilerinin daha çok kamusal hizmete ihtiyaç duyulan alanlar ve 

konular üzerinde olmasıdır. Bu duruma ülkenin kendi iç dengelerinde yolsuzluğun, saydam 

olmayan koşulların varlığında karar alma sürecinde belirleyici olanların kaynak kullanımlarını 

kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaları da neden olmaktadır.  

Başarılı ülke örneklerinde mali uyumun sürdürülebilir olması esas olarak harcamalar üzerinde 

yoğunlaşmış bir programa bağlı çıkarken bizde ise 5 yılın pratiği yukarda her yılı ele aldığımız 

bölümde de ifade ettiğimiz gibi ağırlık gelir üzerinde çıkmaktadır. İstikrar programı uygulamamız 

faiz dışı fazla konusunda belli bir başarıyı veya çabayı ortaya koymasına rağmen bunu  daha çok 

                                                 
1 Bu konuda bakınız; Mackenzie (1997) 
2 Bu konuda bakınız; Alam, Sundberg (2002) 
3 Ayrıntılı değerlendirmeler ve analiz için bakınız; Alam ve Sundberg (2002) 
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vergi gelirlerindeki artışlarla sağlamış harcama kanadında ise program öncesine oranla program 

süresince harcamalarda reel bir düşmeyi sağlayamamış aksine harcama düzeyi yükselmiştir.  

Genel yönetim harcamamalarının bu tez kapsamında konsolide edilmesi oldukça kapsamlı bir 

çalışma sonunda olmuştur. Kutu 1’de açıklandığı üzere kurumların birbirlerine olan transferleri 

ayıklanmak suretiyle çifte sayımın önüne geçilmiştir. Böylece finansmanı sağlayan kurumla hizmeti 

sunan dolayısı ile harcamayı yapan kurumlar birbirinden net bir şekilde ayrılmıştır. Buna en iyi 

örnek sosyal güvenlik kurumları ile bütçe arasındaki finansman akışıdır. Bu ilişki konsolidasyon 

çalışmasında iki şekilde çözülmektedir; 

• sosyal güvenlik kurumlarının verdiği finansman açığı için bütçeden bu kurumlara yapılan 

kaynak aktarımı gelir olarak (esas olarak vergi mükellefinin ödediği bir maliyet olarak) 

bütçede görülmektedir, sosyal güvenlik kurumlarının gelirleri arasında yer alan Hazine 

yardımları ise bu anlamda toplam gelirlerden düşülmektedir, 

• bütçede cari transferler içinde yer alan sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transfer 

konsolidasyonda bütçenin harcama kısmından çıkarılmakta harcamaya dönüştüğü yer olan 

ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarının harcamaları içinde gösterilmektedir, 

• ayrıca, faturalı ödemeler başlığı altında yer alan çeşitli ödemeler ilgili sosyal güvenlik 

kurumunun değil bütçenin harcaması olarak konsolidasyonda dikkate alınmaktadır. 

Böylece, hem gelir hem giderin iki kez sayılmasının önüne geçilmektedir. Örneğimizde düzeltilmiş 

tablolarda gelir olarak bütçede, harcama olarak ise sosyal güvenlik kurumunun bütçesinde ilgili 

transfer yer almaktadır.   

Tez kapsamında DPT verileri yanında böyle bir hesaplamaya gidilmesinin üç nedeni 

bulunmaktadır: 

I. Birincisi, DPT’nin genel yönetim borçlanma gereği ve harcama düzeylerini düzeltilmiş alt 

kurum bazında açıklamaması. Dolayısı ile alt kurumsal verilerin elde edilmesi ile birlikte 

değişimin ve gelişimin dinamik boyutunun daha iyi anlaşılabilmesi. 

II. İkincisi gerek IMF tarafından gerekse daha sonra ortaya çıkan gelişmeler sonucunda 

verilerde yapılması gereken revizyonların (DPT’nin kimi durumda yapmadığı) 

yapılabilmesi.  

III. Son olarak ise yapılan ayarlamaların ne düzeyde uluslararası standartlara yakın olduğunun 

görülmesi. Bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabının 2001 yılında kullanım farkından 
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kaynaklanan farklı raporlama uygulamalarının olup olmadığı ile döner sermaye örneğinde 

görüleceği üzere mevcut hesaplamada hala çifte sayımın yaklaşım farklılıkları nedeniyle 

yapılıp yapılmadığı gibi (bkz kutu 1). 

Kutu 1 

Genel Yönetim Harcamalarının Hesaplanma Metodolojisi 

Başta bütçe, sosyal güvenlik kurumları ve fonlar olmak üzere yönetimler arası mali ilişkilerin 
konsolidasyon yapılırken iyi bir şekilde tespit edilmesi ve ortaya konması gerekmektedir. Bu 
tespitin yapılmaması veya eksik yapılması kaçınılmaz olarak harcamaların ve gelirlerin çiste 
sayılmasına dolayısı ile harcama ve gelirlerin olduğundan büyük görülmesine yol açacaktır. Yapılan 
esas olarak harcamayı kimin yaptığı ile finansmanı kimin yaptığının açık bir şekilde tanımlanarak 
harcamanın harcamayı yapan kurumda, gelirin ise finansmanı sağlayan kurumda gösterilmesini 
sağlamaktır. Yapılan düzeltmeler toplam açığın düzeyini etkilemekle birlikte, açığın kurumsal 
dağılımını ve harcama gelir büyüklüklerinin düzeyini önemli ölçüde değiştirebilmektedir.  

Harcamaların Konsolidasyonunda Tez Kapsamında DPT Metodolojisinden Hareket Edilerek 
Yapılan Temel Düzeltmeler: 

1. Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılan transferlerden faturalı ödemeler bütçede tutulmuş, geri 
kalan tutar ise bütçe giderlerinden silinerek SGK dengesinde harcama olarak gösterilmiştir (emekli 
ikramiyeleri, kurum ek karşılıkları, şehit aylıkları gibi faturalı ödemeler esas olarak bütçenin 
üstlendiği harcamalar olduğu için bu tutarlar bütçede bırakılmıştır). 

2. Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde olup Savunma Sanayi Müsteşarlığına aktarılan veya bütçe 
içinde başka mekanizmalarla bütçeden Savunma Sanayi Müsteşarlığına aktarılan tutarlar bütçe 
giderlerinden düşülüp ilgili müsteşarlığın harcamalarında gösterilmiş, bütçe harcamalarından ise bu 
tutarlar düşülmüştür. 

3. Yine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna (SYDTF) bütçeden yapılan transfer 
harcaması niteliğindeki aktarmalar bütçe giderlerinden düşülerek sadece SYDTF bütçesinde gider 
olarak gösterilmiştir. 

4. 2002 öncesi DPT fon dengesinde yer alan fonların bütçe ile gelir gider ilişkileri mevcut verilerin 
elverdiği çerçevede harcamanın gerçekleştiği fon dengesinde veya bütçe gösterilmek suretiyle çifte 
sayım bu kurumlar arasında elemine edilmiştir. 

5. Başta Milli Piyango Genel Müdürlüğü olmak üzere döner sermaye dengesindeki kurumların 
fonlara olan transferleri ayıklanmış ve giderler esas olarak fon dengesinde ele alınmıştır. 

6. Konsolide bütçe ile Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (KYKGM) arasındaki transfer 
ilişkisinde, transfer tutarı bütçe gider kaleminden düşülmüş harcama sadece KYKGM kurumu 
dengesinde bırakılarak döner sermaye dengesinde gösterilmiştir. 

7. Döner sermayeli kurumlardan bütçeye yapılan gelir aktarmaları gelir olarak sadece döner 
sermayeler dengesinde yer almıştır. 

8. Konsolide bütçeden daha önce yerel yönetimlerle ilgili fonlara aktarılan kaynaklar daha sonra ise 
Bayındırlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bütçelerine konan ödeneklerle 
karşılanan transferler bütçe giderlerinden düşülmüş harcamanın gerçekleştiği yerel yönetimlerin 
bütçelerinde ise tutulmuştur. 
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9. Bütçeden sınırlı da olsa (TRT gibi) döner sermayeli işletmelere yapılan transfer harcamaları 
bütçe giderlerinden düşülmüştür. 

10. 1999-2002 yıllarında fon hesapları ile bütçe hesapları arasındaki geçişin gösterildiği özel 
gelirler ile özel ödenekler eğer kurum veya hesap fon dengesinde ise fon dengesinde eğer fon 
dengesinde yer almıyorsa bütçede gösterilmiştir. 

11. İhracatta KDV İadesi ile Reddiyat harcamaları 2004 yılına kadar olan dönemde bütçede transfer 
kalemi içinde yer almaktaydı. 2004’den sonra ise bu iki harcama kalemi uluslararası standartlara 
uygun bir şekilde vergi ve vergi dışı gelirlerden düşülerek (negatif vergi) gösterilmeye başlanmıştır. 
Bu anlamda 1999-2003 yıllarında bütçede gider olarak gösterilen bu kalemler hem harcama 
kısmından hem de gelir kısmından düşülmüştür. Toplam açık değişmemekle birlikte hem gelir hem 
harcama düzeyleri düşülen tutar kadar azalmıştır.   

Tüm bu düzeltmeler şüphesiz ki açıklanan mali raporları kapsamına ve kalitesine bağlı olarak 
gerçek duruma yaklaşan bir sonucu bize vermektedir. Bununla birlikte, toplam bütçe büyüklükleri 
göz önüne alındığında kapsanmayan kısmın yüzde 1’den fazla olduğu düşünülmemektedir. Kapsam 
açısından temel sorun, kamu hesaplarına hiç girmeyen kamu harcama ve gelirleridir. Bunlara iki tür 
örnek verilebilir; 

   -ilgili kamu idarelerinin kurmuş oldukları vakıf, dernek, okul aile birlikleri gibi kurumlar aracılığı 
ile yapmış oldukları harcama ve topladıkları kaynaklar ile yerel yönetimlerin çok çeşitli 
mekanizmalarla bütçe dışına çıkardıkları ama üstlendikleri kamu hizmetlerinde kullandıkları 
kaynaklar, 

   - ikinci olarak ise bağımsız bütçeli idarelerin (TUBİTAK, MTA, TODAİE, üst kurullar gibi) 
bütçe transferleri  dışında kendi topladıkları kaynaklar ile yapmış oldukları harcamalar. 

Bu şekilde toplanan kaynak ve harcama büyüklüğünün GSMH’ya oran olarak büyüklüğünün yüzde 
1 civarında değiştiği tahmin edilmektedir. Bu tahminde esas olarak  vakıf ve derneklere ilişkin 
olarak TBMM tarafından kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun 2004 yılında açıklanan 
raporundan (Sıra Sayısı 699, 2004), Üst Kurulların ve bazı bağımsız bütçeli idarelerin elde 
edilebilen faaliyet raporlarından ve Sayıştay’ın Belediye Şirketlerine ilişki çalışmasından (2001) 
yararlanılmıştır.   

 
Hesaplamalarda Kullanılan Kaynaklar: 1999-2003 Hazine Kesin Hesapları; 1999-2004 
Kurumların Ayrıntılı Kesin Hesap ve Bütçe Dokümanları; 1999-2004 Kamu Hesapları Bültenleri; 
2000-2004  Yüksek Planlama Kurulu Genel Ekonomik Hedefler ve Kamu Yatırımları Raporları; 
1999-2004 Hazine Müsteşarlığı Konsolide Kamu Sektörü ve Konsolide Bütçe Tabloları; Özellikle 
Bütçe Dışı Kurumların 1999-2004 Faaliyet Raporları; Çeşitli Kurumların 1999-2003 Yüksek 
Denetleme Kurulu Raporları; 2000-2004 Sayıştay Başkanlığı Hazine Raporları; 1999-2005 Maliye 
Bakanlığı Bütçe Gerekçeleri; IMF, Seventh Review Staff Report, April 2004; IMF Niyet 
Mektupları (2000-2004); IMF Statistical Appendix (2002); World Bank, Public Expenditure and 
Institutional Review (2001); ve düzeltme yapılmaya tabi kurumlarla yapılan görüşmeler sonrasında 
temin edilen çeşitli bilgiler ve tablolar 

 

1995-99 döneminde GSMH’ya oran olarak yüzde 37 olan genel yönetim toplam harcamaları 2000-

2004 döneminde ortalama olarak yüzde 40,3 oranında bir artışla yüzde 51,9’a çıkmıştır. Başta faiz 

ve SGK’n transferler olmak üzere transfer harcamalarında yaşanan artış bu düzeyde bir reel 
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sıçramaya neden olmuştur. Programın uygulandığı dönemde genel yönetimin payı ekonomide reel 

olarak kabul edilebilir sınırların üzerinde yükselmiştir. Bu artışta geçmiş dönemde kamu 

harcamaları içinde görülmeyen bir kısım görev zararları etkili olsa da bu durum kamu 

harcamalarındaki artış olgusunu değiştirmemektedir. 

Kurumsal olarak bu artışa sebep olan temel değişme transfer nitelikli harcamalardan kaynaklı olarak 

konsolide bütçede ortaya çıkmıştır. Program öncesi dönemde toplam harcamaların ortalama yüzde 

64’ünü program döneminde ise yüzde 67’sini kullanan (düzeltilmiş harcamalar) bütçede yaşanan 

yüzde 50 oranındaki artış toplam harcamaların bu denli yükselmesi üzerinde belirleyici olmuştur. 

Sosyal güvenlik kurumlarının harcama düzeyi de bu dönemde GSMH’ya oran olarak yüzde 50’nin 

üzerinde artmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarının yükümlülüklerindeki artışla birlikte, sağlık 

giderlerindeki yükselme bu artışa sebep olmuştur. 

Tablo 54. Program Öncesi ve Program Sonrası Genel Yönetim Harcamalarının Gelişimi 
GSMH’ya Oran Olarak (%) 

Artış
1995-99 2000-2004 Oranı (%) 1995-99 2000-2004

Toplam Harcamalar 36,99 51,90 40,31 100,00 100,00

Konsolide Bütçe 23,73 34,78 46,56 64,15 67,01

Sosyal Güvenlik Kurumları 6,28 9,73 54,96 16,98 18,75

Yerel Yönetimler 3,51 4,12 17,55 9,48 7,94

Döner Sermayeler 1,08 1,94 80,62 2,91 3,74

Bütçe Dışı Fonlar 2,40 1,33 -44,66 6,49 2,56

Faiz Dışı Harcamalar 26,09 33,61 28,82

Ortalamalar (GSMH) Yüzde Dağılım

 
 
Harcamaların oransal olarak en fazla olduğu kurum yüzde 80 ile döner sermayeli işletmeler 

olmuştur.  Döner sermayeli işletmelerin bu düzeyde bir artış içinde olması ise esas olarak Sağlık 

Bakanlığına bağlı döner sermayeli işletmeler ile Üniversitelere bağlı döner sermaye işletmelerinin 

sağlıkla ilgili harcamalarındaki artıştan kaynaklanmıştır. Bu kurumlar sunduğu sağlık hizmetine 

olan talep ve hizmet genişlemesi bu kurumların düzeltilmiş harcamaların GSMH’ya oranını yüzde 

1’lerden yüzde 2’lere çıkarmıştır. 

Bütçe dışı  fonların harcamaları ise fonların 2001 ve 2002 yılında kapatılması ve bütçe içine 

alınması ile birlikte reel olarak önemli oranda düşmüştür. Bu gelişme konsolide bütçenin toplam 
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içindeki payının da artmasında da (veya düzeltilmiş bütçe harcamalarının reel olarak daha da 

azalmasının önüne geçmiştir) etkili olmuştur. 

Genel yönetim harcamaları içinde ağırlık yüzde 70’e yaklaşan oranla konsolide bütçeye aittir. 

Bütçeyi yüzde 18 ile sosyal güvenlik kurumları, yüzde 8’e yaklaşan oranla da yerel yönetimler takip 

etmektedir. Programın uygulanmasında kamu harcamaları artarken harcama artış oranı yerel 

yönetimlerde ortalamanın altında kalmış gözükmektedir. Bu ise yerel yönetimlerin toplam içindeki 

payının azalmasına yol açmıştır. Bütçe dışı fonların reel büyüklüklerinin yarı yarıya düşmesi toplam 

içindeki paylarının yarıdan fazla düşmesine neden olmuştur. 

Döner sermayelerin payı ise dönem boyunca sürekli yükselerek toplam harcamaların içinde yüzde 

4’e yaklaşmıştır. Program öncesinde döner sermayeli işletmelerin sahip olduğu oranın büyüklüğü 

yerel yönetimlerin sahip olduğu oranının büyüklüğünün yüzde 30’u düzeyinde iken bu oran gelinen 

noktada yüzde 50’ye yaklaşmıştır.  

Tablo 55. Genel Yönetim Harcamalarının Program Sürecinde Kurumsal Gelişimi 

trilyon lira
1999 2000 2001 2002 2003 2004

Toplam Harcamalar 37.357 62.657 106.753 143.378 179.959 199.650
Konsolide Bütçe 24.131 42.041 76.902 97.920 116.954 122.003
Sosyal Güvenlik Kurumları 6.590 10.080 16.412 26.201 38.405 47.355
Yerel Yönetimler 3.272 5.182 7.858 10.762 14.800 17.010
Döner Sermayeler 1.225 2.091 3.384 5.574 6.650 9.627
Bütçe Dışı Fonlar 2.139 3.264 2.197 2.922 3.150 3.655

GSMH'ya Oran Olarak (%)
Toplam Harcamalar 47,7 49,9 60,5 52,1 50,5 46,5

Konsolide Bütçe 30,8 33,5 43,6 35,6 32,8 28,4
Sosyal Güvenlik Kurumları 8,4 8,0 9,3 9,5 10,8 11,0
Yerel Yönetimler 4,2 4,1 4,5 3,9 4,1 4,0
Döner Sermayeler 1,6 1,7 1,9 2,0 1,9 2,2
Bütçe Dışı Fonlar 2,7 2,6 1,2 1,1 0,9 0,9

Yüzde  Dağılım (%)
Toplam Harcamalar 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Konsolide Bütçe 64,6 67,1 72,0 68,3 65,0 61,1
Sosyal Güvenlik Kurumları 17,6 16,1 15,4 18,3 21,3 23,7
Yerel Yönetimler 8,8 8,3 7,4 7,5 8,2 8,5
Döner Sermayeler 3,3 3,3 3,2 3,9 3,7 4,8
Bütçe Dışı Fonlar 5,7 5,2 2,1 2,0 1,8 1,8  

Programın başında toplam genel yönetim harcamaları içinde yüzde 64,6 oranında olan düzeltilmiş 

bütçe harcamalarının oranı fonların bütçe içine alınmasına rağmen program sonunda yüzde 61,1’e 
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düşmüştür. Aksine, SGK’nın ve döner sermayeli işletmelerin harcama toplamı ise önemli oranda 

sıçrama göstererek artmıştır.  

2003 ve 2004 yıllarında GSMH’da yaşanan yüzde 5,9 ve 9,9 oranındaki büyüme rakamları gerek 

genel yönetim toplam harcamalarının gerekse genel yönetim faiz dışı harcamaların GSMH’ya 

oranının paydadaki reel artış oranının daha yüksek olması nedeniyle düşük görünmesine de yol 

açtığı düşünülmektedir. Bu son iki yıl yaşanan büyümenin esas olarak özel sektör tüketim ve 

yatırım harcamalarındaki reel artıştan kaynaklandığı dikkate alındığında bu tespit daha doğru 

olmaktadır.  Kamu sektörü tüketim ve sermaye deflatörleri (GSMH içinde) kullanılmak suretiyle bu 

iki temel göstergeyi sabit fiyatlarla hesapladığımızda izleyen tablodaki sonuçlar elde edilmiştir. 

Buna göre, toplam harcama düzeyi faiz harcamalarındaki düşme nedeniyle program öncesi döneme 

göre yüksek ama program süresince 2000 yılına göre 2001 yılı hariç bir düşme içinde olmuştur.  

Tablo 56. 2004 Yılı Fiyatlarıyla Genel Yönetim Toplam Harcamaları Toplam Harcamaların 
Gelişimi (Milyon YTL) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Toplam Harcamalar 176.261 212.050 226.382 211.504 206.885 199.650
Konsolide Bütçe 113.858 142.280 163.079 144.446 134.453 122.003

Sosyal Güvenlik Kurumları 31.092 34.112 34.804 38.650 44.151 47.355

Yerel Yönetimler 15.438 17.538 16.665 15.875 17.014 17.010

Döner Sermayeler 5.782 7.075 7.176 8.222 7.645 9.627
Bütçe Dışı Fonlar 10.092 11.045 4.659 4.311 3.621 3.655  

* Geçici 

Bu çerçevede kurumsal olarak baktığımızda, konsolide bütçe toplam harcamaları programın ilk 

yılına göre dönem sonunda 142 katrilyon liradan 122 katrilyon liraya düşmüştür. Benzer şekilde, 

yerel yönetimlerin toplam harcamaları da programın ilk yılına göre sabit fiyatlarla bir düşme içinde 

olmuştur. Bununla birlikte, fonlar bir tarafa bırakıldığında, SGK ile döner sermayeli işletmelerin 

toplam harcama düzeylerinde ise konsolide bütçenin aksine sabit fiyatlarla önemli bir artış 

yaşanmıştır. SGK’nın toplam harcaması yüzde 52 gibi çok yüksek bir artışla 31,1 katrilyon liradan 

2004 yılında 47,4 katrilyon liraya çıkmıştır. Toplam harcamalar içinde SGK’nın payı gözönüne 

alındığında bu artışı getirdiği mali yükün boyutu çok daha iyi anlaşılacaktır. 

Türkiye’de genel yönetim harcamalarını DPT hesaplamaktadır. Özellikle AB sürecinde katılım 

öncesi ekonomik programın hazırlanmasında ihtiyaç duyulan toplam genel yönetim harcamalarını 

kamu kesimi genel dengesini hazırlamadaki birikimi ve alt yapısı nedeniyle kurumsal olarak DPT 
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üstlenmiştir. Tez kapsamında da uluslararası standartlara da bakılarak DPT metodolojisi kullanılmış 

ve bu çerçevede genel yönetim dengesi, gelirleri ve harcamaları hesaplanmıştır.  

Bununla birlikte, DPT’nin toplam genel yönetim harcamalarını hesaplarken kullandığı yöntem ve 

varsayımlarında gelirleri ve harcamaları artırıcı yönde önemli bir çifte sayım yapıldığı 

düşünülmektedir. Çifte sayım Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelere Bağlı döner sermaye işletmeleri ile 

başta sosyal güvenlik kurumları ve bütçe olmak üzere diğer kurumsal yapılar arasında sağlık 

harcamaları ve bunun finansmanına yönelik mali işlemlerin karşılıklı olarak hem gelir hem de 

harcama yazılmak suretiyle iki defa genel yönetim dengesi hesaplarında dikkate alınmasından 

kaynaklanmaktadır (bkz kutu 1). Söz konusu ayıklama için öncelikle DSİ’e kaynak aktaran kamu 

kurumlarının dengesinden ne düzeyde bir kaynağın DSİ’e aktarıldığının hesaplanmasını 

gerektirmiştir. Tez kapsamında kamu sağlık harcamalarının ayrıntılı bir şekilde dökümü yapıldığı 

için bu tutarı hesaplamak mümkün olmuştur.  Bu düzeltme sonrasında genel yönetim harcamaları ve 

kurumsal dağılımı izleyen tabloda gösterildiği şekilde çıkmaktadır. 

Tablo 57. DPT Hesaplaması Düzeltilmiş Toplam Genel Yönetim Harcamaları ve Faiz Dışı 
Harcamaların GSMH’ya Oranlarının Gelişimi  

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Toplam Harcamalar 47,0 49,2 59,6 51,2 49,2 45,4

Konsolide Bütçe 30,4 33,1 43,1 35,1 32,3 28,0
Sosyal Güvenlik Kurumları 8,1 7,7 8,9 9,0 10,0 10,3
Yerel Yönetimler 4,2 4,1 4,4 3,9 4,1 4,0
Döner Sermayeler 1,6 1,7 1,9 2,0 1,9 2,2
Bütçe Dışı Fonlar 2,7 2,6 1,2 1,1 0,9 0,9

Faiz Dışı Harcamalar 32,6 32,3 33,9 32,8 32,2 31,8
Konsolide Bütçe 16,8 16,8 18,1 17,4 15,9 14,8
Sosyal Güvenlik Kurumları 8,0 7,6 8,9 9,0 10,0 10,3
Yerel Yönetimler 3,8 3,7 3,8 3,5 3,8 3,8
Döner Sermayeler 1,6 1,7 1,9 2,0 1,9 2,2
Bütçe Dışı Fonlar 2,5 2,5 1,2 0,9 0,7 0,7  

 
Bu düzeltme yapıldığında gerek genel yönetim harcamaları gerekse genel yönetim faiz dışı 

harcamalarının GSMH’ya oranı yüzde 0,7 ile yüzde 1,3 puan arasında daha düşük çıkmaktadır. 

Bunun anlamı genel yönetimin mevcut kurumsal kapsamı çerçevesinde aslında açıklanan 

rakamların ve oranların bu düzeyde yüksek çıkmış olmasıdır.  
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Tablo 58. Düzeltilmiş Toplam Genel Yönetim Harcamaları ve Faiz Dışı Harcamaların 
GSMH’ya Oranlarının Düzeltme Yapılmayan Oranlara Göre Farkı 

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Toplam Harcamalar 0,7 0,7 0,9 1,0 1,3 1,2

Konsolide Bütçe 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4
Sosyal Güvenlik Kurumları 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 0,7
Yerel Yönetimler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Döner Sermayeler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bütçe Dışı Fonlar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Faiz Dışı Harcamalar 0,7 0,7 0,9 1,0 1,3 1,2
Konsolide Bütçe 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4
Sosyal Güvenlik Kurumları 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 0,7
Yerel Yönetimler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Döner Sermayeler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bütçe Dışı Fonlar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Sağlık harcamalarının daha yüksek olması nedeniyle SGK’da düzeltme sonrası düşme daha yüksek 

oranda gerçekleşmiştir. Bu düzeltme toplam harcamalar içinde kurumsal dağılımda DSİ’in payını 

artırırken, SGK’nın payını ise düşürmüştür. 

 
Kutu 2 

Döner Sermayeli İşletmeler İle Diğer Yönetimler Arasındaki Mali İlişkinin DPT 

Hesaplamasında Ayıklanmaması Suretiyle Kamu Hesaplarında Çifte Sayıma Yol 

Açılması 

Sağlık Bakanlığına ve Üniversite Hastanelerine bağlı Döner Sermaye İşletmelerinin (DSİ) sunduğu 

sağlık hizmetine olan talep esas olarak kamu kurumlarından gelmektedir. Bütçe kapsamında çalışan 

memurların, diğer kamu kurumlarında çalışan personelin (işçiler ve sözleşmeliler hariç), SGK’na 

bağlı aktif ve pasif üyelerin söz konusu kurumlara bağlı hastanelerden temin ettikleri hizmet 

karşılığında kurumlar DSİ’ine ödemede bulunmaktadırlar. Yine benzer şekilde sağlık güvencesi 

olmayan yeşil kart sahibi yoksulların devlet hastanelerinden yararlandıkları hizmet karşılığında 

bütçeden yapılan ödemelerde DSİ’in gelirleri arasına girmektedir.  

DSİ bu kişi ve kurumların talep ettikleri hizmetleri yerine getirmek içinde başta personel harcaması, 

tıbbi malzeme satın alınması, hastanelerin işletilmesi gibi çeşitli harcamalarda bulunmaktadır. 

Kamu kurumları yukarıda saylan hizmet temini sonucunda DSİ’e yaptıkları ödemeleri bütçelerinde 

gider olarak göstermektedirler (bütçede mal ve hizmet temini, SGK’da faaliyet giderleri içinde 
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 sağlık hizmeti temini giderleri gibi). DSi’ler ise kendilerine yapılan bu ödemeleri önce faaliyet 

gelir olarak satış hasılatları içinde göstermekte, daha sonra ise hizmet sunumu için yaptıkları çeşitli 

giderler için faaliyet giderlerinde harcama olarak yaptıkları giderleri kayıt etmektedirler.  

Döner Sermaye Gelirleri: 

A.Bütçeden Yapılan Tahsilatlar (Bütçe İçin Gider) 

   -Memur Tedavi Giderleri 

    -Yeşil Kart tahsilatları  

B.SGK’dan Yapılan Tahsilatlar 

   -Emekli Sandığı 

   -Bağ-Kur 

   -SSK 

C.Diğer Kamu Kurumlarından Yapılan Tahsilatlar 

Kurumların bütçelerinde gider olarak görünen ve DSİ’ne aktarılan kaynaklar, diğer taraftan DSİ’de 

de harcamaya dönüşmek suretiyle gider olarak gözükmektedir. Bir örnekle daha açık bir şekilde 

ifade edersek. Memurların söz konusu kurumlardan aldıkları sağlık hizmeti karşılığında bütçeden 

100 YTL DSİ’e ödemede bulunulmuşsa; 

   -bu tutar bütçede mal ve hizmet giderleri içinde yer alacaktır, kaynağı yani gelir tarafı ise bütçe 

gelirleridir, 

   - DSİ’de ise önce faaliyet geliri olarak 100 YTL satış gelirleri içinde yer alacak, daha sonra ise 

yapılan giderler faaliyet giderleri içinde gösterilecektir (örneğin 85 YTL). 

Mevcut konsolidasyon uygulamasında, DPT bu tutarların her birinin hem bütçenin gelir giderinde 

hem de DSİ’nin gelir giderinde göstermektedir. Ama genel yönetimin toplam gelir gider tutarları 

konsolide edilirken yapılması gereken 100 YTL’nin gelir olarak bütçede, gider olarak ise DSİ 

dengesinde gösterilmesidir. 

 

Diğer ülkelerle genel yönetim harcamalarının karşılaştırması veri üretimi sorunu nedeniyle esas 

olarak AB ve OECD üyesi ülkeler ile yapılabilmektedir. Bu kapsamda genel yönetim 

harcamalarının OECD ve AB bölgesi ülkeleri ile karşılaştırılması yapılabilmiştir. 

OECD ülkeleriyle karşılaştırdığımızda, bizde genel devlet açığının yüksek çıkmasının nedeni 

toplam gelir düzeyindeki düşüklükten çok özellikle transfer harcamalarından kaynaklı olarak 

toplam harcamaların toplam gelirlere oranla yüksek olmasıdır. Genel yönetim harcamaları OECD 

ve AB bölgesi ve AB üyesi ülkelerde 1990’lı yılların ikinci yarısına göre 2000’li yıllarda düşerken 
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Türkiye’de ise başta faiz giderleri ile sosyal güvenlik kurumları kaynaklı olmak üzere transfer 

harcamalarının artması nedeniyle  genel yönetim harcamaları yüzde 40’ı aşan oranda yükselmiştir. 

Genel olarak OECD ülkelerinde harcamalar hissedilir bir şekilde düşerken Türkiye’de ise 

harcamalar belirgin bir artış içinde olmuştur. GSMH’ya oran olarak bu düzeyde bir artış ekonomide 

dengelerin ve kaynak akışının önemli düzeyde değiştiğinin önemli bir göstergesidir. İzleyen 

bölümde faiz dışı harcamaların da artmış olması kamu maliyesinde sorunların ne düzeyde biriktiğini 

somut olarak göstermektedir. 

Tablo 59. AB ve OECD Ülke Ortalamalarında Genel Yönetim Harcamaları  

GSYİH’ya Oran 
Olarak (%) 

1995-
1999 

2000-
2004 

Değişim  
(%) 

Türkiye  36,2 51,6 42,5 

AB Alanı 50,3 48,1 -4,3 

AB Üyesi Ülkeler 49,3 47,4 -3,8 

OECD Ortalaması 41,0 40,5 -1,2 
Kaynak: OECD 2004, Outlook,  Türkiye ise World Bank PEIR 
2001 ve tez kapsamında yapılan hesaplamalar 

 
Ülkeler itibarıyla baktığımızda, Japonya, Çek Cumhuriyeti ve Kore’de genel yönetim 

harcamalarının son dönemde belirgin bir artış içinde olduğu, Fransa, Almanya, ABD gibi ülkelerde 

ise hemen hemen aynı kaldığı, geri kalan çoğunluktaki ülkelerde ise GSYİH’ya oran olarak belirgin 

bir düşme olduğu görülmektedir. 
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Tablo 60. AB ve OECD Ülkelerinde Genel Yönetim Harcamaları                        
(GSYİH’ya Oran Olarak) 

Avusturalya 39,7 39,0 37,5 37,1 35,9 36,3 37,1 36,3 36,2 35,7 

Avusturya 57,3 56,8 54,1 54,2 54,2 52,4 51,8 51,3 51,6 51,0 

Belçika 52,8 53,0 51,4 50,7 50,1 49,4 49,5 50,5 49,7 49,7 

Kanada 48,5 46,6 44,3 44,4 42,5 41,0 41,4 40,6 40,1 40,1 

Çek Cumhuriyeti 43,9 42,3 41,7 40,5 42,2 43,4 42,5 44,4 47,1 46,1 

Danimarka 60,3 59,8 58,0 57,6 56,3 54,7 55,3 55,5 56,6 56,4 

Finlandiya 59,6 59,7 56,4 52,8 52,1 49,0 49,1 50,0 51,0 50,8 

Fransa 55,0 55,4 54,9 53,7 53,5 52,5 52,5 53,4 54,4 54,1 

Almanya 49,4 50,3 49,3 48,8 48,7 45,7 48,3 48,5 49,4 48,6 

Yunanistan 50,0 48,2 47,8 47,4 47,5 49,7 47,6 46,8 46,7 46,6 

Macaristan 56,9 53,9 51,8 52,8 50,0 48,0 48,5 51,6 48,4 48,2 

İzlanda 43,7 43,3 41,7 42,4 43,3 42,8 42,8 45,5 46,5 44,5 

İrlanda 41,5 39,6 37,1 35,0 34,6 32,0 34,1 33,5 35,2 35,1 

İtalya 53,4 53,2 51,1 49,9 48,9 46,8 48,5 47,7 48,5 47,9 

Japonya 36,1 36,6 35,4 36,5 38,1 38,6 38,0 38,7 38,3 38,1 

Kore 20,6 22,0 22,9 25,6 24,6 24,4 27,1 25,3 29,1 28,9 

Lüksemburg 45,5 45,6 43,3 42,0 41,3 38,5 39,1 44,2 46,6 46,3 

Hollanda 51,4 49,6 48,2 47,2 46,9 45,3 46,6 47,5 48,6 48,2 

Yeni Zelanda 41,9 41,0 41,6 42,9 41,4 40,2 39,1 39,2 39,8 39,9 

Norveç 51,6 49,2 47,3 49,7 48,3 43,4 44,8 47,7 48,4 48,7 

Polonya 47,2 46,2 45,6 43,8 43,4 45,3 46,2 46,5 46,8 47,2 

Portekiz 45,0 45,8 44,8 44,1 45,3 45,2 46,3 46,1 46,8 46,1 

Solovakya 54,8 62,5 65,4 62,4 59,7 65,4 55,5 50,8 47,6 45,2 

İspanya 45,0 43,7 41,8 41,4 40,2 39,8 39,4 39,7 39,3 39,1 

İsveç 67,6 65,2 63,1 60,7 60,2 57,4 57,1 58,4 59,0 58,6 

İsviçre        ..        ..        ..        ..        ..        ..        ..        ..        ..        ..

İngiltere 44,6 42,7 41,0 39,8 39,2 37,0 40,3 40,8 42,8 43,0 

ABD 36,4 35,9 34,8 34,0 33,7 33,6 34,7 35,5 35,9 35,7 

Türkiye 30,5 34,4 36,3 39,5 48,3 50,3 59,8 51,7 50,0 46,4 

Avrupa Bölgesi 51,4 51,5 50,2 49,3 48,9 47,0 48,1 48,2 48,9 48,4 

AB Üyesi Ülkeler 50,9 50,5 49,1 48,2 47,7 45,9 47,3 47,5 48,4 48,0 

Toplam OECD 42,1 41,8 40,6 40,2 40,0 39,3 40,3 40,7 41,2 40,9 

1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

 
Kaynak: OECD 2004 Outlook, Türkiye verileri tez kapsamında hesaplanmıştır 
 

3.4.2 Genel Yönetim Faiz Dışı Harcamaları  
 
Genel yönetim faiz dışı harcamalarının GSMH’ya oranı mali uyum programlarının uygulandığı 

dönemde düşmemiş aksine artmıştır. Program öncesi beş yılın ortalaması yüzde 26,1 

düzeyindeyken bu oran 2000-2004 arasında yüzde 28,8 gibi yüksek bir oranda artarak yüzde 
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33,6’ya çıkmıştır. Bunun anlamı, reel olarak faiz dışı harcamaların program döneminde beklenenin 

aksine artmış olmasıdır. Bu durum programın harcama ayağının öngörüldüğü şekilde işlemediğini 

ortaya koymaktadır. Programın başlangıç koşullarında deprem harcamalarının da etkisiyle 

yükselmeye başlayan faiz dışı harcamalar programların her defasında kapsamlı harcama tedbirleri 

seti öngörmesine rağmen önceki bölümde tedbirlerin yapısı başlığında her yıl incelediğimiz şekilde 

ağırlıklı olarak bir defalık tedbirlerin öne çıkması nedeniyle harcamalarda beklenen düşme 

sağlanamamıştır. 

Grafik 7. Faiz Dışı Harcamaların Program Öncesi ve Program Dönemi Ortalama 
Değerlerinde Değişme (GSMH’ya Oran Olarak) 
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1999 yılında GSMH’nın yüzde 33,3’ü oranında olan genel devlet (general government) faiz dışı 

harcamaları programın uygulamaya konulduğu ilk yıl olan 2000 yılında deprem harcamalarına 

rağmen küçük de olsa bir düşme göstermiş izleyen yıllarda ise bu oranın üzerinde gerçekleşmiştir.  

Sosyal güvenlik kurumları başta olmak üzere bazı kamu kurumlarının ertelenen, tam raporlanmayan 

ve genel devlet kapsamı dışında yer alan diğer kurumlara (vakıf, dernek, okul aile birliği gibi) 

kaydırdığı bazı harcamalar, mahalli idareler dengesinde düşük gösterilmek suretiyle gizlenen 

harcamalar, ayni kredi kullanımları ile faaliyetleri artan üst kurulların harcamalarındaki genişleme 

dahil edildiğinde bu oranın yüzde 35’leri aşacağını söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Bunun anlamı, 

programın harcama yönlü tedbirlerinin ve yapısal nitelikli politikalarının kendilerinden beklenen 
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mali sonucu aslında sağlayamamış olmasıdır. Diğer başarılı ülke uygulamalarının aksine öngörülen 

tedbirlere ve niyete rağmen bizde faiz dışı harcamalar azalmamış aksine artmıştır.  

Tablo 61. Faiz Dışı Harcamaların Kurumsal Gelişimi  

1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Toplam Faiz Dışı Harcamalar 33,3 33,0 34,8 33,8 33,5 33,0
Konsolide Bütçe 17,1 17,2 18,6 17,9 16,4 15,3
Sosyal Güvenlik Kurumları 8,4 8,0 9,3 9,5 10,7 11,0
Yerel Yönetimler 3,8 3,7 3,8 3,5 3,8 3,8
Döner Sermayeler 1,6 1,7 1,9 2,0 1,9 2,2
Bütçe Dışı Fonlar 2,5 2,5 1,2 0,9 0,7 0,7

Toplam Faiz Dışı Harcamalar 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Konsolide Bütçe 51,4 52,1 53,3 52,9 48,9 46,2
Sosyal Güvenlik Kurumları 25,1 24,1 26,7 28,2 32,1 33,4
Yerel Yönetimler 11,3 11,2 11,0 10,4 11,3 11,4
Döner Sermayeler 4,7 5,0 5,5 6,0 5,6 6,8
Bütçe Dışı Fonlar 7,5 7,5 3,4 2,5 2,1 2,2

*Geçici

GSMH'ya Oran Olarak (%)

Yüzde  Dağılım (%)

 
 
Faiz dışı harcamaların düşmemesi mali uyumun esas olarak gelir üzerinde olduğunu bize 

göstermektedir. Düzeltilmiş faiz dışı harcamalara kurumsal olarak baktığımızda, program öncesi 

ortalamalara göre konsolide bütçe, fonlar ve yerel yönetimler diğer kurumsal yapılarda bir artış 

görmekteyiz. Bununla birlikte, programın başlangıç koşullarına göre artış kendisini sosyal güvenlik 

kurumlarında ve döner sermayeli işletmelerde hissedilir bir şekilde göstermektedir. 

GSMH’ya oran olarak sosyal güvenlik kurumlarının faiz dışı harcama düzeyi yüzde 8’den yüzde 

11’lere kadar çıkmıştır. Konsolide bütçede ise 2002 yılına kadar faiz dışı harcamalar artarken 2003 

yılında özellikle yatırım ve savunma harcamalarındaki düşme nedeniyle (büyümenin de katkısıyla) 

faiz dışı harcamalar içindeki payı azalmıştır. 1999 yılında konsolide bütçe toplam faiz dışı 

harcamaların yüzde 51’ini yaparken bu oran fonların önemli bir kısmının bütçe içine aktarılmasına 

rağmen yüzde 50’nin altına inmiştir.  

Konsolide bütçe faiz dışı harcamalarının azalması kamunun topluma sunması gereken kamusal veya 

yarı kamusal mal ve hizmetlerin miktar ve niteliği üzerinde önemli bir olumsuz gelişme olarak 

görülmelidir. Bu gelişmenin aksine sosyal güvenlik kurumlarının faiz dışı harcamaları ise yüzde 

25’lerden yüzde 33’lere çıkmıştır.  Bütçe kapsamındaki kuruluşların altında faaliyet gösteren döner 

sermayeli işletmelerin faiz dışı harcamaları ise program sürecinde artışını devam ettirmiştir. 
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Son iki yıl yaşanan büyüme rakamları genel yönetim faiz dışı harcamaların GSMH’ya oranının 

paydadaki reel artış oranının düşük görünmesine de yol açmıştır. GSMH hesaplamalarında 

kullanılan kamu sektörü tüketim ve sermaye deflatörleriyle faiz dışı harcamaları hesapladığımızda 

izleyen tablodaki sonuçlar elde edilmiştir. Faiz dışı harcama düzeyi 2004 yılında programın 

uygulandığı dönemin en yüksek düzeyine çıkmıştır. Sabit fiyatlar açısından 2000 yılında deprem 

harcamalarının da etkisiyle artan faiz dışı harcamalar sonraki yıllarda belli bir düşme içine girse de 

daha sonra tekrar yükselmiş ve 2004 yılında 141 katrilyon liraya çıkmıştır. 

Tablo 62. 2004 Yılı Fiyatlarıyla Genel Yönetim Faiz Dışı Toplam Harcamaların Gelişimi 
(Milyon YTL) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Toplam Faiz Dışı Harcamalar 123.013 140.345 130.157 137.140 137.250 141.486
Konsolide Bütçe 63.274 73.105 69.429 72.502 67.075 65.425

Sosyal Güvenlik Kurumları 30.860 33.886 34.797 38.650 44.063 47.202

Yerel Yönetimler 13.910 15.762 14.332 14.297 15.564 16.174

Döner Sermayeler 5.782 7.075 7.176 8.222 7.645 9.627
Bütçe Dışı Fonlar 9.187 10.516 4.424 3.469 2.903 3.058
* Geçici  

Faiz dışı harcamaların toplamı ise hem program öncesi hem de programın ilk yılı gerçekleşme 

düzeylerine göre bir artış göstermiştir. 2004 yılında deprem harcamaları nedeniyle yaşanan artış 

ayıklandığında program sürecinde aslında faiz dışı harcamalarım kamu fiyat artışlarıyla deflate 

edilmiş değerlerinde hissedilir bir artış göze çarpmaktadır. Sabit fiyatlarla genel yönetim faiz dışı 

harcamaları azalmamış aksine artmıştır. Program sürecinde faiz dışı harcamalardaki en büyük 

düşme kendisini kriz yılı olan 2001 yılında göstermiştir.  

Kurumsal yapılar itibarıyla baktığımızda, program öncesi döneme göre yüzde 50’nin üzerindeki 

artışla SGK ve döner sermayeli işletmeler faiz dışı harcamalardaki artışta öne çıkmıştır. Konsolide 

bütçe kapsamında yapılan faiz dışı harcamalar yüzde 3 civarında bir artış göstermesine rağmen 

fonların kapatılmasıyla birlikte düşünüldüğünde bu artış reel olarak bir düşmeye de karşılık 

gelebilmektedir. 

Kutu 2’de açıklandığı üzere DPT hesaplamasındaki çifte sayım düşüldüğünde genel yönetim toplam 

faiz dışı harcamaları program boyunca GSMH’ya oran olarak yüzde 0,7 ile yüzde 1,3 arasında daha 

düşük çıkmaktadır. Bu ise faiz dışı harcamaların 2004 yılında programın ilk yılı olan 2000 yılına 

göre yüzde 0,5 puan daha düşük çıkmasına yol açmaktadır.   
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İstikrar programlarının uygulama süresinin uzaması ve yapısal reformlardaki gecikme maliye 

politikasının esnekliğini zaman içinde azaltmaktadır. Esnekliğin azalması demek yönetimlerin bütçe 

veya maliye politikası uygulamasında alacakları kararlarla kamu gelir ve giderlerine yönelik mali 

büyüklükleri etkileme güçlerinin azalması anlamına gelmektedir.  

Bir ülkede maliye politikasının esnekliğinden bahsedebilmek için özellikle kamu harcamalarının 

üzerinde hükümetlerin kontrolünün olduğu kalemler ile (discretionary expenditures), hükümetlerin 

kontrol edemediği harcama kalemleri (non-discretionary items) arasında bir ayrım yapmak 

gerekmektedir. Ülkemiz açısından faiz harcamaları, personel harcamaları, Sosyal Güvenlik 

Kurumlarına (SGK) yapılan transferler hükümetlerin genel olarak kontrol edemediği harcamalar 

(esnekliği olmayan) olarak kabul edilmektedir. Bu tür harcamaların toplam harcamalar içindeki 

payının büyüklüğü bize maliye politikasının esnekliği konusunda bir fikir verebilir (Mali İzleme 

Raporu Haziran 2005, TEPAV: 18). 

Konsolide açısından harcamaları içinde esnekliğin olduğu harcamalar ile esnekliğin olmadığı 

harcamalar açısından gelişime baktığımızda aşağıdaki grafikte gösterilen sonuca ulaşılmıştır. Buna 

göre bütçede uygulanan tedbirlerle esnekliğin dolayısı ile maliye politikasının belirleyeceği hareket 

alanının giderek daraldığı görülmektedir. 2004 sonu itibarıyla toplam harcamaların içinde kontrolün 

olabileceği harcama büyüklüğü yüzde 20’lere kadar düşmüştür. 

Grafik 8. Konsolide Bütçe İçinde Esnekliğin Olmadığı Harcamaların Toplam Harcamalar 
ve Faiz Dışı Harcamalar İçindeki Yüzde Payının Gelişimi1 
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1 Bu hesaplama sayın Ferhat Emil’in katkısı ile yapılmıştır.  
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AB bölgesi ve AB üyesi ülkelerde genel yönetim faiz dışı harcamalarının GSYİH’ya oranı 

1990’ların ikinci yarısından 2000’lere geçildiğinde düşerken, toplam OECD ortalamasında ise bir 

yükselme olmuştur. Bununla birlikte, yaşanan değişim ortalama olarak 1 puan düzeyinde olmuştur. 

Türkiye’de ise faiz dışı harcamalardaki reel artış geçmiş dönemlerinde birikimli etkisi ve bütçe 

kapsamının genişlemesinin de etkisiyle ortalama olarak 7 puan artmıştır. Bu program uygulamasına 

rağmen yaşanan bir değişme olması nedeniyle oldukça dikkat çekicidir.  

Tablo 63. AB ve OECD Ülke Ortalamalarında Genel Yönetim Faiz Dışı Harcamaları  

GSYİH’ya Oran 
Olarak (%) 

1995-
1999 

2000-
2004 

Değişim 
(%) 

Türkiye  25,8 33,4 29,5 

AB Alanı 46,0 45,1 -2,0 

AB Üyesi Ülkeler 45,1 44,2 -2,0 

OECD Ortalaması 37,1 38,2 3,0 
Kaynak: OECD 2004, Outlook,  Türkiye ise World Bank PEIR 
2001 ve tez kapsamında yapılan hesaplamalar 

       
Faiz dışı harcamalardaki artışın olumsuz etkisi toplam gelirlerde yaşanan olumlu değişme nedeniyle 

bir anlamda ertelenmiştir. Toplam gelirlerdeki reel artış sonucunda kamu maliyesi faiz dışı açıktan 

2000’li yıllarda faiz dışı fazlaya geçmişti. 

Tablo 64. AB ve OECD Ülke Ortalamalarında Genel Yönetim1 Faiz Dışı Dengesi  

 
GSYİH’ya Oran 

Olarak (%) 
1995-
1999 

2000-
2004 

Değişim 
(%) 

Türkiye  -4,0 6,0 250,0 
AB Alanı 1,5 1,4 -4,0 
AB Üyesi Ülkeler 1,4 1,5 3,3 
OECD Ortalaması 1,1 -0,1 -107,9 

 
OECD toplamında 2000’li yıllarda faiz dışı açığa AB ortalamasında ise faiz dışı fazlada düşmeye 

geçilirken Türkiye’de önemli bir performans ile faiz dışı fazlaya geçilmesi aslında başta kamu 

kesimi genel dengesi olmak üzere beklenen iyileşmeyi kamu dengelerinde sağlayamamıştır. 

                                                 
1 Buradaki faiz dışı denge faiz gelirleri ve faiz harcamaları düşülmüş (net faiz) bir dengeyi ifade etmektedir. 
1995-2005 için Yılmaz, Emil Rijckeghem (2004) ve çeşitli IMF dokümanlarından yaralanılarak bir hesaplama 
yapılmıştır. 
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Faizlerin yüksekliği ve başta sosyal güvenlik kurumları olmak üzere kamu harcamalarındaki artış 

eğiliminin devam etmesi faiz dışı fazlanın olumlu etkilerini azaltmıştır. 

Grafik 9. AB ve OECD Ülkelerinde Genel Yönetim Faiz Dışı Dengesi1  
(GSYİH’ya Oran Olarak) 
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Kaynak: OECD 2004 ve tez kapsamında yapılan hesaplamalar 

Net faiz ayıklamasının yapıldığı seçilmiş AB Bölgesi ve OECD ülkelerinde 1999 ve 2004 yılları 

faiz dışı denge gelişmeleri ile Türkiye gelişmelerine baktığımızda, faiz dışı fazla ülke 

ortalamalarında düşerken Türkiye’de uygulanan istikrar programının bir sonucu olarak önemli 

düzeyde yükselmiştir. OECD ortalamasında 2002 yılından itibaren faiz dışı fazladan açığa dönüş 

olmuştur. Türkiye 2004 yılında tüm seçilmiş ülkelerin hepsinin üstünde bir performans göstererek 

faiz dışı fazlanın en yüksek olduğu ülke olurken, 1999 yılında faiz dışı fazla performansında son üç 

ülke arasında yer almaktaydı. 

Türkiye GSYİH’ya oran olarak AB Bölgesi ülkelerinin faiz dışı harcamalarının altında kalmakla 

birlikte Latin Amerika ülkeleri ile bazı Uzak Asya ülkelerinin sahip olduğu oranların daha üzerinde 

bir büyüklüğe sahiptir. Türkiye gelir düzeyine göre faiz dışı harcama büyüklüğü açısında benzer 

ülkeler içinde ortalarda bir yere sahip görünmektedir.  

                                                 
1 Buradaki faiz dışı denge faiz gelirleri ve faiz harcamaları düşülmüş (net faiz) bir dengeyi ifade etmektedir. 
Uygulanan program kapsamında yapılan diğer düzeltmeler bu grafik kapsamında ülkelerin mali dengelerinde 
yapılmamıştır. 
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Grafik 10 . Seçilmiş Bazı Ülkelerde Genel Yönetim Faiz Dışı Harcamaların  
GSYİH’ya Oranları 
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3.5 Program Sürecinde Eğitim Harcamalarının Yapısı ve 
Gelişimi: Eğitim Hizmetlerinin Sunumu  
 
Türkiye’de kamu hesaplarının uluslararası standartlara uygun bir şekilde konsolidasyonu özellikle 

muhasebe ve mali raporlama standartlarının yetersizliği nedeniyle istenilen etkinlik düzeyinde 

yapılamamaktadır. Kurumların farklı muhasebe sistemlerine sahip olmaları ve muhasebe 

standartlarının yokluğu gerek kurum için üretilen mali verinin gerekse yapılan konsolidasyonun 

güvenilirliğini ve zaman içinde tutarlılığını olumsuz etkilemektedir. Bu temel problemlerin yanında, 

mali raporlama açısından bir diğer sorunda mali verilerin ortak bir kodlama çerçevesinde genel 

yönetim için raporlanamamasıdır.  

2004 yılına kadar kamu harcamaların fonksiyonel olarak gösterilmesinde yapılan; konsolide bütçe 

kapsamındaki kuruluşların kurum bazında harcamalarının fonksiyon kabul edilip toplanması 

işlemidir1. 2004 yılından itibaren konsolide bütçe kapsamındaki kuruluşlar için analitik bütçe 

                                                 
1 Eğitim harcaması diye gösterilen Milli Eğitim Bakanlığı ile Üniversitelerin  harcamalarının toplamı, sağlık 
harcaması olarak gösterilen ise Sağlık Bakanlığı ile Hudut Sahiller Genel Müdürlüğünün harcamalarının 
toplamıdır. Burada iki türlü sorun ortaya çıkmaktadır; birincisi kapsam sadece bütçe ile sınırlı kalmakta, 
ikincisi ise yapılan işlem fonksiyonel değil aslında kurumsal nitelikli bir hesaplama olmaktadır. Çünkü, eğitim 
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sınıflandırılması başlığında uygulamaya geçilmesi önemli bir aşamayı işaret etmekle birlikte 

aşağıda sıralanan üç temel problemin varlığı veriler konusunda bir süre daha bazı tartışmaların 

olmasına yol açacaktır: 

• Geçmiş yıllara yönelik olarak fonksiyonel bazda harcamaların sınıflandırmasında verilerin 

geri götürülmesi konusunda bir girişimde bulunulmamaktadır, her şeye bir anda başlanmış 

kabul edilmekte, verilerin geçmişle bağı kurulamamaktadır. 

• Geçiş dönemi sorunları çerçevesinde fonksiyonel kodlamaya ilişkin bazı tanım ve 

uygulama problemleri ortaya çıkmakta, yapılan düzeltmeler ve metodoloji değişiklikleri 

konusunda yeterli bilgi verilmemektedir.  

• Mevcut uygulamada gelinen nokta fonksiyonel kodlamayı sadece bütçe kapsamındaki 

kuruluşlar için ele almaktadır, genel yönetim kapsamındaki kuruluşlara yaygınlık 

kazandırılması konusundaki takvimden taviz verilmesi, kapsamlı bir uygulamaya 

geçilmemesi nedeniyle kamu harcamaların fonksiyonel olarak sınıflandırılmasında tüm 

resmin ancak bir parçası görülmektedir.  

Bununla birlikte, son dönemde başta Dünya Bankası olmak üzere uluslararası kuruluşlarla yürütülen 

çalışmalarda bazı alanlara yönelik olarak mevcut veri sisteminden hareketle politika oluşturulması 

sürecinin güçlendirilmesi amacıyla bilgi üretmeye yönelik bazı girişimlerde bulunulmuştur1.  

Eğitim harcamaları ekonomide piyasanın gelişmesini ve verimliliği doğrudan etkileyen 

harcamalardır. Bütçe türleri itibarıyla baktığımızda, esas olarak konsolide bütçe, bütçe dışı fonlar 

(3418 sayılı Eğitim ve Sağlık vergisi gibi özel hesaplar dahil olmak üzere), döner sermayeler 

eğitime kaynak sağlayan bütçe türleridir. Kurumsal düzeyde ise bu bütçe türlerinden birden 

fazlasını kullanarak öne çıkan kamu kurumları ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerdir. Bu iki 

kurum sektörün kaynak yapısı içinde yer alan bütçeleri (genel bütçe, katma bütçe, fon, döner 

sermaye gibi) kullanarak eğitim hizmetinin sunumunu kendi örgütlenme yapısı içinde yerine 

getirmektedirler. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı genel bütçe kapsamında bir kuruluş olmasına 

rağmen bütçe kaynakları yanında (budget pool), döner sermaye kaynaklarını, fonları ve uluslararası 

proje kredilerini de yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Yine Milli Eğitim Bakanlığı vakıf ve dernek 

gibi kurumsal yapıları oluşturmak suretiyle kamu kaynaklarının yetersiz kaldığı noktalar da veya 

                                                                                                                                                     
ve sağlık harcamasını yapan başka bütçesel kurumlar olduğu gibi ilgili bakanlıkların kendi ana fonksiyonları 
dışında harcamaları da bulunmaktadır. 
1 World Bank, Public Expenditure and Institutional Review Report (PEIR), 2001; Word Bank, Programatic 
Financial and Public Sector Adjustment Loan Reports, 2001-2004  
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harcama esnekliğine ihtiyaç duyduğu alanlarda bu şekilde yaratılan kaynaklardan da 

faydalanmaktadır.  

Benzer şekilde üniversitelerde katma bütçe yanında, yoğun bir şekilde döner sermaye gelirlerini, 

fon gelirlerini, öğrenci sosyal hizmetler fonu kaynaklarını ve ayni-nakdi uluslararası proje 

kredilerini kullanmaktadır. Üniversiteler, bütçe, döner sermaye ve fon kaynakları dışında  vakıf ve 

dernekler aracılığıyla da kaynak yaratmakta ve kullanmaktadır. 

2002 yılı için (fon uygulaması devam ettiği için özellikle seçilmiştir) bu kuruluşların konsolide 

edilmiş ve düzeltilmiş harcama yapısına sırasıyla baktığımızda: 

Milli Eğitim Bakanlığının toplam kamu eğitim harcamaları içindeki payı yaklaşık yüzde 64’dür. 

2002 yılı itibarıyla Bakanlığın kullandığı kaynakların yüzde 91’i genel bütçeden gelmiştir. Bütçeyi 

yüzde 6,7 ile fon harcamaları izlemiştir. 2003 yılından itibaren fonların kaldırılmasıyla birlikte, bu 

nitelikte olan kaynak kullanımları bütçe içinde  gösterilmeye başlanmıştır.     

Tablo 65. 2002 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Düzeltilmiş1 Harcamaları Toplamı 

  Yüzde   
  Dağılım 

Milli Eğitim Bakanlığı Toplamı 7.614 100,0 
Genel Bütçe 6.927 91,0 
Döner Sermayeler 131 1,7 
Fon Harcamaları (3418) 509 6,7 
Ayni Dış Proje Kredileri 47 0,6 

Toplam Kamu Eğitim Harcamaları 11.903   
Kaynaklar: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bütçe Kesin Hesabı, MEB Bütçe 
Raporları (2002-2003), Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Döner 
Sermaye Hesapları (2002), TC Sayıştay Başkanlığı Hazine İşlemleri Raporları.  
 

Yüzde 24 pay ile toplam kamu eğitim harcamaları içinde MEB’den sonra ikinci sırada üniversiteler 

gelmektedir. Üniversitelerde harcama yapısı içinde baskın olan yine bütçe olmakla birlikte bütçe 

dışı kaynakların yüzde 20’ye yakın bir ağırlığı bulunmaktadır. Bununla birlikte, toplam 

harcamaların içinde yüzde 80’nin üstünde bir büyüklük bütçe kaynaklı harcamalardan oluşmaktadır.  

Bütçeyi yüzde 8,4 pay ile döner sermayeler izlemektedir. Üniversitelerde döner sermayeler aslında 

çok daha büyük bir mali büyüklüğe sahip olmakla birlikte asıl büyüklük sağlık harcamalarında 

                                                 
1 Düzeltilmiş ifadesi, bütçeler arası aktarmalardan kaynaklanan çifte saymaların ve kurum içinde başka 
sektörlere (fonksiyonlara) yapılan harcamaların ayıklanması anlamında tez kapsamında yapılan hesaplamalar 
için kullanılmaktadır. 
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olduğu için eğitim tarafında daha düşük bir kısmı görünmektedir. Öğrenci katkı payları ve yurt, 

kantin, kitap baskısı gibi işletme gelir giderlerinin toplandığı öğrenci sosyal hizmetler hesabı ise 

yüzde 8,2 oranında bir paya sahip görünmektedir.  

Tablo 66. 2002 Yılı Üniversiteler Düzeltilmiş Harcamaları Toplamı 

  Yüzde   
  Dağılım 

Üniversiteler 2.872 100,0 
Katma Bütçe 2.331 81,2 
Döner Sermayeler 240 8,4 
Öğrenci Sosyal Hizmetler Hesabı 235 8,2 
Ayni Dış Proje Kredileri 66 2,3 

Toplam Kamu Eğitim Harcamaları 11.903   
Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bütçe Kesin Hesabı, MEB Raporları (2002-
2003), Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Hesapları 
(2002)   
 

MEB ve üniversitelerin yanında eğitime gerek kaynak gerek finansman sağlama, gerekse hizmeti 

sunma olmak üzere Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, İl Özel İdareleri ve 

Belediyeler gibi kamu kurumları bulunmaktadır.  

Bu açıklamalar eğitim sektörüne yönelik olarak yapılacak bir sınıflandırmanın sektörde  ve alt 

sektörlerde kaynak akışını ve kaynak kullanımını göstermesi açısından önemli görülmelidir. 

Dolayısı ile sektöre yönelik olarak oluşturulacak politikaların bu ilişkiyi ve hizmet sunumunu ne 

düzeyde etkilediğinin ve değiştirdiğinin iyi ortaya konması gerekmektedir.  

Eğitim harcamalarında kamu fonlarının ağırlığı, kamu fonlarına kaynak sağlayan ve/veya 

finansmanı sağlayan kamu kurumları ile bu kaynakların hangi düzeyde eğitim kurumları tarafından 

kullanıldığının öncelikle iyi ortaya konması gerekmektedir. İzleyen tabloda Dünya Bankası ve 

OECD’nin eğitim harcamalarına yönelik olarak geliştirdiği standartlar kullanılarak Türkiye için tez 

kapsamında eğitim harcamalarının kaynak yapısı, finansman ve hizmet sunumu arasındaki ilişkinin 

genel bir resmi ortaya konmaya çalışılmıştır. Finansmanı sağlayan ile kaynağı sağlayan aynı 

kurumsal yapılar olabileceği gibi bunlar birbirinden ayrılabilmektedir. Ama nihai olarak bu 

kaynakların aktığı yer eğitim hizmetini yansıtan eğitim düzeyleri olmaktadır.   
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Tablo 67. Kaynak, Finansman ve Hizmet Sunumu Açısından Türkiye’de Eğitim 
Harcamaları 

Kaynak Sağlayanlar Finansman Sağlayanlar Hizmeti Sunanlar 
I. Okul Öncesi Eğitim Kur. 
A. Kamu 
B. Özel 

II. İlköğretim Kurumları 
A. Kamu 
B. Özel 
III. Ortaöğretim Kur. 
A. Kamu 
B. Özel 

IV. Üniversiteler 
A. Kamu 
B. Özel 

I. Kamu Fonları 
• Merkezi yönetim 
• Yerel yönetimler 
• Diğer kamu 

I. Genel Yönetim 
A. Merkezi Yönetim 

• Milli Eğitim Bak. 
• Üniversiteler  
• Döner Sermayeler 
• Diğer Bakanlıklar ve 

fonlar gibi 
A. Yerel Yönetimler 

• Belediyeler 
• İl Özel İdareleri  

C. Diğer  
• Sosyal Güv. Kur. gibi 

V. Yaygın Eğitim 
A. Kamu 
B. Özel 

II. Özel Fonlar 
• Hanehalkları  
• Özel kurumlar  
• Vakıf, fon ve dernek 

gibi kar amacı olmayan 
kurumlar 

II. Özel Sektör  
• Vakıf, Fonlar 
• Özel Kurumlar 
• Hanehalklarının 

kendi bütçesi 
(ceplerinden yapılan) 

VI. Özel Eğitim Okulları 
A. Kamu 
B. Özel 
 

III. Uluslararası Kaynaklar   

 
Bütçe sisteminin 2004 yılına kadar fonksiyonel bazda veri üretmemesi, bütçe dışı diğer kamu 

kurumlarının sektörel (fonksiyonel) harcama büyüklükleri konusunda sistematik çabaların ortaya 

konmaması uzun süre eğitim harcamaları konusunda ortak bir anlayışın ve veri setinin oluşmasına 

engel olmuştur. Bu konudaki somut arayışlar, uygulanan ekonomik programın alt yapısını 

güçlendirmek amacıyla başta Dünya Bankası olmak üzere uluslararası kuruluşlarla yapılan 

çalışmalar çerçevesinde başlatılmıştır. Tez kapsamında kamu kuruşlarının yapmış olduğu toplam 

eğitim harcaması geliştirilen hesaplama metodolojisi çerçevesinde yeniden hesaplanmış, elde edilen 

kapsamlı bilgilerle veriler güncelleştirilmiş, çifte saymalar ve gözden kaçmalar giderilmeye 

çalışılmıştır.  
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Tablo 68. Kamu Eğitim Harcamalarının Kurumsal Gelişimi 

Milyon YTL 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Milli Eğitim Bakanlığı 698 1.476 2.330 3.561 5.118 7.614 10.009 11.184 12.833
Bütçe 620 1.391 2.252 3.302 4.845 6.927 9.847 10.954 12.596
Döner Sermayeler 9 19 29 62 85 131 162 230 237
Fon Harcamaları (3418 ve 3308) 67 61 39 177 155 509
Ayni Dış Proje Kredi Kullanimlari 3 5 10 20 32 47

Üniversiteler 270 487 808 1.159 1.585 2.872 3.438 3.855 4.077
Bütçe 233 406 679 931 1.240 2.331 2.778 3.171 3.717
Döner Sermayeler 11 34 52 93 160 240 363 338 361
Öğrenci Sosyal Hizmetler Hesabı 22 38 61 107 140 235 296 345
Ayni Dış Proje Kredileri 5 8 16 27 45 66

Diğer Genel Yönetim Kurumları 116 188 290 502 736 1.160 1.333 1.887 2.350
Yerel Yönetimler 24 47 77 132 167 258 276 348 334
Kamu Eğitim Harcamaları Top. 1.108 2.198 3.506 5.354 7.606 11.903 15.056 17.275 19.595

Milli Eğitim Bakanlığı 2,38 2,76 2,98 2,84 2,90 2,77 2,81 2,61 2,64
Genel Bütçe 2,11 2,60 2,88 2,63 2,75 2,52 2,76 2,55 2,59
Döner Sermayeler 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Fon Harcamaları (3418 ve 3308) 0,23 0,11 0,05 0,14 0,09 0,18
Ayni Dış Proje Kredi Kullanimlari 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02

Üniversiteler 0,92 0,91 1,03 0,92 0,90 1,04 0,96 0,90 0,84
Katma Bütçe 0,79 0,76 0,87 0,74 0,70 0,85 0,78 0,74 0,76
Döner Sermayeler 0,04 0,06 0,07 0,07 0,09 0,09 0,10 0,08 0,07
Öğrenci Sosyal Hizmetler Hesabı 0,07 0,07 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08
Ayni Dış Proje Kredileri 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02

Diğer Genel Yönetim Kurumları 0,39 0,35 0,37 0,40 0,42 0,42 0,37 0,44 0,48
Yerel Yönetimler 0,08 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07
Kamu Eğitim Harcamaları Top. 3,77 4,11 4,48 4,26 4,31 4,33 4,22 4,03 4,03

GSMH'ya Oranları (%)

 
Kaynaklar 
MEB Bütçe Tasarısına İlişkin Raporlar (2000-2005); MEB Bütçe Kesin Hesapları (1997-2005); DPT Kamu Yatırımları 
Raporları (1997-2004), DPT Yıllık Programlar (1997-2005); Maliye Bakanlığı  Kamu Hesapları Bültenleri (1997-1998); 
Maliye Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Kesin Hesapları (1998-2004);  Kredi ve Yurtlar Kurumu Faaliyet Raporları 
(1999-2003); World Bank, Programatic and Financial Public Sector Adjustment Loan (2000, 2001), YÖK Türk Milli 
Eğitiminin 2004 Yılında Durumu (2003-2004); ve eğitim harcaması olan çeşitli Kamu Kurumları Bütçe ve Kesin 
Hesapları (1996-2005) 
 

İstikrar programının uygulamaya konması ilk aşamada bir çok ülkede gözlemlendiği şekilde kamu 

eğitim harcamalarında beklenen düşmeyi yaratmamıştır. Bunun temel nedenlerinin başında program 

öncesinde, 28 Şubat kararlarıyla başlayan süreçte eğitim sektörüne yönelik olarak alınan kararlar ve 

bu kararlara yönelik sektöre yeni kaynak akışını sağlayan düzenlemeler gelmektedir.  
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Kutu 3  

Kamu  Eğitim Harcamaları Hesaplama Yöntemi ve Varsayımları 
 

-Fonksiyonel kodlama sistemi olmadığı için öncelikle MEB ve Üniversitelerin 
bütçelerinde program ve alt programlara bakılarak eğitim hizmetleri dışında olan birim 
ve harcamalar tespit edilmiş ve bunlar çıkarılmıştır.  Örneğin sağlık harcamaları ve 
sağlık kurumlarına yönelik harcamalar hem personel hem de diğer cari ve transfer 
harcamalarından düşülmüştür.  

-Yatırım harcamaları içinde eğitim sektörü dışında olan projelere yönelik harcamalar 
kurum yatırım toplamlarından düşülmüştür.  

-Üniversite katma bütçe toplamları 1997-2000'de fon kaynaklı harcamaları da 
içermektedir 

-Diğer kurumlarda ise eğitimle ilgili kurumsal yapı ve faaliyetler tespit edilmiş (polis 
koleji, sağlık bakanlığı okulları gibi) ve bunlar ayrıca ilgili kurum bütçelerinde ayrıntılı 
olarak hesaplanarak toplama dahil edilmiştir. 

- Ayni nitelikli yatırım harcamalarının bulunmasında yıl verileri Kamu Vakıfları için 
oluşturulan Meclis Araştırması Raporu Sonuçları ile Sayıştay Başkanlığı Hazine 
İşlemleri Raporundan önceki yıllar ise diğer yılar ortalama enflasyon ile deflate 
edilerek elde edilmiştir.  

- Yerel yönetimlerin eğitim harcaması DPT programlarından belediyeler ve il özel 
idareler eğitim harcamaları toplamı olarak alınmıştır. 

-2004 yılından itibaren Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bütçeden yapılan 
transferler  MEB bütçesinde transfer tertibinde görülmeye başladığından çift saymayı 
önlemek için bu tutar MEB bütçesinden düşülmüştür. 

 
Sekiz Yıllık Zorunlu Eğitime Geçiş konusunda 1997 yılında alınan kararın uygulamaya 

konulmasıyla birlikte eğitim harcamalarının payı program öncesinde bir sıçrama göstermiştir. 1997 

öncesinde kamu eğitim harcamalarının GSMH’ya oranı ortalama olarak yüzde 3,5 düzeyindeyken, 

bu oran 1998’de itibaren yüzde 4’ün üstüne çıkmıştır. İstikrar programı öncesi alınan sekiz yıllık 

zorunlu eğitim konusundaki politika kararı (policy decision) programdan bağımsız ve kendi gelirini 

de özel hesaplar suretiyle yaratarak eğitim harcamalarının program süresince düşmesini 

engellemiştir. Bununla birlikte, 19 uncu istikrar programı uygulamasının son iki yılı olan  2003-

2004 yıllarında kamu toplam eğitim harcamalarının GSMH’ya oranı özellikle MEB yatırım 

harcamalarındaki düşme nedeniyle belirgin bir azalma eğilimi içine girmiştir.1  

                                                 
1 MEB harcamaları bütçe içinde artıyor görünmekle birlikte, bunun temel gerekçesi daha önce MEB bütçesi 
içinde yer almayan fon nitelikli harcamaların bütçe içine alınması ile Kredi Yurtlar Kurumuna yapılan 
transferlerin (faiz dışı bütçe harcamalarının yüzde birine yakın, toplam MEB bütçesinin ise yüzde 7’sine 
yakın düzeyde) MEB bütçesinden yapılmaya başlanmasıdır. 
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Grafik 11. Kamu Eğitim Harcamalarının Kurumsal Yüzde Dağılımı 
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1999 yılında GSMH’nın yüzde 4,5’ine kadar çıkan kamu eğitim harcamaları 2000-2002 arasında 

yaşanan krize rağmen program süresince ortalama 4,3 oranında gerçekleşmiştir. 2004 yılında kamu 

eğitim harcamaları 1998’den beri ilk defa yüzde 4 gerçekleşme oranı ile en düşük düzeyine 

gerilemiştir. Bu düşme, özellikle ilköğretim ve orta öğretimde öğrenci sayısının net 1,5 milyon1 

arttığı bir dönemde ortaya çıkmış olması nedeniyle önemli görülmelidir. Özellikle yatırımlar başlığı 

altında yer alan makine teçhizat nitelikli harcama kalemindeki düşme kaçınılmaz olarak hizmete 

sunulacak olan dersliklerin sayısının azalmasına, kalitesinin ise düşmesine yol açmaktadır.  

Kamu eğitim harcamalarının program süresince ortalama yüzde 66’sı MEB, yüzde 22’si 

Üniversiteler geri kalan yüzde 12’si ise diğer kurumlar tarafından yerine getirilmiştir. Burada 

kurumsal düzeyde yapılan hesaplamada, MEB ve üniversiteler toplamı içinde bu kuruluşların bütçe 

yanında diğer kaynakları kullanmak suretiyle yaptıkları harcamalarda ayrıca dikkate alınmıştır.   

                                                 
1 Hesaplamada MEB istatistiklerinden resmi ilköğretim ve orta öğretim okullarındaki toplam öğrenci 
sayısındaki artış dikkate alınmıştır (1999-2004). 
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Grafik 12. Kamu Eğitim Harcamalarının GSMH’ya Oranının Gelişimi 
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Eğitim harcamalarının ekonomik ayrıma göre dağılımına baktığımızda; harcamalarda ortaya çıkan 

artışın esas olarak yatırım harcamalarındaki artış çerçevesinde olduğu görülmektedir.  

2000-2003 arasında toplam eğitim harcamalarının GSMH’ya oranı yüzde 4’ün üzerinde 

gerçekleşmiş olmakla birlikte, 2001 yılından itibaren başlayan düşme 2004 yılında en üst noktaya 

ulaşmıştır. Yatırım harcamalarının GSMH’ya oranı 1999 yılında yüzde 0,86’ya kadar çıkmışken bu 

oran 2003 yılında yüzde 0,54’e, 2004 yılında ise dip seviyesi olan 0,43’e düşmüştür.   

Toplam eğitim harcamalarının program süresince ortalama yüzde 67’si personel, yüzde 11’i diğer 

cari, yüzde 15,4’ü yatırım, yüzde 6,9’u ise transfer harcamalarından oluşmuştur. Programın başında 

yüzde 20’lere kadar ulaşan yatırım harcamalarının payı sürekli azalarak yüzde 11’e kadar 

düşmüştür. Aksine, diğer cari harcamaların payı ise yüzde 9’lardan yüzde 14’e çıkmıştır.  Bununla 

birlikte, başta MEB ve üniversiteler olmak üzere bu kuruluşların ana kaynağı olan bütçe ödenekleri 

ve kullanımı açısından bakıldığında ekonomik ayrıma göre harcamaların dağılımında çok farklı bir 

tablo ortaya çıkmaktadır. Örneğin MEB bütçesine baktığımızda toplam bütçe kaynaklarının yüzde 

80’ninden fazlasının personel harcamasına gittiği görülmektedir. MEB operasyonel nitelikli 

harcamalarının içinde hissedilir  bir büyüklüğü, uzun dönem boyunca bütçe dışı kaynakları 
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kullanmak suretiyle yerine getirmiştir. Bu nedenle bütçe kaynakları içinde diğer cari nitelikteki 

harcamaların payı özellikle 2003 öncesi yaklaşık olarak yüzde 3-4 düzeyindeyken bu oran toplam 

kaynakların kullanımı açısından bakıldığında, yüzde 10’u aşmaktadır.  

Program öncesinde başlayan ve yaratılan kaynak nedeniyle hızla artan yatırımların (yapım ve büyük 

onarımların) etkin bir şekilde uygulamaya konulabilmesi aynı paralelde makine teçhizat 

niteliğindeki yatırım harcamaları ile diğer cari harcamaların artmasını gerekli kılmaktadır. Yeni 

okullar yaptırmak veya var olan okulların kapasitesinin genişletmek suretiyle artan dersane stoku 

MEB’nın özellikle iki nedenden dolayı kaynak ihtiyacını artırmaktadır:  

• Bunlardan ilki mevcut okulların ve yeni biten dersliklerin donatım ihtiyacıdır. MEB’in 

sahip olduğu özellikle orta eğitime ilişkin okulların önemli bir kısmının 20 seneyi aşan 

okullar olması ve gelişen teknolojiyle birlikte meslek okullarının acil modernizasyon 

ihtiyacı donatım harcamalarına yönelik talebi artırmaktadır. Yine her sene yapımı 

tamamlanan yeni dersane, pansiyon, spor salonu, atölye otel gibi uygulama alanları inşaatı 

tamamlanan yatırımların hizmete açılması için ciddi bir donatım ihtiyacını gündeme 

getirmektedir. Ayrıca, her sene yeterli ödenek olmadığı için ertelenen donatım harcamaları 

geleceğe yönelik yükümlülük yaratmak şeklinde birikimli bir şekilde artmaktadır. 

• İkinci olarak ise donatımı yapılabildiğince hizmete açılan dersanelerin gerektirdiği ilave 

işletme maliyetleri ve başta öğretmen olmak üzere ilave personel ihtiyacıdır. 
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Tablo 69. Kamu Eğitim Harcamalarının Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Personel Harcamaları 701 1.436 2.418 3.472 5.180 7.884 10.307 11.699 13.264

Milli Eğitim Bak. 509 1.091 1.866 2.631 3.942 6.069 8.023 9.178 10.403
Üniversiteler 167 304 489 738 1.047 1.553 2.007 2.202 2.448
Diğer Kurumlar 26 41 63 102 191 262 277 319 412

Diğer Cari Harcamalar 113 248 309 481 707 1.301 1.705 2.269 2.331
Milli Eğitim Bak. 42 78 101 170 224 397 621 795 916
Üniversiteler 30 57 103 154 205 489 640 703 521
Diğer Kurumlar 41 113 105 158 278 415 444 770 894

Yatırım  Harcamaları 220 369 545 1.091 1.282 1.857 1.939 1.979 2.620
Milli Eğitim Bak. 127 253 295 639 763 926 1.105 936 1.162
Üniversiteler 42 71 120 202 249 486 384 545 639
Diğer Kurumlar 51 44 130 251 271 445 450 498 818

Transfer Harcamaları 74 145 234 309 437 860 1.105 1.328 1.381

Milli Eğitim Bak. 21 54 68 121 189 221 260 275 352

Üniversiteler 31 54 96 65 85 343 407 405 469

Diğer Kurumlar 22 36 70 123 164 296 438 648 560
Kamu Eğitim Harc. Top. 1.108 2.198 3.506 5.354 7.606 11.903 15.056 17.275 19.595

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Personel Harcamaları 2,39 2,68 3,09 2,76 2,93 2,87 2,89 2,73 2,73

Milli Eğitim Bak. 1,73 2,04 2,38 2,09 2,23 2,21 2,25 2,14 2,14
Üniversiteler 0,57 0,57 0,63 0,59 0,59 0,56 0,56 0,51 0,50
Diğer Kurumlar 0,09 0,08 0,08 0,08 0,11 0,10 0,08 0,07 0,08

Diğer Cari Harcamalar 0,38 0,46 0,39 0,38 0,40 0,47 0,48 0,53 0,48
Milli Eğitim Bak. 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,14 0,17 0,19 0,19
Üniversiteler 0,10 0,11 0,13 0,12 0,12 0,18 0,18 0,16 0,11
Diğer Kurumlar 0,14 0,21 0,13 0,13 0,16 0,15 0,12 0,18 0,18

Yatırım  Harcamaları 0,75 0,69 0,70 0,87 0,73 0,68 0,54 0,46 0,54
Milli Eğitim Bak. 0,43 0,47 0,38 0,51 0,43 0,34 0,31 0,22 0,24
Üniversiteler 0,14 0,13 0,15 0,16 0,14 0,18 0,11 0,13 0,13
Diğer Kurumlar 0,17 0,08 0,17 0,20 0,15 0,16 0,13 0,12 0,17

Transfer Harcamaları 0,25 0,27 0,30 0,25 0,25 0,31 0,31 0,31 0,28
Milli Eğitim Bak. 0,07 0,10 0,09 0,10 0,11 0,08 0,07 0,06 0,07
Üniversiteler 0,11 0,10 0,12 0,05 0,05 0,12 0,11 0,09 0,10
Diğer Kurumlar 0,07 0,07 0,09 0,10 0,09 0,11 0,12 0,15 0,12

Kamu Eğitim Harc. Top. 3,77 4,11 4,48 4,26 4,31 4,33 4,22 4,03 4,03

GSMH'ya Oranları

 
 

Mevcut okulların dersliklerinin ve laboratuarlarının yenilenmesi ile meslek okullarındaki atölyelerin 

ve eğitimin gerektirdiği teknik alt yapı donatımlarının yetersizliği eğitimin kalitesini doğrudan 

olumsuz etkilemektedir. Özellikle uygulanan programın son iki yılında harcamalara yönelik 

tedbirlerin ağırlığının artırılması ile birlikte yatırım harcamalarında yaşanan reel düşme ve bunun 

eğitim sektörüne de yansıması bu olumsuz gelişmenin hızlanmasına yol açmıştır. 
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Nitekim bu durum kendisini MEB’in okulların donatımına program süresince ayırdığı kaynağın reel 

olarak düşmesinde somut bir şekilde göstermektedir. Yapımı tamamlanan okulların tam kapasite ile 

öğretime açılmaları gerekli olan donatım ihtiyacının yeterli düzeyde sağlanamaması nedeniyle 

mümkün olamamaktadır. Bu nedenle her sene inşaatı tamamlanan okulların kimi yıl ancak yarıya 

yakını eğitime açılabilmektedir. 

Tablo 70. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinden Eğitim Düzeylerine Göre Kullanılan 
Donatım ve İşletme Harcamaları (2004 yılı fiyatlarıyla) 

2002 2003 2004 2002 2003 2004
Donatım Harcamaları 15,5 20,3 10,7 583 739 392

Okulöncesi 6,2 12,6 10,3 168 306 256
İlköğretim 12,7 14,8 4,5 498 552 172
Ortaöğretim 27,9 42,4 34,2 959 1.506 1.193

Genel 14,2 23,7 20,6 572 973 799
Mesleki 52,7 74,6 55,5 1.435 2.157 1.670

İşletmeHarcamaları 36,0 52,9 41,0 1.356 1.925 1.503
Okulöncesi 7,3 10,1 8,6 198 245 213
İlköğretim 32,7 52,3 38,4 1.276 1.950 1.457
Ortaöğretim 53,3 60,5 55,6 1.832 2.148 1.937

Genel 28,6 32,0 29,0 1.150 1.311 1.125
Mesleki 98,0 109,7 97,0 2.667 3.170 2.920

Öğrenci Başına (milyon lira) DersaneBaşına (milyon lira)

 

2002 ve 2004 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi içinde mevcut okulların ve yeni biten 

okulların donatımı için ayrılan kaynağın gelişimine baktığımızda, değişken ve azalan bir yapı içinde 

olduğu görülmektedir. Donatım harcamalarının düşmesinden en fazla etkilenen eğitim düzeyleri 

ilköğretim ve genel lise olmuştur. İlköğretimdeki düşme 2004 yılında çok daha belirgin hale 

gelmiştir. 2004 yılı fiyatlarıyla öğrenci başına donatım harcaması 10,7 milyon liraya düşerken, 

dersane başına donatım harcaması da 392 milyon liraya düşmüştür. Özellikle ilköğretim düzeyinde 

donatım harcamalarındaki düşme nedeniyle bu eğitim düzeyinde sunulan eğitim hizmetinin kalitesi 

bütçe dışı kaynaklara çok daha bağımlı hale gelmiştir. Mevcut dersliklerin yüzde 75’inin 

ilköğretimde olduğu dikkate alındığında burada yaşanan düşme toplamda kendisini çok daha 

belirgin bir şekilde hissettirmiştir. Önceki yıllarda göreli olarak görünen iyi durumun arkasında ise 

daha çok dış finansman kaynaklarından kullanılan krediler yer almaktadır. Dış proje kredilerindeki 

gelişme özellikle 2003 yılında ilköğretimde donatım harcamalarının daha da düşmesinin önüne 

geçmiştir. 
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Öğrenci başına işletme giderleri 2004 yılında 41 milyon liraya, dersane başına işletme harcamaları 

ise yıllık düzeyde 1,5 milyar liraya düşmüştür (2004 fiyatlarıyla). Reel düşme yine kendisini esas 

olarak ilköğretimde göstermiştir. Bununla birlikte dersane başına işletme giderlerindeki düşme 2004 

yılında 2003 yılına göre bütün eğitim düzeyleri için söz konusu olmuştur.  Isınma, yakıt, kira, 

taşımalı eğitim gibi giderler dışında kitap, kırtasiye, çeşitli eğitim araçları bu düşmeden en fazla 

etkilenen harcama grubu olmuştur.  

Uygulanan istikrar programı nedeniyle dersane başına gerek donatım gerekse işletme 

harcamalarındaki düşme iki temel sorunun ve risk alanının altını çizmektedir:   

• Birincisi, dersliklerin yenilenmesiyle birlikte eğitim hizmetinin gerektirdiği donatımın 

sürekli ertelenmesi ve kısmen yapılabilmesi mevcut dersliklerin donatım ihtiyacını 

artırmaktadır. Bugün Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim ve orta 

öğretimde sayısı 50 bine yaklaşan okul, 370 bini aşan derslikler ile sayısı 50 bine yaklaşan 

laboratuarın yüzde 20-40’ının donatımına ihtiyaç bulunmaktadır. İyimser senaryoda 

donatım ihtiyacı yüzde 20 olarak kabul edildiğinde bunun maliyeti 2004 yılı fiyatlarıyla 400 

trilyon civarındadır. Özellikle laboratuarların ve atölyelerin donatım ihtiyacının ağırlığı 

arttığında bu tutar daha yukarıya çıkmaktadır.1  Yine donatım harcamalarının ertelenmesi 

kendisini somut bir şekilde biten dersliklerin eğitim hizmetine sunulmamasında 

göstermektedir. Başta ilköğretim olmak üzere biten dersliklerin yarısı donatım 

harcamalarına yeterli kaynak aktarılmadığı için bazı yıllarda açılamamaktadır. 

• İkinci olarak ise işletme giderlerinin gerçekleştiği halde bütçede yeterli ödenek olmadığı 

için harcama artığı (payment arrears) yaratmak suretiyle ödenmeyip ertelenmesi, bir 

anlamda gizlenmesi gelmektedir. 

Donatım harcamalarının yetersizliği yanında eğitim sektöründe öne çıkan bir diğer problemde 

bakım onarım türündeki idame ve tamamlama yatırımlarının harcama tedbirlerinden kaynaklı olarak 

sürekli azaltılmasıdır. Bu duruma, mevcut sermaye stokunun ne düzeyde olduğu konusundaki 

bilgisizlik ve bu konuya yönelik olarak yapılması gereken çalışmaların sistemik bir sorun olarak 

yapılmaması eklendiğinde ne düzeyde bir varlık aşınması ile karşı karşıya kalındığı önemli bir 

sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygulanan istikrar programının süresinin uzaması ve 

yatırımlara yönelik tedbirlerin artması sermaye aşınmasının artmasına ve bütçe dışı kaynak 
                                                 
1 Mevcut okullarda derslik başına donatım ihtiyacının maliyeti ilköğretimde yaklaşık olarak 5 milyar, orta 
öğretimde ise 5,6 milyar lira olarak kabul edilmiştir. Bu veriler Milli Eğitim Bakanlığının 2004-2005 yılında 
yapmış olduğu ihalelerde oluşan birim fiyatlar üzerinden hesaplanmıştır. 
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arayışlarının özellikle eğitim sektöründe artmasına neden olmuştur.1 Nitekim DİE 2002 yılı 

hanehalkı eğitim harcamaları anketi özel sektörün yaptığı harcamaların GSMH’ya oran olarak 

yüzde 2,5 düzeyinde olduğunu göstermektedir. Hanehalkının cepten yaptığı (out of pocket) 

harcamaların yaklaşık yüzde 27’sinin ilköğretime yönelik olması teorik olarak karma mal 

niteliğinde olup erdemli mal ve hizmetler arasında yer alan ve esas olarak kamunun sunması 

gereken ilköğretime kişilerin katkısı oldukça yüksek düzeyde çıkmıştır. Bu ise bize hizmetin 

gerektirdiği finansmanın yetersiz kaldığı mevcut durumda bunun başka yollar yaratılmak suretiyle 

kapatılmaya çalışıldığını göstermektedir.  

Türkiye’de eğitim sektörüne kamu artı özel sektör harcamaları DİE’nin yapmış olduğu hanehalkı 

eğitim harcamaları çalışması ile bu tez kapsamında geliştirilen kamu harcamaları çerçevesinde 

GSMH’ya oran olarak yaklaşık olarak yüzde 7 oranında çıkmaktadır. Bunun yüzde 60-65’i kamu 

sektörü, yüzde 35-40’ı ise özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir.  

Türkiye toplamda sahip olduğu oran ile OECD ülkeleri içinde ABD’nin arkasından ikinci sırada yer 

almakta İngiltere, Almanya gibi bir çok gelişmiş ülkeyi özel sektör harcamalarındaki büyüklük 

nedeniyle geride bırakmaktadır. Özel sektör eğitim harcamalarının GSYİH’ya oran olarak 

büyüklüğü ve toplam eğitim harcamaları içindeki payının yüzde 35’i aşması nedeniyle Kore’den 

sonra özel sektör harcamaları açısından ikinci sırada yer almaktadır. Kore’de toplam eğitim 

harcamaları içinde özel sektörün payı yüzde 40’ı biraz aşmaktadır. Eğitim harcaması yüksek olan 

ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde özel sektörün payı yüzde 30’un altına düşmekte, hatta bir çok 

Avrupa ülkesinde yüzde 5’inde altında gerçekleşmektedir. Örneğin bu oran Finlandiya’da yüzde 2, 

Fransa’da yüzde 7 oranındadır.2   

                                                 
1 Kamu yatırımlarıyla ilgili izleyen bölümde eğitim sektöründe bakım onarım türündeki yatırım 
harcamalarının mevcut sermaye stokunun gerektirdiği idame yatırımlarının çok altında kaldığı hesaplanmakta 
ve ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. 
2 OECD ülke verileri için; Education at a Glance, OECD 2004 
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Tablo 71. Avrupa Birliği Ülkelerinde Genel Yönetim Kapsamında Eğitim Sektörüne 
Yönelik Harcamaların GSYİH’ya Oranları (%) 

Ülkeler 1999 2000 2001 2002 
AB Ortalaması 5,1 5,0 5,0 5,1 
Belçika 6,2 6,1 6,2 6,4 
Danimarka 8,0 7,9 8,3 8,3 
Almanya 4,3 4,3 4,2 4,2 
Yunanistan 3,1 3,2 3,1 3,2 
İspanya 4,4 4,4 4,3 4,4 
Fransa 6,3 6,1 6,0 6,0 
İrlanda 4,2 4,1 4,3 4,3 
İtalya 5,0 5,0 5,0 4,9 
Lüksemburg 4,9 4,4 4,7 5,1 
Hollanda 4,8 4,7 4,8 4,9 
Avusturya 6,0 5,8 5,7 5,7 
Portekiz 6,9 6,9 7,0 7,0 
Finlandiya 6,5 6,3 6,5 6,6 
İsveç 7,6 6,9 7,3 7,5 
İngiltere 4,3 4,2 4,6 5,0 
Kaynak: Trends in selected general government expenditure by function of EU 
Member States, EUROSTAT 2004. 

 
Kamu sektörünün eğitim harcamaları gelişmiş ülkelerde GSYİH’nın ortalama yüzde 5’i oranında 

çıkmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu oran ülkelere göre önemli ölçüde değişmektedir. 

Yunanistan, Şili, Romanya, İspanya gibi ülkelerde yüzde 3-4 arasında değişirken, Malezya, Güney 

Afrika, Tunus gibi ülkelerde ise bu oran yüzde 6’lara kadar çıkmaktadır.  

AB üyesi ülkelerde kamunun eğitim sektörüne yönelik harcamaları ortalama olarak yüzde 5’in biraz 

üzerinde çıkmaktadır.  Genel yönetim toplam harcamaları içinde ise eğitim harcamaların payı 

ortalama olarak yüzde 10,8 düzeyindedir.  Türkiye’de ise genel yönetimin eğitim harcamalarının 

GSYİH’ya oranı 2002 yılında yüzde 4’ün biraz üzerindeyken son iki yılda harcama tedbirlerinde 

yaşanan artış ve bütçe dışı harcama alanlarının bütçe içine alınmasıyla yüzde 3,8’lere kadar 

gerilemiştir. Toplam genel yönetim harcamaları içinde ise eğitimin payı Türkiye’de program 

döneminde ortalama yüzde 8,5 düzeyinde gerçekleşmiştir.  
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Türkiye sahip olduğu katma değer (GSYİH) ve bunun içinde kamu hizmetlerinin dağılımı açısından 

eğitime aktarmaya çalıştığı kaynak açısından gelişmiş ülkelerin sahip olduğu oranların altında yer 

almamaktadır. Hatta hanehalklarının kendi ceplerinden ilköğretimde dahil olmak üzere yaptığı 

harcama ve katkılarla birlikte Türkiye bir çok gelişmiş ülkenin de üzerine çıkmaktadır. Bununla 

birlikte, gerek Türkiye’nin genç nüfusunun bu ülkelerle karşılaştırıldığında çok yüksek olması 

gerekse toplam gelir düzeyinin söz konusu ülkelerin çok altında olması nedeniyle dersane ve 

öğrenci başına mutlak harcama düzeyleri eğitimde kalite farklılaşmasına yol açacak düzeydedir. 

Bunu şöyle bir örnekle de ifade edebiliriz; Almanya’da genel yönetimin eğitime 2002 yılında 

ayırdığı kaynak GSYİH’nın yüzde 4,2’sidir. Bunun anlamı, Almanya’nın eğitime 43 milyar 

Euro’nun üzerinde bir kaynak ayırmış olmasıdır. Türkiye ise 2002 yılında GSMH’ya oran olarak 

yüzde 4,3 oranında bir pay ile ancak 8,3 milyar Euro ayırabilmiştir.  

Eğitim harcamalarının özellikle ülkeler arasında karşılaştırılmasında kullanılan göstergelerin birisi 

de eğitim düzeylerine göre öğrenci başına yapılan harcama tutarıdır. İzleyen tablo da OECD 

verilerine göre Türkiye ve diğer ülkelerin eğitim düzeylerine göre satın alma gücü paritesine göre 

düzeltilmiş eğitim harcamaları verilmektedir. OECD çalışmasında (OECD, Education at a Glance 

2004), Türkiye için sadece kamu rakamları yer almaktaydı. Tez kapsamında kamu eğitim 

harcamaları ile DİE Hanehalkı Eğitim Harcamaları (DİE, 2005) çalışmasından özel kesim ve 

kuruluşlar ile hanehalklarının kendi ceplerinden yapılan harcama toplamları alınmak suretiyle 

Türkiye değerleri hesaplanmıştır. Yine hesaplamada çıkan tutarların ABD dolarına çevrilmesinde 

OECD satın alma gücü katsayısı kullanılmıştır.1 

Türkiye tablo 77’de yer alan seçilmiş OECD ülkeleri içinde Meksikayla birlikte kişi başına eğitim 

harcamasının en düşük çıktığı ülkedir. Türkiye OECD ortalamasının üçte biri düzeyinde öğrenci 

başına harcama yapıyor gözükmektedir. Kişi başına öğrenci harcaması özellikle okul öncesinde 

OECD ortalamasının onaltıda biri düzeyinde çıkmaktadır.  

OECD ülkeleri ile öğrenci başına yapılan harcamalarda ortaya çıkan bir diğer farklı durumda, 

yüksek öğretimde öğrenci başına yapılan harcamaların göreli olarak yüksekliğidir. Öğrenci başına 

yapılan harcamalarda yüksek öğretim ilköğretimin 6,5 katı büyüklüğünde çıkarken, bu oran OECD 

                                                 
1 DİE kamu kurumlarının yapmış olduğu eğitim harcaması toplamını 2002 yılı için vermekle birlikte, 
fonksiyonel sınıflandırma açısından DİE rakamlarının sağlık, genel yönetim gibi eğitim kurumlarının diğer 
sektörlere yönelik harcamaları kapsandığı için tez kapsamında yapılan kamu eğitim harcamaları tabloda 
kullanılmıştır. DİE hanehalkı eğitim harcamaları çalışmasını ilk defa 2002 yılı içinde yapmıştır. Çalışma 
Mayıs 2004 tarihinde ilk defa DİE bülteni olarak yayınlanmış, daha sonra ise 2005 yılında nihai hale 
getirilerek çıkarılmıştır . 
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ortalamasında 2,6 kattır. Türkiye eğitime ayırdığı kaynak içinde yüksek öğretime OECD ülkeleri 

içinde göreli olarak en fazla kaynak aktaran ülkeler içinde yer almaktadır.   

OECD dışında veri elde edilebilen diğer ülkeler içinde ise Türkiye öğrenci başına harcama 

açısından kötü bir noktada değildir. İsrail, Şili, Malezya, Arjantin gibi ülkelerden daha az harcarken 

Uruguay, Brezilya, Filipinler gibi ülkelerden ise daha iyi konumdadır. 

Tablo 72. Çeşitli Ülkelerde Eğitim Düzeyleri İtibarıyla Kişi Başına Düşen Eğitim 
Harcamaları  (ABD Doları, Satın Alma Gücü Paritesine Göre) 

(ABD $)
Okul 

Öncesi İlkokul Lise
Yüksek 

Öğrenim Toplam
ABD 8.522 7.560 8.779 22.234 10.871
Danimarka 4.542 7.572 8.113 14.280 9.075
Avusturya 5.713 6.571 8.562 11.274 8.462
İtalya (K) 5.972 6.783 8.258 8.347 7.839
İsveç 3.504 6.295 6.482 15.188 7.612
Belçika 4.062 5.321 7.912 11.589 7.548
Fransa 4.323 4.777 8.107 8.837 7.124
Hollanda 4.228 4.862 6.403 12.974 6.733
Almanya 4.956 4.237 6.620 10.504 6.696
İngiltere 7.595 4.415 5.933 10.753 5.972
İspanya 3.608 4.168 5.442 7.455 5.385
İrlanda 4.026 3.743 5.245 10.003 5.294
Yunanistan - 3.299 3.768 4.280 3.680
Macaristan (K) 2.882 2.592 2.633 7.122 3.254
Meksika 1.410 1.357 1.915 4.341 1.793
Türkiye (K;2002)* 99 899 1.957 5.105 1.397
Türkiye (K+Ö;2002)** 276 1.214 3.046 7.847 2.102
OECD Toplamı 4.490 4.819 6.688 12.319 6.821
Arjantin 1.745 1.655 2.306 3.775 2.182
Brezilya (K-2000) 1.044 832 864 - -
Şili (2002) 1.766 2.110 2.085 6.901 2.732
Uruguay (K) 1.200 1.202 1.046 2.201 1.261
Endonezya 73 108 322 1.414 -
Hindistan 57 405 650 2.522 -
İsrail 3.428 4.650 5.617 11.494 6.033
Ürdün (K) 342 811 840 - -
Malezya (K) 611 1.562 2.600 11.303 2.679
Filipinler (K) 75 492 465 1.648 -
Tayland 764 1.045 1.081 1.851 -

Kaynak: OECD Education at a Glance 2004, tez kapsamında yapılan hesaplamalar
K: Kamu, Ö: Özel
*Sadece kamu kurumları tarafından yapılan harcama toplamları dikkate alınmak suretiyle hesaplanmıştır
** Kamu artı özel sektör kurumlarının ve hanehalklarının kamu artı resmi okullara yönelik olarak yaptığı
toplam harcama dikkate alınmıştır. 
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Öğrenci başına harcamalar açısından iki nokta eğitime giden harcamaların ekonomi üzerindeki 

etkisini ve kalitesini göstermesi açısından önemlidir. Birincisi, öğrenci başına düşen harcama tutarı 

(satın alma gücüne göre düzeltilmiş) gelişmiş ülkelerin ortalamasının oldukça altında çıkmaktadır. 

Örneğin Almanya ile GSYİH’ya oran olarak benzer bir kamu harcaması düzeyine sahip olmamıza 

ve kamu dışı özel harcamalarda GSYİH’ya oran olarak yaklaşık 1,5 puan daha fazla harcama 

yapıyor olmamıza rağmen öğrenci başına harcama düzeyi açısından Almanya ortalamada yaklaşık 

4600 dolar fazla harcamaktadır. Satın alma gücüne göre bir düzeltme yapmadığımızda bu farklılık 

yaklaşık 5800 dolara çıkmaktadır.  İkinci nokta ise kişi başına eğitim harcamalarının eğitim 

düzeylerine göre dağılımına baktığımızda Türkiye’de ağırlığın belirgin bir şekilde yüksek 

öğretimde olduğu görülmektedir. Kamunun eğitime yaptığı harcamalara bakıldığında da aynı yapıyı 

görmek mümkündür. Bunun anlamı ise vergi mükellefleriyle finanse edilen öğrenci başına 

harcamalarda ağırlığın son 10  yıllık dönemde özellikle yüksek öğretimde olduğudur. Bu ise mevcut 

eğitim düzeylerine göre ve finansman aktörlerine göre kamu kaynaklarının kullanımının piyasa 

ekonomisi kuralları çerçevesinde kaynak kullanımında verimliliğin aslında yeterince göz önüne 

alınmadığını bize göstermektedir.   

 

3.6 Program Sürecinde Sağlık Harcamalarının Yapısı ve 
Gelişimi: Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Temel Sağlık 
Hizmetleri  
 
Sağlık harcamaları sosyal nitelik taşıyan harcamalar içinde yer alması yanında özellikle koruyucu 

nitelikteki sağlık hizmetleri yoluyla büyümeyi ve verimliliği doğrudan etkilemektedir.  

Sağlık hizmetinin niteliği gereği diğer kamusal hizmetlerden daha farklı değerlendirilmesi gerektiği 

kabulü, program uygulamasında bu sektörü tıpkı eğitim, sosyal koruma, alt yapı yatırımları gibi 

alanlarla birlikte öne çıkarmaktadır. Kamu harcamalarının tahsis ve kullanım sürecindeki 

problemlerle birlikte sağlık piyasasının diğer piyasalardan farklı olan yapısı ve işleyişindeki 

sorunlar bu sektörün yapısını ve işleyişini diğer sektörlerden ayırmaktadır. Esas olarak koruyucu ve 

tedavi edici sağlık hizmetleri olarak sınıflandırılan sağlık harcamaları içinde erdemli mal ve 

hizmetler tanımı içinde ele alınan koruyucu sağlık hizmetlerinin sunumu kamu otoritesinin temel 

sorumluluk alanı içinde kabul edilmektedir. Kamu kaynaklarının kullanımında önceliğinin tedavi 

edici sağlık hizmetleri yerine koruyucu sağlık hizmetleri olması gerektiği bu anlamda öne 

çıkmaktadır. Kamu sektörü veya esas olarak genel yönetim sektörü merkezi idare kapsamındaki 
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kurumlar veya yerel kurumlar aracılığı ile kaynak tahsis ve kullanım süreçlerinde sağlık hizmetini 

(koruyucu sağlık hizmeti odaklı) sunmakla birlikte kaynakların etkin ve verimli kullanımı şeklinde 

ifade edilen üçüncü düzey (level three) üzerinde tartışılan temel konuların başında gelmektedir. 

Dolayısı ile sağlık sektörüne yönelik olarak yapılan harcamaların yanında bu harcamaların yapısı, 

alt fonksiyonel dağılımı, kurumsal dağılımı ve finansman şekli de yapılan harcamaların kalitesini ve 

verimliliğini etkilemektedir.  

Türkiye’de sağlık sektöründe faaliyet gösterip kamu sağlık harcamalarını yapan temel kurumlar; 

Sağlık Bakanlığı, Hudut Sahiller Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Fonu, Üniversiteler, Yerel idareler ve Sosyal Güvenlik Kurumlarıdır. Sağlık harcamaları başta 

eğitim olmak üzere diğer kamusal fonksiyonlara göre harcamalarını daha fazla oranda bütçe dışı 

kaynak kullanmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.  

Eğitim harcamalarında olduğu gibi sağlık harcamalarında da kaynağın kimlerden sağlandığı, 

finansmanının hangi kurumlar tarafından yapıldığı ve bu kaynakların hangi sağlık kurumları 

tarafından ve hangi alt fonksiyonları yerine getirmek için kullanıldığı önem taşımaktadır.  Ulusal 

Sağlık Hesapları(1999-2000) çalışmasından da faydalanılarak Dünya Bankası ve OECD’nin sağlık 

harcamalarına yönelik olarak geliştirdiği standartlar çerçevesinde Türkiye için tez kapsamında 

sağlık harcamalarının kaynak, finansman ve hizmet sunumu arasındaki ilişkiyi gösteren özet bir 

matris tablo aşağıda verilmektedir.  
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Tablo 73. Kaynak, Finansman ve Hizmet Sunumu Açısından  
Türkiye’de Sağlık Harcamaları 

Kaynak Sağlayanlar Finansman Sağlayanlar Hizmeti 
Sunanlar/Fonksiyonlar 

I. Tedavi Edici Hizmetler 

A. Hastaneler (özel+kamu) 

B. Ayakta Tedavi (özel+kamu) 

II. Rehabilitasyon Hizmetleri

A. Ayakta Tedavi 

III. Koruyucu Sağlık 
Hizmetleri (Halk Sağlığı 
Dahil) 

A. Hastaneler (özel+kamu) 

B. Yönetim  

I. Kamu Fonları 
• Merkezi Bütçe 

- Genel Bütçe 
- Katma Bütçe 
- Fonlar 

• Sosyal Güvenlik Kur. 
• Yerel yönetimler 
• Diğer kamu 

I. Genel Yönetim 
A. Merkezi Yönetim 

• Sağlık Bakanlığı 
• Üniversiteler 
• Diğer Bakanlıklar, 

kurumlar ve fonlar  
B. Sosyal Güvenlik Kurum. 

• SSK 
• Emekli Sandığı 
• Bağ-Kur 

C. Yerel Yönetimler 
• Belediyeler 
• İl Özel İdareleri  

IV. İlaç/Tıbbi Medikal  
Harcamaları 

A. Hastaneler (özel+kamu) 

B. Piyasa Kurumları (Eczane, 
Medikal gibi) 

II. Özel Fonlar 
• Hanehalkları  
• Özel kurumlar  
• Vakıf, fon ve dernek 

gibi kar amacı 
olmayan kurumlar 

II. Özel Sektör  
• Vakıf, Fonlar 
• Özel Kurumlar 
• Hanehalklarının 

kendi bütçeleri 
(ceplerinden yapılan) 

V. Sağlık Yönetimi ve 
Sigortası 

A. Genel Sağlık Yönetimi ve 
Sigortası (kamu+özel) 

III. Uluslararası Kaynaklar   

 
Genel yönetimi kapsayacak düzeyde kamu harcamalarının fonksiyonel sınıflandırmasının 

tamamlanamaması kamunun ne düzeyde bir sağlık harcaması yaptığı konusunda ayrıntılı ve 

kurumsal düzeyde bir çalışma yapılmasını gerektirmektedir. Bu tespit özellikle sağlık sektörü için 

çok daha geçerli olmaktadır. Bunun nedeni, sağlık sektörünün kullandığı kaynakların son iki yılda 

yaşanan gelişmelerle birlikte yüzde 25’inden azının konsolide bütçe kapsamındaki kuruluşlar 

tarafından kullanılıyor olmasıdır. Geri kalan yüzde 75’den fazla pay ise başta sosyal güvenlik 

kurumları ve döner sermayeli işletmeler  olmak üzere diğer kamu kurumları tarafından harcamaya 

dönüştürülmektedir.  
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2004 yılına kadar olan dönemde konsolide bütçe kapsamındaki kurumların fonksiyonel bazda veri 

üretmemesi, bütçe dışı diğer kamu kurumlarının ise düzenli veri yayımlama ve veri standartları 

konusundaki problemleri nedeniyle sağlık harcamaları konusunda uzun bir süre ortak bir anlayışın 

olduğunu söylemek mümkün olmamıştır. Bu konudaki somut arayışlar uygulanan ekonomik 

programın alt yapısını güçlendirmek amacıyla başta Dünya Bankası olmak üzere uluslararası 

kuruluşlarla yapılan çalışmalar çerçevesinde başlatılmış, 2003 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 

tamamlanan Ulusal Sağlık Hesapları çalışması ile bir noktaya gelinmiştir. Tez kapsamında kamu 

kuruşlarının yapmış olduğu sağlık harcaması söz konusu çalışmalarda geliştirilen hesaplama 

metodolojisi çerçevesinde ayrıntılı ve kapsamlı bir çalışma ile 1999-2000 yılları için rakamlar   

yukarudaki çalışmalar güncelleştirilerek yeniden hesaplanmış, diğer yıllar için ise mali büyüklükler 

tez çerçevesinde yeniden hesaplanmıştır.    

Toplam kamu sağlık harcamaları program dönemi boyunca sürekli bir yükselme eğilimi içinde 

olmuştur. 1999 yılında GSMH’nın yüzde 3,8’i düzeyinde olan genel yönetim sağlık harcamaları 

toplamı 2002 yılında yüzde 4,7’ye yükselmiştir. 2004 yıllarında özellikle sosyal güvenlik 

kurumlarındaki harcama artışının etkisiyle yüzde 5’in üzerine çıkmıştır. Dönem boyunca alınan 

harcama tedbirlerine rağmen sağlık harcamalarında programlanan düşme gerçekleşmemiştir.   

Program öncesi döneme göre genel yönetim sağlık harcamalarının GSMH’ya oranı yüzde 38 

oranında artmıştır. Bu düzeyde artışı belirleyen kurumsal harcamalardaki gelişme esas itibarıyla 

SGK ile döner sermayelerde ortaya çıkmıştır.  
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Tablo 74. Genel Yönetim Sağlık Harcamalarının Harcamayı Yapan Kurumlara Göre 
Gelişimi 

milyon YTL 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Bütçe  1.057 1.371 2.360 3.474 4.252 5.183 6.863

Sağlık Bakanlığı 754 885 1.330 2.262 2.817 3.412 5.337
Hudut Sahiller Gen. Müd. 1 2 4 7 7 9 39
Üniversiteler 101 173 498 381 448 532 555
Diğer Konsolide Bütçe Kurumları 2 4 4 7 7 9 10
Memurların Sağlık Harcaması 198 307 524 817 972 1.220 923

Bütçe Dşı Fonlar 37 135 233 384 252 500 142
Sosyal Güvenlik Kurumları 1.218 2.056 3.331 5.918 8.208 10.638 9.274
Döner Sermayeler 519 985 1.576 2.676 3.811 5.868 8.643

Sağlık Bakanlığı 299 540 846 1.530 2.216 3.831 6.395
Üniversiteler 220 445 730 1.147 1.595 2.038 2.249

Yerel Yönetimler 158 222 284 398 572 700 758
Genel Yönetim Sağlık Harc. Toplamı 2.989 4.770 7.784 12.849 17.094 22.889 25.680

Bütçe 1,36 1,10 1,32 1,25 1,18 1,20 1,41
Sağlık Bakanlığı 0,97 0,71 0,75 0,81 0,78 0,79 1,10
Hudut Sahiller Gen. Müd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Üniversiteler 0,13 0,14 0,28 0,14 0,12 0,12 0,11
Diğer Konssolide Bütçe Kurumları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Memurların Sağlık Harcaması 0,26 0,25 0,29 0,29 0,27 0,28 0,19

Bütçe Dşı Fonlar 0,05 0,11 0,13 0,14 0,07 0,12 0,03
Sosyal Güvenlik Kurumları 1,57 1,65 1,87 2,13 2,28 2,47 1,90
Döner Sermayeler 0,67 0,79 0,88 0,96 1,06 1,36 1,77

Sağlık Bakanlığı 0,39 0,43 0,47 0,55 0,62 0,89 1,31
Üniversiteler 0,28 0,36 0,41 0,41 0,44 0,47 0,46

Yerel Yönetimler 0,20 0,18 0,16 0,14 0,16 0,16 0,16
Genel Yönetim Sağlık Harc. Toplamı 3,86 3,83 4,36 4,63 4,75 5,32 5,27

GSYİH'ya Oranları

 
Kaynaklar 
Sağlık Bakanlığı Bütçe Kesin Hesapları (1999-2004); DPT Kamu Yatırımları Raporları (1999-2004), DPT Yıllık 
Programlar (1999-2005); Maliye Bakanlığı  Kamu Hesapları Bültenleri (1999-2005); Maliye Bakanlığı Döner Sermayeli 
İşletmeler Kesin Hesapları (1999-2004);  World Bank, Programatic and Financial Public Sector Adjustment Loan (2000, 
2001); Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kesin Hesapları ve Yüksek Denetleme Kurulu Raporları (1999-
2003)  Sağlık Harcaması Olan Çeşitli Kamu Kurumları Bütçe ve Kesin Hesapları (1999-2005) 
 
Kamu sektörü sağlık harcamalarının uygulanan istikrar programı boyunca düzeyinin yükselmesi 

olumlu gibi görünmekle birlikte bu harcamaların kurumsal dağılımına ve alt fonksiyonel dağılımına 

bakıldığında, aslında kamunun topluma sunması gereken ve büyüme üzerinde etkili olan sağlık 

harcamalarında aynı düzeyde artmadığı aksine reel olarak düştüğü görülmektedir. Bu durumun en 

iyi göstergelerinden bir tanesi koruyucu sağlık hizmetlerinin temel finansman yeri olan konsolide 

bütçenin hem toplam genel yönetim harcamaları içinde aldığı payın sürekli düşmesi hem de reel 

olarak azalmasıdır.  

Yine bu dönemde toplam sağlık harcamaları içinde ilaç harcamalarının payı önemli bir artış 

göstermiştir. Program öncesinde toplam sağlık harcamaları içinde doğrudan ilaç ve tıbbi malzeme 

(medikal) alımlarının oranı yüzde 30’ların biraz üzerindeyken program süresince bu oran yüzde 40’ı 
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aşmıştır. Bunun anlamı, GSMH’ya oran olarak doğrudan ilaç ve tıbbi malzeme alımlarının yüzde 

1,3’lerden yüzde 2’lere ulaşmasıdır. 

 
 
1996 yılında toplam sağlık harcamaları içinde yüzde 40’lar düzeyinde olan konsolide bütçe 

harcamalarının payı sürekli azalarak 2004 yılında dönem sonunda yüzde 22’lere kadar düşmüştür. 

Sağlık Bakanlığında bu düşme daha çarpıcı olmaktadır, 1996 yılında yüzde 30’lar düzeyinde olan 

Kutu 4  

Kamu  Sağlık Harcamaları Hesaplama Yöntemi ve Varsayımları 
 

-Fonksiyonel kodlama sistemi olmadığı için öncelikle konsolide bütçe için, Sağlık 
Bakanlığı, Hudut Sahilleri Genel Müdürlüğü ve Üniversitelerin bütçelerinde program 
ve alt programlara bakılarak sağlık hizmetleri dışında olan birim ve harcamalar tespit 
edilmiş ve bunlar çıkarılmıştır. 

- Sağlık Bakanlığı toplamından yeşil kart ayıklaması yapılmış ve yeşil kart Sağlık 
Bakanlığı harcaması olarak gösterilmemiştir (düzeltme yapılmıştır). 

- SGK’nın sağlık harcaması için bu kurumların faaliyet raporlarından faydalanılmıştır. 
Raporlardaki sağlık dışı unsurlar ile dönemsel geçişmeler (tahakkuk tahsilat farkları 
gibi) dikkate alınmıştır. Yine SSK örneğinde bu kurumun Sağlık Bakanlığı 
hastanelerinden yapmış olduğu sağlık hizmeti satın alımları ayıklanarak toplam 
hesaplanmıştır.  

-Döner sermayeli işletmelerin sağlık harcaması ile kamu kurumlarının döner 
sermayeye giden sağlık harcaması (hizmet satın alınması karşılığı) çifte saymayı 
önlemek için tek bir yerde gösterilmiştir. Döner sermayeli işletmelere esas olarak 
hizmeti sunan kurumlar olarak görülmüştür (Hastaneler başlığı altında).   

- Konsolide Bütçe dışındaki kurumlar için ise, ilgili kurumların yıllık faaliyet raporları, 
kesin hesap raporları ve Yüksek Denetleme Kurulu (YDK) raporlarından 
yararlanılmıştır.  

- 1999-2000 için Ulusal Sağlık Hesapları çalışmasından yararlanılmıştır. Özellikle 
fonksiyonel alt ayrımda buradaki çerçeveye bağlı kalınmıştır.  

-Yatırım harcamaları içinde eğitim sektörü dışında olan projelere yönelik harcamalar 
kurum yatırım toplamlarından düşülmüştür.  

-Sağlık Bakanlığı bütçe toplamları 2003-2004'de fon kaynaklı harcamaları da 
içermektedir 

- Yerel yönetimlerin sağlık harcaması ise Ulusal Sağlık Hesapları çalışmasında tespit 
edilen miktarlar alınmış (2000 yılı tez kapsamında düzeltilerek alınmıştır), 2001-2002 
yılları için deflatör kullanılarak bu büyüklük tespit edilmiştir. 2003 ve 2004 yılları için 
ise İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yayımladığı belediye ve il 
özel idarelerinin harcamalarının belli fonksiyonlara göre dağılımı çalışmasından 
yararlanılarak hesaplama yapılmıştır.  



 

 

204
 

bakanlık payı, 2002 yılında yüzde 16’lara gerilemiştir. Diğer yandan, Sosyal Güvenlik 

Kurumlarının (SGK) payı ise sürekli bir artış içinde olmuştur. 1996 yılında yüzde 35’ler civarında 

olan SGK payı 2003 yılında yüzde 48’lere kadar çıkmıştır.  

Grafik 13 . Genel Yönetim Sağlık Harcamalarının Kurumsal Dağılımı (%) 
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Konsolide Bütçe Bütçe Dşı Fonlar Sosyal Güvenlik Kurumları Döner Sermayeler Yerel Yönetimler

 

Sağlık Bakanlığının toplam sağlık harcamaları içindeki payının düşmesi koruyucu niteliğindeki 

sağlık harcamalarının toplam kamu sağlık harcamaları içindeki payının önemli oranda azalmasına 

yol açmıştır. Program öncesinde sağlık harcamalarının daha düşük oranda olmasına rağmen 

koruyucu sağlık hizmetlerinin aldığı pay toplam genel yönetim sağlık harcamaları içinde yüzde 

5’ler düzeyindeyken, bu oran 2004 yılında yarı yarıya azalarak yüzde 2,6’lar düzeyine düşmüştür. 

Aksine tedavi edici hizmetlerin toplam sağlık harcamaları içindeki payı ise aynı dönemde yüzde 

84’lerden yüzde 90’lara ulaşmıştır. 

Konsolide bütçe içinde sağlık harcamalarının payı yeni analitik sınıflandırmaya göre 2004 yılında 

yüzde 3,5 düzeyinde gerçekleşmiştir. Faiz dışı bütçe harcamaları açısından bakıldığında bu oran 

yüzde 6’lara kadar çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bütçe (merkezi yönetim harcamaları) içinde 

sağlık harcamalarının payının yüzde 10-20 arasında, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 5-10 

arasında değiştiği dikkate alındığında bütçe içinde sağlığa ayrılan kaynağın yetersiz olduğu 
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görülmektedir. Ama toplam kamu sağlık harcamalarının GSMH’ya oranı açısından bu 

karşılaştırmayı yaptığımızda aynı farklılığı görmek mümkün değildir. Gelişmiş ülkelerin oranların 

yakın, gelişmekte olan bir çok ülke oranının ise üzerindedir. GSMH’ya oran olarak Türkiye’nin 

sağlığa ayırdığı kamu kaynağının yetersiz olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu anlamda sorun 

ayrılan toplam kaynağın kullanımında etkinliği sağlayacak önceliklendirmenin yapılamaması olarak 

görülmektedir. Mevcut sistem kurumsal dağılım problemiyle birlikte esas olarak tedavi edici sağlık 

hizmetlerini ve ilaç tüketimini artıran bir yapıyı teşvik etmektedir. 

Tablo 78’den de görüleceği üzere düzeltilmiş sağlık bakanlığı ve konsolide bütçe sağlık harcamaları 

reel olarak düşmektedir. Toplam kamu sağlık harcamaları artarken reel olarak bütçe kapsamında 

sağlık harcamalarının payının azalması sağlık harcamalarının yapısının bozulmasına, etkinliğin ve 

verimliliğin olumsuz etkilenmesine yol açmıştır. Harcamaların bütçe dışına çıkarılması özellikle 

bütçe yoluyla tahsis edilen kaynakların verimliliğinin düşmesine yol açmaktadır. Bütçe ödenek 

tahsis sürecinde bütçe dışı kaynakların bir program süresince değerlendirilmemesi gerek bütçeyi 

hazırlayanların gerekse bütçeyi uygulayanların bütçe yoluyla ayrılan kaynağın etkinliğine olan 

inancının yok olmasına sebep olmaktadır.  

Sağlık Bakanlığı bütçesini kurumun ürettiği hizmet ve bu hizmet için kullandığı kaynak itibarıyla 

yıllar içinde karşılaştırılabilir  yapmak için yeşil kart harcamalarının düşülmesi ve 3418 sayılı 

Eğitim Sağlık Fonu kaynaklarının ise eklemesi suretiyle yeniden hesaplanması sonucunda; 

- Personel harcamalarının toplam bütçe kaynakları içindeki payı artarak programın 

başında düştüğü yüzde 80’lerin altından tekrar yükselerek yüzde 85’i aşmıştır. 

- Operasyonel etkinliği gösteren diğer cari harcamalar ise program öncesi yüzde 7’lerden 

yüzde 6’lar düzeyine düşmüştür. 

- Yatırımların payı ise program süresince düşerek (yüzde 15’lerden) yüzde 8’lere kadar 

inmiştir.  

Bakanlığın kullandığı kaynaklar azalırken yapısı da değişmektedir. Mali uyum kendisini bütçe dışı 

alanlarda değil esas olarak bütçede göstermektedir. Dolayısı ile bakanlığın kaynak dağıtımında 

etkinliği ve kullanımında verimliliği artıracak alanları iyi tespit etmesi gerekmektedir. Uygulanan 

program dolayısı ile fedakarlık yapılacaksa (Bakanlığın bütçe esnekliği düşükte olsa) fedakarlık 

yapılacak alanların iyi tespit edilmesi bu dönemde önem taşımaktadır. Aslında bakanlık hem 

hizmetin sınırlandırılması hem de hizmetlerin genişletilmesi baskısı ile karşı karşıya kalmaktadır.  
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Önceliği belirlemede donatım eksikliği ve personel öne çıkıyor. Bu ise mevcut kapasitesinin aslında 

verimli kullanımının önüne geçmektedir. Bölgesel dağılım problemleriyle birlikte geçmiş dönemin 

yanlış yatırım kararları buradaki maliyetin aslında daha da artmasına yol açmaktadır. Kaynak kısıtı 

esas olarak kendisini kaliteyi artıracak harcamalara yönelik sınırlandırmalar da göstermektedir. 

Yatırımlar azalmakla birlikte sorun aynı zamanda mevcut hastanelerin bakım onarımı ile 

donatımında da ortaya çıkmaktadır. Mevcut hastanelerin donatım eksikliği personel yetersizliği ile 

birleşince büyük kentlerdeki hastanelere yığılma yaşanmaktadır. Mevcut hastanelerin yatak 

kullanım oranları yüzde 60 düzeyindedir. Bu oran hastanelerde yatakların kapasitenin altında 

kullanıldığını bize göstermektedir. Bu oran bazı hastanelerde yüzde yüze yakınken bazı 

hastanelerde ise genel ortalamanın çok altına düşmektedir. 

Öncelikle ele alınması gereken konuların içinde deprem kuşağında olan Türkiye’nin buna yönelik 

acil yardım hizmetleri ve eğitimi gelmektedir. Ama bütçeden ayrılan kaynak tahsislerinde bunu 

görmek, sayısallaştırmak mümkün değildir. Politika olarak söylenen şey tıpkı koruyucu sağlık 

hizmetinde olduğu gibi bütçeden kaynak tahsis edilmesi sürecinde aslında istenilen düzeyde dikkate 

alınmamaktadır.    

Koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik olarak ayrılan kaynağın yetersizliği ve reel olarak düşmesi, 

özellikle aşılama konusundaki problemler, gelecek dönemde yaşanacak bir çok bulaşıcı nitelikteki 

hastalığa karşı ülkeyi aslında bir anlamda hazırlıksız bir noktaya taşımaktadır.  

Sağlık harcamalarının düzeyi ve kalitesinin bir sonucu olan sağlık hizmet göstergeleri açısından 

Türkiye  gelişmiş ülkelerin ve bir çok gelişmekte olan ülkenin ardında yer almaktadır. Doktor 

başına nüfus, yardımcı sağlık personeli başına düşen nüfus hala çok yüksektir. Doktor başına düşen 

nüfus 700 kişiyi aşarken (diş hekiminde bu sayı 17 bindir), hemşire başına düşen nüfus ise 850’nin 

üzerindedir (2004 yılı rakamları).  

Sağlık düzeyi göstergeleri açısından Türkiye özellikle koruyucu sağlık hizmetlerindeki yetersizlik 

nedeniyle kabul edilebilir düzeylerin üstündedir. Örneğin bebek ölüm hızı bin canlı doğumda bizde 

30’un üstündeyken, bu sayı gelişmiş ülkelerin çoğunda 5’in altındadır. Meksika ve Türkiye 

ayıklandığında bu ortalama beşin de altına düşmektedir. Yine yüz bin canlı doğumda anne ölümü 

bizde 100’ün üzerindeyken, bu sayı gelişmiş ülkelerde 10’un altındadır.     

Türkiye’de  toplam sağlık harcamaları 2003 yıl sonu itibarıyla GSYİH’ya oran olarak yüzde 7 

oranına çıkmıştır.  Bu oran bazı gelişmiş ülkelerin sahip olduğu oranların altında kalmakla birlikte 

(ABD’de bu oran  yüzde 15, İngiltere’de yüzde 7,7, Fransa’da yüzde 10,1’dir), bazı gelişmiş 
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ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin sahip olduğu oranlarla karşılaştırıldığında düşük de değildir. 

Türkiye Rusya, Malezya, Kore, Slovakya gibi ülkelere göre GSYİH’nın çok daha yüksek bir oranını 

sağlık sektörüne ayırmaktadır. Türkiye açıklanan ulusal geliri (GSYİH) çerçevesinde aslında diğer 

ülkelere göre düşük sayılmayacak bir oranı sağlık sektörüne ayırmaktadır. 

OECD ülkeleri ile AB Bölgesi ülkelerinin toplam sağlık harcamalarının GSYİH’ya oranı ortalama 

oranı 1999 yılında yüzde 7,9 iken bu oran 2003 yılında yüzde 8,5 oranında bir artış göstererek 

yüzde 8,6’ya çıkmıştır. Türkiye’nin sağlık harcamalarının bu dönemde artış oranı genel oranın 

yaklaşık bir puan üstünde olmuş ve yüzde 6,4’den yüzde 7’ye çıkmıştır. Bununla birlikte artış esas 

olarak kendisini bizde kamu sektörü sağlık harcamalarında göstermiştir.   

Türkiye özel sektör harcamalarının GSYİH’ya oranı açısından OECD ve AB Bölgesi ülkeleri içinde 

ülke ortalamalarına eşit bir düzeyde hatta biraz üzerinde bir orana sahip olurken, kamu 

harcamalarında ise ülke ortalamalarının yaklaşık 1,5-2 puan arasında daha düşük bir düzeye sahip 

görünmektedir. 
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Tablo 75. OECD Ülkeleri ile AB Bölgesi Ülkelerinin Sağlık Harcamalarının GSYİH’ya 
Oranlarının 1999-2003 Yıllarında Gelişimi 

Kamu Özel Toplam Kamu Özel Toplam Kamu Özel Toplam

Avusturalya (2002) 6,1 2,6 8,7 6,3 3,0 9,3 3,3 15,4 6,9
Avusturya (2002) 5,4 2,3 7,7 5,3 2,3 7,6 -1,9 0,0 -1,3
Belçika 8,6 9,6 11,6
Kanada 6,3 2,7 9,0 6,9 3,0 9,9 9,5 11,1 10,0
Çek Cumhuriyeti 6,0 0,6 6,6 6,8 0,7 7,5 13,3 16,7 13,6
Danimarka 7,0 1,5 8,5 7,5 1,5 9,0 7,1 0,0 5,9
Finlandiya 5,2 1,7 6,9 5,7 1,7 7,4 9,6 0,0 7,2
Fransa 7,1 2,2 9,3 7,7 2,4 10,1 8,5 9,1 8,6
Almanya 8,4 2,2 10,6 8,6 2,5 11,1 2,4 13,6 4,7
Yunanistan 5,2 4,4 9,6 5,1 4,8 9,9 -1,9 9,1 3,1
Macaristan (2002) 5,3 2,1 7,4 5,5 2,3 7,8 3,8 9,5 5,4
İzlanda 7,9 1,5 9,4 8,8 1,7 10,5 11,4 13,3 11,7
İrlanda (2002) 4,6 1,7 6,3 5,5 1,8 7,3 19,6 5,9 15,9
İtalya 5,6 2,1 7,7 6,3 2,1 8,4 12,5 0,0 9,1
Japonya (2002) 6,0 1,4 7,4 6,4 1,5 7,9 6,7 7,1 6,8
Kore 2,2 2,6 4,8 2,8 2,8 5,6 27,3 7,7 16,7
Lüksemburg 5,6 0,6 6,2 5,2 0,9 6,1 -7,1 50,0 -1,6
Meksika 2,7 2,9 5,6 2,9 3,3 6,2 7,4 13,8 10,7
Hollanda 5,2 3,2 8,4 6,1 3,7 9,8 17,3 15,6 16,7
Yeni Zelanda 6,0 1,7 7,7 6,3 1,8 8,1 5,0 5,9 5,2
Norveç 7,3 1,2 8,5 8,6 1,7 10,3 17,8 41,7 21,2
Polonya 4,2 1,7 5,9 4,4 1,6 6,0 4,8 -5,9 1,7
Portekiz 5,9 2,8 8,7 6,7 2,9 9,6 13,6 3,6 10,3
Slovakya 5,2 0,6 5,8 5,2 0,7 5,9 0,0 16,7 1,7
İspanya 5,4 2,1 7,5 5,5 2,2 7,7 1,9 4,8 2,7
İsveç 7,2 1,2 8,4 7,9 1,3 9,2 9,7 8,3 9,5
İsviçre 5,8 4,7 10,5 6,7 4,8 11,5 15,5 2,1 9,5
Türkiye* 3,9 2,5 6,4 4,4 2,6 7,0 12,8 4,0 9,4
İngiltere 5,8 1,4 7,2 6,4 1,3 7,7 10,3 -7,1 6,9
Amerika Birleşik Devletleri 5,7 7,3 13,0 6,6 8,3 15,0 16,5 13,2 15,4
Ülke Ortalamaları 5,7 2,3 7,9 6,1 2,5 8,6 8,8 9,8 8,5

Değişim1999 2003

 
Kaynak: OECD Health Data Base 2005 
* Türkiye için 2003 yılı verileri tez kapsamında yapılan çalışmalar sonucu hesaplanmıştır. Kamu sektörü 
harcamaları içinde yer alan ama hanehalklarının kendi cebinden yaptığı harcamalar kamu sektörü 
toplamından çıkarılıp özel sektöre dahil edilmiştir. Geenel yönetim sağlık harcamaları ile farklılık bu 
düzeltmeden kaynaklanmaktadır. 
 
ABD, Almanya, İsviçre, Norveç ve Fransa gibi ülkeler GSYİH’larının yüzde 10’unu aşan bir 

büyüklüğü sağlık harcamalarına ayırırken, Kore, Meksika, Slovakya gibi ülkelerin toplam sağlık 

harcaması ise yüzde 7’inin altında çıkmaktadır.  

Toplam genel yönetim harcamaları içinde sağlık sektörünün payı Türkiye’de yüzde 8-9 oranında 

çıkarken (bütçede ise yaklaşık yüzde 3-4 arasındadır) bu oran AB Bölgesi ülkelerinde yaklaşık 

yüzde 14 düzeyinde çıkmaktadır. Türkiye’de faiz ödemelerinin önemli bir büyüklüğe ulaştığı 

dikkate alınıp faiz hariç bakıldığında 2002 yılındaki yüzde 8,7 oranı yüzde 14’e çıkmaktadır. 
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Tablo 76. AB Bölgesi Ülkelerinde Genel Yönetim Harcamaları İçinde                        
Sağlık Sektörünün Payı (%) 

1999 2002
AB  Bölgesi 12,9 13,9
Belçika 12,7 13,6
Danimarka 9,4 10,1
Almanya 12,8 13,2
Yunanistan 7,7 6,6
İspanya 13,5 13,6
Fransa 14,4 15,7
İrlanda 16,4 19,1
İtalya 11,9 13,7
Lüksemburg 11,1 11,2
Hollanda 8,5 9,4
Avusturya 14,5 13,0
Portekiz 14,0 15,0
Finlandiya 11,4 12,6
İsveç 10,6 12,1
İngiltere 14,9 16,1
Türkiye 8,2 8,7  

Kaynak: Trends in selected general government 
expenditure by function of EU Member States, 
EUROSTAT 2004. Türkiye için tez kapsamında 
yapılan hesaplamalar 

 
Kişi başına sağlık harcaması açısından Türkiye’nin durumu diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok 

daha olumsuz çıkmaktadır. Türkiye bu anlamda Dünya ortalamasının bile altında kişi başına sağlık 

harcamasında bulunuyor gözükmektedir. Dünya Sağlık Teşkilatı’nın (DST) verilerine göre, 2001 

yılında (açıklanan en son veri) kişi başına sağlık harcaması Türkiye için 109 dolar düzeyinde 

görülmektedir. Türkiye 192 ülkenin ortalaması olan 424 doların oldukça altında bir noktada yer 

almaktadır.  

OECD sağlık istatistikleri (Health Data 2005) çerçevesinde baktığımızda ise Türkiye’de 1999 

yılında 179 dolar olan kişi başına sağlık harcaması 2003 yılında 234 dolara çıkmış gözükmektedir. 

Satın Alma Gücü paritesi ile bu rakamlar sırasıyla 392 dolar ve 491 dolar olmaktadır. 
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Tablo 77 . OECD Ülkeleri ile AB Bölgesi Ülkelerinin Kişi Başı Sağlık Harcamalarının 
(ABD Doları) 1999-2003 Yıllarında Gelişimi 

Kişi Başına Sağlık 
Harcaması ABD $

Kişi Başına Sağlık 
Harcaması ABD $ 

(SGP)

Kişi Başına Sağlık 
Harcaması ABD $

Kişi Başına Sağlık 
Harcaması ABD $ 

(SGP)

Avusturalya (2002) 1.858 2.220 1.960 2.699
Avusturya (2002) 2.047 2.067 1.961 2.280
Belçika 2.108 2.109 2.796 2.827
Kanada 1.918 2.400 2.670 3.003
Çek Cumhuriyeti 380 920 668 1.298
Danimarka 2.767 2.297 3.534 2.763
Finlandiya 1.710 1.637 2.297 2.118
Fransa 2.282 2.312 2.967 2.903
Almanya 2.730 2.557 3.204 2.996
Yunanistan 1.110 1.468 1.549 2.011
Macaristan (2002) 345 819 496 1.115
İzlanda 2.854 2.546 3.827 3.115
İrlanda (2002) 1.589 1.621 2.255 2.386
İtalya 1.602 1.860 2.139 2.258
Japonya (2002) 2.601 1.829 2.450 2.139
Kore 463 729 705 1.074
Lüksemburg 2.863 2.740 2.950 3.190
Meksika 273 463 372 583
Hollanda 2.102 2.134 3.088 2.976
Yeni Zelanda 1.155 1.522 1.611 1.886
Norveç 3.024 2.562 4.976 3.807
Polonya 249 566 303 677
Portekiz 985 1.426 1.348 1.797
Slovakya 218 577 360 777
İspanya 1.133 1.453 1.535 1.835
İsveç 2.396 2.118 2.494 2.594
İsviçre 3.881 3.019 5.041 3.781
Türkiye * 179 392 234 491
İngiltere 1.755 1.689 2.031 2.231
Amerika Birleşik Devletleri 4.295 4.295 5.635 5.635
Ülke Ortalamaları 1.762 1.812 2.249 2.308

1999 2003

 
Kaynak: OECD Health Data Base 2005 
* Türkiye için 2003 yılı verileri tez kapsamında yapılan çalışmalar sonucu hesaplanmıştır.  
 
Türkiye’nin kişi başına sağlık harcaması OECD ülkeleri ile AB Bölgesi ülkelerinin ortalamasının 

yaklaşık onda birine karşılık gelmektedir. Satın alma gücü bazında bakıldığında bu oran beş kata 

düşmektedir. Türkiye kişi başına sağlık harcaması açısından Amerika, İsviçre, Norveç gibi ülkelerin 

yirmide birinden daha az düzeyde bir kaynağı sağlık sektörüne ayırıyor gözükmektedir. Bu 

çerçevede tablodaki ülkeler içinde kişi başına sağlık harcaması açısından Türkiye sonuncu sırada 

çıkmaktadır. En yakın ülke olan Slovakyanın kişi başına sağlık harcaması bile sahip olduğumuz 

oranın yaklaşık yüzde 30 daha üzerindedir. Dünya Sağlık Teşkilatı verilerine göre de Brezilya, İran, 
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Polonya, Romanya, Güney Afrika, Güney Kore ve Uganda gibi ülkelerin göstergesi bizden daha iyi 

çıkmaktadır. 

Sağlık harcamalarındaki kaliteyi değerlendirmede harcama düzeyinin özellikle toplam nüfus 

açısından düşük olması yanında harcamaların alt fonksiyonel dağılımı da önemli bir gösterge 

olmaktadır. Bu anlamda, koruyucu nitelikte sağlık harcamalarının kişi başına düzeyi de sağlık 

harcamalarının kalitesinin değerlendirilmesinde özellikle bizim gibi ülkeler açısından oldukça önem 

taşımaktadır.  

OECD verilerine (2005) göre kişi başına koruyucu nitelikte halk sağlığına yönelik yapılan 

harcamaların düzeyinin en düşük olduğu ülke Türkiye çıkmaktadır. 1999 yılında kişi başına 5 dolar 

düzeyinde olan koruyucu sağlık harcaması 2003 yılında 4,8 dolara düşmüştür. İzleyen tablodaki 

ülke ortalamalarının yaklaşık onbeşte biri düzeyinde kişi başına koruyucu sağlık harcamasını 

Türkiye yapıyor gözükmektedir. 

Tablo 78. Seçilmiş Ülkelerde Kişi Başına Koruyucu Sağlık Hizmetleri (ABD Doları) 

1999 2003
Avusturya (2002) 31 32
Kanada 133 202
Çek Cumhuriyeti 8 19
Finlandiya 57 85
Fransa 59 73
Almanya 123 151
Macaristan (2002) 17 24
İzlanda 20 52
İtalya 7 13
Japonya (2002) 77 58
Kore 8 9
Lüksemburg  (2002) 27 39
Meksika 2 12
Hollanda 107 160
İspanya 11 19
İsviçre 95 108
Türkiye * 5 4,8
Amerika Birleşik Devletleri 174 216  

Kaynak: OECD Health Data Base 2005 
* Türkiye için 2003 yılı verileri Ulusal Sağlık Hesapları 
çalışması çerçevesnde tez kapsamında yapılan çalışmalar 
sonucu hesaplanmıştır.  

 



 

 

212
 

Tedavi edici sağlık hizmetlerinde kalite ve hizmet düzeylerinde kısıntı yapmadan doğru kaynak 

kullanımı yoluyla sağlanacak olan yüzde 5 oranındaki bir tasarrufla elde edilecek kaynağın 

koruyucu sağlık hizmetlerine aktarılması koruyucu sağlık hizmeti sunumunun bugünkü düzeyinin 

en az bir kat artmasına yol açacaktır. Bu oran üç yıl içinde yüzde 10’a çıkarılırsa sağlanan 

finansman kaynağı bugünkü düzeyin en az iki katı anlamına gelmektedir. Burada yaratılan ilave 

kaynağın etkinlik ve verimlilik etkisi çok daha yüksek olacaktır. Bu durumda, orta vadeli bir 

perspektifte, hastalanma olasılığına ilişkin pozitif dışsallık etkisi nedeniyle sağlanacak tasarruf 

başlangıçta ayrılan kaynağın belirgin bir şekilde çok üzerinde olmasına yol açacaktır. Doğru 

önlemler, uygulamalar benimsendiği, gerekli verimlilik artışını sağlamaya odaklanıldığı taktirde bu 

ulaşılabilecek gerçekçi bir hedeftir. Bu alanda yapılan çalışma ve hesaplamalar bu sonucu ortaya 

koymaktadır.  Bu tespit sağlık harcamalarının etkin yönetiminin sektöre ne düzeyde bir ilave 

kaynak yaratacağını göstermesi açısından önemli görülmelidir. 

 

3.7 Program Sürecinde Kamu Yatırım Harcamaları: Alt Yapı 
Yatırımları ve Yatırımlarda Çözülme 
 
İstikrar programları uygulamasında harcama tedbirleri özellikle kısa dönemde daha çok yatırım 

harcamaları üzerinde kendisini göstermektedir. Sermaye stokunun, ülkenin varlık yapısının zaman 

içinde değişimi olarak iade edilen yatırım harcamaları özellikle IMF ile uzun dönemli program 

ilişkisi içinde bulunan ülkelerde başlıca tartışma konuları içinde yer almaktadır. Nitekim, 2005-

2007 dönemi için uygulamasına geçen 20 nci stand by görüşmelerinde yatırım harcamalarının faiz 

dışı fazla hesaplanmasında faiz gideri gibi kısmen dikkate alınmaması konusunda Türk tarafı ısrarcı 

olmuş ama bu yaklaşım görüşmeleri sonrasında IMF tarafından kabul edilmemiştir. Görüşmelerde 

bu konunun kabul görmemesinin ardında yaklaşımın argümanlarının eksik veya yanlış olmasından 

çok; kamu borcu ve cari işlemler açığı gibi makro yapıdaki kırılganlıklar ile söz konusu talebin 

gerek masaya getirilmesi gerekse mevcut yatırım programı göz önüne alındığında ne şekilde 

uygulanacağı konusunda bir inandırıcılık problemi olduğu da düşünülmektedir.   

Bir ülkede bir dönemde yapılan yatırım iki temel parçaya ayrılmak suretiyle ele alınabilir. 

Bunlardan ilki, mevcut sermaye/varlık stokuna yapılan ilavelerdir. Bir anlamda ülkede ele alınan 

dönemde “taş üstüne taş konmuşmudur” u bize göstermektedir. İkinci olarak ise toplam varlık 

stokunun dönem başındaki değerini (aşınma-yıpranma-değer kaybı gibi) korumaya yönelik olarak 

yapılan bakım onarım (idame tamamlama) harcamalarıdır. Bu iki yatırım ise  bize bir dönemde bir 
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ülkedeki gayri safi veya diğer ifadesiyle brüt yatırımları vermektedir. Dolayısı ile sermaye stokunun 

aşınma ve yıpranması için yapılan harcamalar bize ülkenin yatırım stokundaki değişmeyi diğer bir 

deyişle istikrar programı uygulamasında bir yatırım çözülmesi olup olmadığını (disinvestment) 

göstermektedir.  

Türkiye uygulama sonuçlarına geçmeden önce son bir noktanın daha altının çizilmesi 

gerekmektedir. Klasik açık ölçme yöntemleri verilen fazlanın veya açıktaki düşmenin (yaratılan 

yükümlülüğün) gerçek boyutunu bir çok ülkede vermemektedir. Gerçek açık veya yaratılan 

yükümlülük kamu sektörünün varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki  fark olarak ifade edilen 

kamu sektörünün net değerindeki (government’s net worth)  değişmedir. Eğer verilen fazla net 

varlıkların çözülmesi sonucu net değerin düşmesi sonucu elde ediliyorsa aslında bu orta vadede 

büyümesinin ana kaynağı olan varlık yapısının bozulmasına neden olan bir sonuç ortaya 

koymaktadır. Yatırımlardaki değişmeye istikrar programları uygulaması açısından bu gözle bakmak 

özellikle önemli görülmektedir. 

Bu anlamda, kamu yatırımlarındaki azalma devletlerin varlıklarını azaltarak borç yükünü 

azaltılması hedefinin bir sonucu olarak da uygulama alanı bulmaktadır. Kamu yatırımlarının 

yapılmaması bir anlamda devletin gelecekteki gelirlerinden vazgeçmesi anlamına gelir. Bu şekilde 

kamu harcamaları azaltılarak borç yükü düşürülürken gelecekteki gelirden fedakarlık etmek sureti 

ile kamu bilançosunun varlık tarafı da aşındırılmaktadır. Bir diğer ifadeyle, harcama kısıntısı yolu 

ile klasik açık azalmış gibi görünse de (ya da görünürde net değer  artmış gibi olsa dahi), eğer bu 

yatırım harcamaları üzerinde kısıntı sağlayarak yapılmışsa, bu yatırımların ilerdeki gelir yaratıcı 

etkileri azalacağı için aslında net-değerde bir artışta olmayacaktır. 
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Tablo 79. Kamu ve Özel Sektör Yatırımlarının Sektörel Yapısı ve Gelişimi 

1988-92 1993-97 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
TARIM 2.966 3.922 4.880 3.360 4.162 2.916 2.921 2.738 3.688

MADENCİLİK 1.045 958 1.211 1.178 962 957 876 1.196 1.517

İMALAT 9.562 14.768 15.475 12.886 16.444 10.839 14.807 18.214 26.596

ENERJİ 4.331 3.483 7.118 5.732 6.173 6.800 6.478 5.110 4.254

ULAŞTIRMA 9.886 16.001 20.680 18.479 25.540 15.133 13.501 12.781 19.160

TURİZM 1.893 1.620 2.481 2.935 3.038 2.659 2.893 3.990 4.503

KONUT 18.331 24.302 20.588 16.722 13.393 8.108 6.961 6.679 7.467

EĞİTİM 1.470 2.068 2.928 3.490 4.133 3.574 3.387 3.486 3.149

SAĞLIK 813 1.767 3.307 2.510 3.382 2.827 2.727 2.909 3.459

DİĞER HİZMETLER 3.931 5.198 7.089 6.460 7.711 7.237 7.667 7.572 7.548

TOPLAM 54.228 74.089 85.757 73.753 84.937 61.050 62.218 64.676 81.340

TARIM 1,30 1,32 1,38 1,01 1,11 0,91 0,81 0,68 0,86

MADENCİLİK 0,46 0,33 0,34 0,35 0,26 0,30 0,24 0,30 0,35

İMALAT 4,14 5,03 4,39 3,87 4,40 3,37 4,11 4,53 6,20

ENERJİ 1,94 1,15 2,02 1,72 1,65 2,11 1,80 1,27 0,99

ULAŞTIRMA 4,27 5,41 5,87 5,55 6,84 4,70 3,75 3,18 4,47

TURİZM 0,82 0,55 0,70 0,88 0,81 0,83 0,80 0,99 1,05

KONUT 8,04 8,38 5,84 5,02 3,59 2,52 1,93 1,66 1,74

EĞİTİM 0,63 0,69 0,83 1,05 1,11 1,11 0,94 0,87 0,73

SAĞLIK 0,34 0,59 0,94 0,75 0,91 0,88 0,76 0,72 0,81

DİĞER HİZMETLER 1,72 1,77 2,01 1,94 2,07 2,25 2,13 1,88 1,76
TOPLAM 23,67 25,23 24,33 22,14 22,75 18,97 17,26 16,10 18,96

2004 Yılı Fiyatlaryla Trilyon Lira

GSMH'ya Oran Olarak (%)

 
Kaynak: DPT, 1950-2003 Ekonomik ve Sosyal Göstergeler; YPK, 2005 Yılı genel Ekonomik Hedefler ve 
Kamu Yatırımları Raporu 
 
Program öncesi dönemde 2004 yılı fiyatlarıyla ortalama olarak 80 katrilyonun üzerinde olan kamu 

özel sabit sermaye yatırımları, özellikle 2001-2003 döneminde yaşanan ekonomik krizin de 

etkisiyle yaklaşık olarak yüzde 25 oranında düşerek 65 katrilyon liranın altına gerilemiştir. 2004 

yılında esas olarak özel sektör yatırımlarındaki yüzde 40’ın üzerindeki artışla (2003 yılına göre) 

toplam yatırımların düzeyi tekrar 80 katrilyon lira düzeyini aşmıştır. Özel sektör yatırımlarında ise 

reel artış kendisini, ulaştırma-haberleşme, imalat, tarım ve eğitim sektörlerinde göstermiştir. 

Özellikle kurun düşük tutulması nedeniyle artan ithalat son iki yılda yatırım düzeyinin artmasında 

temel belirleyici olmuştur.  
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GSMH’ya oran olarak baktığımızda (büyümenin de ilave edilmesiyle), toplam yatırımların 

düzeyindeki reel düşme açık bir şekilde görülmektedir. GSMH’ya oran olarak 1990’ların başında 

yüzde 25’ler düzeyinde olan yatırımlar, programın başına kadar bu düzeyini inişli çıkışlı da olsa 

korumuştur. İstikrar programın uygulamaya konması ve sonrasında yaşanan kriz ve harcama 

tedbirlerinin bir defalık tedbirlerle artırılması sonucu yatırımların düzeyi yüzde 17’inin de altına 

inmiştir.  

Grafik 14. Toplam Sabit Sermaye Yatırımlarının GSMH’ya Oranının Gelişimi 
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Toplam tasarruf düzeyindeki yetersizlik, Hazine’nin piyasadaki fonların önemli bir kısmına el 

koyması, reel faiz oranlarındaki yüksek düzey ve makro istikrarsızlıklarla birlikte yaşanan krizler 

ekonomide toplam yatırımların düzeyini program öncesi GSMH’ya oran olarak yüzde 20’lerin biraz 

üzerindeki orandan yüzde 16’lara kadar düşürmüştür. Özel sektör yatırımlarının çok daha fazla 

düşmesinin önüne geçen imalat sanayi yatırımlarında program öncesi döneme göre yaşanan yüzde 

40’ın üzerindeki reel artıştır. Bu çerçevede, imalat sanayi yatırımları toplam yatırımlar içinde 

program öncesinde yüzde 17 oranında iken hızla yükselmiş 2004 yılındaki artışla yüzde 33’e 

çıkmıştır. Enerji, ulaştırma, tarım, sağlık, konut sektörleri reel olarak program öncesine göre bir 

düşme göstermiştir. Yine bu dönemde konut sektörü yüzde 70, enerji sektörü de yüzde 50, ulaştırma 

sektörü de yüzde 30’a yakın oranda bir reel düşme içinde olmuştur.  

Kamu sektörü yatırımları bütün sektörlerde reel bir düşme içindeyken özel sektörde ise bazı 

sektörler düşerken bazı sektörler ise imalat sektöründe olduğu gibi artış içinde olmuştur. Programın 
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başında kamunun toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 23 özel sektörün payı ise yüzde 77 iken bu 

dağılım yatırımlardaki düşmeyle birlikte özel sektör lehine bozulmuştur.  Gelinen noktada kamunun 

payı yüzde 20’ye düşerken özel sektörün payı ise yüzde 80’e çıkmıştır. 

Tablo 80. Kamu Yatırımlarının Sektörel Yapısı ve Gelişimi 

1988-92 1993-97 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
TARIM 1.676 1.648 1.729 1.778 2.177 2.020 2.136 1.557 1.597
MADENCİLİK 612 319 316 319 291 312 161 191 339
İMALAT 866 563 567 544 720 804 745 507 665
ENERJİ 3.712 1.951 3.571 3.276 3.807 2.776 4.817 3.779 3.198
ULAŞTIRMA 5.723 5.752 7.240 7.827 8.807 5.475 6.352 5.249 6.260
TURİZM 237 236 101 96 114 114 179 148 116
KONUT 428 227 224 277 203 185 177 207 217
EĞİTİM 1.176 1.509 2.286 2.500 2.972 2.768 2.847 2.812 2.306
SAĞLIK 432 702 966 798 1.134 1.196 1.188 1.118 1.134
DİĞER HİZMETLER 2.224 2.874 4.260 3.802 4.821 4.546 4.559 4.539 4.197
TOPLAM 17.086 15.781 21.259 21.216 25.047 20.198 23.161 20.108 20.028

TARIM 0,75 0,57 0,51 0,55 0,60 0,64 0,58 0,38 0,37
MADENCİLİK 0,28 0,11 0,09 0,10 0,08 0,10 0,04 0,05 0,08
İMALAT 0,39 0,20 0,17 0,17 0,20 0,25 0,20 0,12 0,15
ENERJİ 1,69 0,68 1,05 1,02 1,04 0,88 1,31 0,93 0,75
ULAŞTIRMA 2,54 2,02 2,14 2,44 2,41 1,74 1,73 1,29 1,46
TURİZM 0,11 0,08 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03
KONUT 0,19 0,08 0,07 0,09 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05
EĞİTİM 0,52 0,52 0,67 0,78 0,81 0,88 0,77 0,69 0,54
SAĞLIK 0,19 0,24 0,29 0,25 0,31 0,38 0,32 0,27 0,26
DİĞER HİZMETLER 0,99 0,99 1,26 1,18 1,32 1,44 1,24 1,11 0,98
TOPLAM 7,65 5,50 6,28 6,61 6,85 6,40 6,29 4,94 4,67

2004 Yılı Fiyatlaryla Trilyon Lira

GSMH'ya Oran Olarak (%)

 
Kaynak: DPT, 1950-2003 Ekonomik ve Soyal Göstergeler; YPK, 2005 Yılı Genel Ekonomik Hedefler ve 
Kamu Yatırımları Raporu 
 
Program öncesinde yüzde 6-6,5 arasında değişen kamu yatırımları faiz dışı fazla hedefinin yüzde 

6,5 oranına çıkarılmasıyla birlikte uygulanan yatırım kesintileri nedeniyle yüzde 5’in altına 

düşmüştür. Tarım, ulaştırma-haberleşme, enerji, konut ve eğitim sektörlerinde program başı ve 

2004 yılı gerçekleşmelerine göre reel düşme yüzde 25’in üzerinde olmuştur. Konut hariç diğer 

sektörlerin alt yapı niteliğindeki sektörleri içermesi kamu yatırımlarındaki düşmenin maliyetini 

artırmaktadır.  
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Tablo 81. Kamu Altyapı Yatırımlarının Program Döneminde Gelişimi 

cari fiyatlarla trilyon lira 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Altyapı Yatırımları 3.066 4.961 5.289 9.994 9.286 10.875

Geniş Anlamda Altyapı Yatırımları 3.870 6.371 7.506 13.010 12.729 14.314

Altyapı Yatırımları 13.135 15.084 8.882 12.054 10.276 10.875

Geniş Anlamda Altyapı Yatırımları 16.580 19.371 12.607 15.691 14.086 14.314

Altyapı Yatırımları 3,9 4,0 3,0 3,6 2,6 2,5

Geniş Anlamda Altyapı Yatırımları 4,9 5,1 4,3 4,7 3,6 3,3

2004 Yılı Fiyatlarıyla Trilyon Lira

GSMH'ya Oran Olarak (%)

 
Kaynak: DPT Kamu Yatırımları Raporları (1999-2003); YPK, 2005 Yılı Genel Ekonomik Hedefler ve Kamu 
Yatırımları Raporu; 2004 Yılı Yatırım Programı; Maliye Bakanlığı, 2004 Aralık Kamu Hesapları Bülteni. 
Hesaplama Yöntemi: Uluslararası kuruluşların geliştirdiği tanımlardan hareketle altyapı yatırımları tanımı 
içinde; tarım sektörü başlığı altında yer alan toprak ve su kaynakları, enerji, ulaştırma-haberleşme ile diğer 
kamu hizmetleri sektörü altında yer alan içme suyu ve kanalizasyon alt sektörlerinin toplamı yer almaktadır. 
Bu toplama eğitim ve sağlık sektörlerinin ilave edilmesiyle geniş anlamda altyapı yatırımları sektörü 
toplamına ulaşılmıştır.  
 

Programın hemen öncesinde GSMH’ya oran olarak yaklaşık yüzde 5 düzeyinde olan kamu altyapı 

yatırımları 2004 yılında (geçici sonuçlar çerçevesinde) yüzde 3,5’in altına düşmüştür. Program 

süresince altyapı yatırımlarındaki azalma yaklaşık 1,7 puan düzeyindedir. 2004 yılında karayolu 

ulaştırmasına yönelik olarak yapılan ilave ödenek kullanımları nedeniyle karayolu ulaştırması 

ayıklanıp bakıldığında altyapı yatırımlarındaki düşmenin düzeyi çok daha artmaktadır.  

Altyapı yatırımlarındaki bu ciddi düşme ülkenin net değerinin düşmesine, yatırım çözülmesine yol 

açması yanında orta ve uzun vadede bazı amprik çalışmalarda açık bir şekilde ortaya konduğu üzere 

büyüme üzerinde olumsuz bir sonuç ortaya koyacaktır.1 Alt yapı yatırımlarındaki düşmenin büyüme 

üzerindeki etkisi orta ve uzun vadede ortaya çıktığı dikkate alındığında, aslında bugünden kesilen 

yatırımlar yarın büyümeyi ekonominin karşılık verme hassasiyetine göre azaltmaktadır.  

Borç stoku düzeyinin başlangıç koşularında yüksekliği ve net değerdeki aşınmanın hızlandığı bir 

yapıda Türkiye açısından altyapı yatırımlarındaki hızlı daralmanın gelecekte hem özel sektör hem 

de kamu açısından ertelenmiş maliyeti ve büyümeye olumsuz etkisi yüksek olacaktır. Latin 

Amerika ülkeleri için yapılan çalışmada (Calderon et al, 2002b) kamu yatırım harcamalarındaki 

                                                 
1 Bu konuda bkz; Calderon, Easterly, Serven (2002b), Infrastructure Compression and Public Sector Solvency 
in Latin America. 
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GSYİH’ya oran olarak değişimin varlık yapısının başlangıç durumuna göre kamu net değerini 

azalttığı, orta vadede büyüme üzerinde ise ülkelerin başlangıç koşullarına göre büyümeyi farklı 

oranlarda olumsuz etkilediği hesaplanmıştır. Ele alınan sekiz ülkenin yedisinde kamu alt yapı 

yatırım harcamalarında GSYİH’nın yüzdesi olarak ortaya çıkan harcama kesintisi uzun vade de 

büyümeyi kendisinden daha fazla oranda düşürmektedir. Yatırım harcamalarındaki kesintinin net 

değer üzerindeki pozitif etkisi ise borç yüküne bağlı olarak değişmektedir. Borç yükü yüksek olan 

ülkelerde bu etki sınırlıyken, borç yükü düşük olan ülkelerde ise katkı daha yüksek olmaktadır. 

Türkiye açısından bu tespitler geçerlidir. 1988-2004 dönemi alt yapı yatırımlarıyla GSMH 

arasındaki ilişkiye baktığımızda aradaki ilişkinin pozitif olduğunu görmekteyiz (R2=97,2) Alt yapı 

yatırımları iki dönem gecikmeli olarak alındığında aradaki ilişkinin düzeyinin daha arttığını 

görmekteyiz (R2=98,8). Özellikle son iki yıldır kamu alt yapı yatırımlarında yaşanan hızlı düşme ve 

alt yapı yatırımlarının iç dağılımındaki değişme (öncelik sorunu) 2000’li yılların sonunda Türkiye 

açısından GSMH’nın büyümesini yavaşlatan bir etki ortaya çıkaracaktır.   

Kamu yatırım harcamaları açısından bir diğer önemli problem alanı da mevcut sermaye stokunun 

korunmasına yönelik bakım-onarım türündeki idame tamamlama yatırımlarındaki düşmedir. Bu tür 

yatırımlar, zaman içinde aşınan, eskiyen, yıpranan veya hasar gören sabit sermaye mallarının veya 

tesislerinin korunması için yapılan yatırımlardır. Programın mali uyum ihtiyacının artması ve 

harcamalara yönelik tedbir alanlarının iyi belirlenmemesi ve yapısal nitelikli reformların hayata 

geçmemesi nedenleriyle bakım onarım harcamalarındaki kesintiler ülkenin varlık yapısının 

aşınmasına neden olmaktadır. Bu ise büyümenin yakın gelecekte zaten net yatırım düzeyindeki 

daralmayla birlikte ayrıca olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Bu şekilde bir klasik açık hedefi 

tutturulup borç yükü azaltılması öngörülebilir. Bu ise, köprü, yollar, içme suyu, kanalizasyon ve 

elektrik hatlarında bozulma kamu yatırım stokunun aşınmasına dolayısı ile Net değerin  azalmasına 

ve bu da  ileriye yönelik kamu açığının artmasına yol açar. Diğer taraftan bu nitelikli yatırımların 

ertelenmesi ise yakın gelecekte yapılacak olan yatırımların çok daha yüksek düzeylerde 

gerçekleşmesi sonucunu doğurabilecektir.   

Türkiye için böyle bir hesaplama çalışması tez kapsamında yapılmıştır. Bunun için öncelikle 1999-

2004 arasında çıkan yatırım programları taranmış ve DPT veri sisteminden gerek karakteristik 

(projenin ne içerdiğini gösteren) gerekse proje adından sektörel düzeyde bakım onarım projeleri 

teker teker dökülmüştür. Daha sonra bu projeler içinde (bazı sektörler için) yer alan ve esas olarak 

yeni yapım ve makine teçhizat alımı niteliğinde olan projeler DPT sektör uzmanlarıyla bir 

değerlendirmeye tabi tutularak toplamlardan çıkarılmıştır. Bu ayıklama kamu yatırım 
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programındaki bakım onarım niteliğindeki harcamaların yıllara göre yüzde 6-10’u arasında 

değişmiştir.  Ayrıca, bazı sektörlerde az da olsa yapım onarım ile makine teçhizat alım ve 

onarımları eğer karakteristiğin de açık bir ifade yoksa sektörlere yönelik varsayımlarla 

ayrıştırılmıştır. Bu anlamda makine teçhizatta alım ve onarımlar birlikte olan projelerde yüzde 10 

bakım, yüzde 90 ise satın alım olarak hesaplanmıştır. Yapımlarda ise bu oran yüzde 50 yüzde 50 

olarak alınmıştır. Yapılan bu ayıklamalar sonucunda ana sektörler itibarıyla kamunun o yıl yatırım 

programı kapsamında öngördüğü ve mevcut sermaye stokunun değerini korumaya yönelik bakım 

onarım niteliğindeki harcamaların program öngörüleri ortaya konmuştur.  

Tablo 82. Kamu Yatırım Programında Yer Alan Bakım-Onarım (İdame-Tamamlama) 
Yatırımlarının Program Sürecinde Gelişimi  

cari fiyatlarla milyar lira 1999 2000 2001 2002 2003 2004
TARIM                         5.807 10.541 12.761 23.435 29.694 23.897
MADENCİLİK                    5.206 7.319 13.752 18.796 16.524 23.232
İMALAT                        24.996 38.484 59.805 92.858 89.790 63.204
ENERJİ                        1.100 1.855 2.065 2.240 3.005 2.885
ULAŞTIRMA -HABERLEŞME     53.920 116.854 113.730 143.587 103.496 117.240
TURİZM                        460 625 735 1.225 1.565 2.476
KONUT                         155 561 2.360 5.355 3.815 4.070
EĞİTİM                        50.608 133.458 167.652 218.034 301.014 271.484
SAĞLIK                        56.073 87.495 137.897 72.061 114.567 176.566
DİĞER KAMU HİZMETLERİ       43.491 65.402 78.511 146.713 144.713 134.819

TOPLAM 241.816 462.594 589.267 724.304 808.183 819.873

TARIM                         23.817 30.692 22.808 31.360 33.896 23.897
MADENCİLİK                    22.128 22.080 23.417 23.231 18.441 23.232
İMALAT                        108.899 118.859 98.565 108.539 98.455 63.204
ENERJİ                        4.715 5.643 3.353 2.585 3.275 2.885
ULAŞTIRMA -HABERLEŞME     228.809 351.978 193.355 177.230 115.429 117.240
TURİZM                        2.008 1.933 1.272 1.530 1.762 2.476
KONUT                         675 1.729 4.415 7.427 4.470 4.070
EĞİTİM                        220.826 412.626 284.540 265.230 335.661 271.484
SAĞLIK                        243.699 269.289 242.246 91.966 129.655 176.566
DİĞER KAMU HİZMETLERİ       189.701 202.323 126.090 165.490 157.289 134.819

TOPLAM 1.045.277 1.417.152 1.000.062 874.588 898.332 819.873

TARIM                         0,0074 0,0084 0,0072 0,0085 0,0083 0,0056
MADENCİLİK                    0,0067 0,0058 0,0078 0,0068 0,0046 0,0054
İMALAT                        0,0319 0,0306 0,0339 0,0338 0,0252 0,0147
ENERJİ                        0,0014 0,0015 0,0012 0,0008 0,0008 0,0007
ULAŞTIRMA -HABERLEŞME     0,0689 0,0930 0,0644 0,0522 0,0290 0,0273
TURİZM                        0,0006 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004 0,0006
KONUT                         0,0002 0,0004 0,0013 0,0019 0,0011 0,0009
EĞİTİM                        0,0646 0,1063 0,0950 0,0793 0,0844 0,0633
SAĞLIK                        0,0716 0,0697 0,0781 0,0262 0,0321 0,0412
DİĞER KAMU HİZMETLERİ       0,0556 0,0521 0,0445 0,0533 0,0406 0,0314

TOPLAM 0,3089 0,3683 0,3339 0,2634 0,2266 0,1911

2004 Yılı Fiyatlarıyla Milyar Lira

GSMH'ya Oranları (%)

 
Kaynak: DPT, 1999-2004 Kamu Yatırım Programları 
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Bu hesaplama sonucunda yatırım programı kapsamında öngörülen bakım onarım harcamaları reel 

olarak yüzde 50’ye yakın oranda bir düşme içinde olmuştur. Programın başında GSMH’ya oran 

olarak yüzde 0,3 düzeyinde olan onarım harcamaları (2004 yılı fiyatlarıyla 1 katrilyonun biraz 

üzerinde), 2004 yılında yüzde 0,2’nin altına düşmüştür (2004 yılı fiyatlarıyla 800 trilyonun biraz 

üzerinde). Özellikle harcama tedbirlerinin yoğunlaştığı son dönemde bu düşme daha da 

hızlanmıştır. Eğitim, enerji, ulaştırma-haberleşme ve sağlık sektörlerinde önemli düzeyde bir 

yatırım çözülmesi bu anlamda yaşanmıştır. Burada bir diğer önemli nokta da deprem harcamaları 

nedeniyle yaşanan artışlar bir tarafa bırakıldığında yatırım genişlemelerinin olduğu dönemlerde 

(2002 yılı gibi) bu genişleme kendisini daha çok yeni yatırımlarda bir anlamda gelecek yıllara yeni 

yüklenimler getiren yeni ihalelerde göstermiştir.   

Mevcut kamu yatırım stokunun değeri muhasebe sisteminde yer almadığı için ne düzeyde bir bakım 

onarım harcamasına ihtiyaç duyulduğunu tespit etmek mümkün olmamaktadır. Mevcut devlet 

muhasebesi sistemi akım olarak yıl içinde gerek yeni yatırım anlamında gerekse idame tamamlama 

anlamında yapılan harcamaları bize vermektedir. Mevcut varlıklar ise ilavelerle birlikte fiili 

envantere girmekle bunların bilanço anlamında bir değerlemesi yapılmamaktadır. Bu ise aslında bir 

ülkede ekonominin varlık gelişimi anlamında ne düzeyde büyüdüğünün görülmemesine yol 

açmaktadır. Veya mali açıdan daha düşük bir kamu açığı verilirken yatırım çözülmesi sonucu 

yükümlülüklerdeki artışın ne düzeyde düşürüldüğü hesaplanamamaktadır. Bu tez kapsamında ilk 

defa kamu yatırımları için ne düzeyde bir bakım onarım harcaması yapıldığı hesaplanmaya 

çalışılmıştır.  

Toplam yatırım ödenekleri içinde bakım onarıma ayrılan kaynak yıllar içinde yüzde 7-9 arasında 

değişmekle birlikte harcama tedbirlerinin yoğunlaştığı dönemlerde yüzde 7’lere inmiş, tedbirlerin 

saha çok gelir üzerinde yoğunlaştığı dönemlerde ise yüzde 9’lara kadar çıkmıştır. Program 

süresince toplam proje stoku değerinin ise yüzde 4-5 arasında bakım onarım harcamaları 

yapılmıştır. 2003 ve 2004 yılları bu anlamda yine ortalamanın altında kalınan (yüzde 4’e yaklaşılan) 

yıllar olmuştur. 

Kamunun mevcut sermaye stokunun çıkarılmadığı bir yapıda tez kapsamında elde bulunan veriler 

çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı özelinde eğitim sektörüne yönelik bir hesaplama yapılmıştır. 

Bunun için eğitim düzeyleri itibarıyla 2004 yılında toplam derslik sayısı çıkarılmış, 2004 yılı 

fiyatlarıyla giydirilmiş derslik maliyeti Milli Eğitim Bakanlığından alınmıştır. Giydirilmiş maliyet 

için bir bütün olarak ilk ve orta öğretimde bir okul içinde olması gereken diğer kullanım alanlarının 

(yönetim odası, toplantı salonu, laboratuar ve atölyeler, kalorifer tesisatı gibi) yapım maliyeti de yer 
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almaktadır. Eğitim düzeyleri itibarıyla farklı hesaplanmasının nedeni ise sınıfların metrekare 

büyüklüklerinden ve diğer yan alanların farklılığından dolayı birim maliyetlerin dolayısı ile inşaa 

edilen okulların farklı değerde olmasıdır. Varlık değerinin yüzde 2,5 ile çarpılması ile bakım onarım 

ihtiyacı tespit edilmiştir. Vergi Usul Kanunundaki genel yüzde 2 oranın yarım puan yukarıya 

çekilmesi arsa payının toplam varlık değeri içinde dikkate alınmamasına dayanmaktadır.  

Makine teçhizat değerinin hesaplanmasında ise biten dersliklerin ortalama donatım ihtiyacı ile 

mevcut dersliklerin ortalama donatım ihtiyacının eğitim düzeyleri itibarıyla birim derslik başına 

olan değerinden hareket edilmiştir. Bakım onarım ihtiyacında ise yüzde 15 amortisman oranı 

kullanılmıştır.  

Tablo 83. Milli Eğitim Bakanlığı 2004 Yılı Toplam Varlık Değerinin Hesaplanması, 
Toplam Bakım Onarım İhtiyacı ve Gerçekleşen Bakım Onarım Harcaması  

Milyar lira Senaryo I Senaryo II Senaryo I Senaryo II Senaryo I Senaryo II

Sabit Varlık Değeri 22.543.485 19.132.006 8.101.211 6.945.220 30.644.696 26.077.226

Bakım Onarım İhtiyacı 563.587 478.300 202.530 173.630 766.117 651.931

Makine Techizat Değeri 1.352.609 1.147.920 648.097 555.618 2.000.706 1.703.538

Bakım Onarım İhtiyacı 202.891 172.188 97.215 83.343 300.106 255.531

Toplam Varlık Değeri 23.896.095 20.279.927 8.749.308 7.500.837 32.645.402 27.780.764

Toplam Bakım On. İhtiyacı 766.479 650.488 299.745 256.973 1.066.223 907.461

Gerçekleşen 151.215 151.215 61.003 61.003 212.219 212.219

Yatırım 148.273 148.273 60.068 60.068 208.341 208.341

Diğer Cari 2.942 2.942 936 936 3.878 3.878

Fark 615.263 499.273 238.741 195.970 854.005 695.243
Olması Gerekenin (%) 19,7 23,2 20,4 23,7 19,9 23,4

Okul Öncesi ve İlköğretim Orta Öğretim Toplam

 
Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim İstatistikleri, 2000-2004. Milli Eğitim İhalelerinde Oluşan 2004 yılı 
derslik başına giydirilmiş birim maliyetler. Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2004 Yılı Bütçe 
Geçici Sonuçları. 
 
Tez kapsamında yapılan hesaplamalar sonucunda;  

• 2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kapsamında 

toplam varlık değeri iki senaryo altında 27,8-32,7 katrilyon lira düzeylerinde tespit 

edilmiştir. 

• Bunun karşılığında 2004 yılı için mevcut varlıkların değerini korumak için ihtiyaç duyulan 

yatırım ihtiyacı ise yine iki senaryoya göre 907 trilyon lira ile 1.066 trilyon lira 

düzeylerinde hesaplanmıştır. 
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• Milli Eğitim Bakanlığının 2004 yılı bütçe geçici sonuçları yıl içinde cari ve yatırım dahil 

toplam 212,2 trilyon lira düzeyinde bir bakım onarım harcamasının yapıldığını bize 

göstermiştir. 

• Bu çerçevede, birinci senaryoya göre yapılması gereken bakım onarım yatırım 

harcamasının   854 trilyon lira (yapılması gerekenin yüzde 80’i), ikinci senaryoya göre ise 

695 trilyon lira (yapılması gerekenin yüzde 77’si) altında kalındığı hesaplanmıştır. Milli 

Eğitim Bakanlığı mevcut varlıkların ihtiyaç duyduğu bakım onarım yatırımlarının yaklaşık 

yüzde 20’sini 2004 yılında karşılayabilmiştir. 

Bu sonuçlar istikrar programı uygulamasında gerek kurumsal düzeyde gerekse toplam olarak 

yatırımlar üzerine gelen kasap tipi kesimin (butcher type of cut) ne düzeyde etkiye sahip olduğunu 

ve geleceğe ne düzeyde bir risk taşındığını göstermektedir. Yatırımlar düşmekte, mevcut yatırım 

stokunun her sene azalanda olsa ilavelerle geldiği noktada bakım onarım ihtiyacı ise olması 

gerekenin çok altında kamu tarafından karşılanmaya çalışılmaktadır. 

Milli Eğitim örneğinde geriye kalan farkın tamamen karşılanmadığı düşünülmemektedir. Ortaya 

çıkan farkın bir kısmı hanehalklarının katkısıyla karşılanmaktadır. Nitekim DİE 2002 Eğitim 

Harcamaları çalışması bunu ortaya koymaktadır. Burada politika oluşturulması açısından 

tartışılması gereken yatırımlar üzerinde ortaya çıkan bu baskı sonucunda doğru önceliklendirmenin 

gerek kurum gerekse toplam yatırımlar için ne düzeyde etkin yapıldığıdır. Yukarda çıkan sonuçlar 

aslında bunun istenen düzeyde yapılmadığını bize göstermektedir.       

 

3.8 Program Sürecinde Vergi Sistemi ve Vergi Politikaları  
 
Bir ülkede yürürlükte olan vergi mevzuatı ve buna bağlı olarak geliştirilen vergi uygulaması olarak 

tanımlanabilecek “Vergi Sistemi” başta siyasi, sosyal ve ekonomik alanlar olmak üzere pek çok 

alanla doğrudan ve güçlü bir etkileşim içerisindedir.  

Vergi Sistemi, toplumsal, siyasi ve ekonomik tercihler bütününün bir yansıması ya da sonucudur. 

Bu ise kaçınılmaz olarak bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de vergi alanına ilişkin temel belgeyi 

toplumsal uzlaşıyı gösteren Anayasa yapmaktadır.  



 

 

223
 

Anayasamızın, “Temel Haklar ve Ödevler” başlıklı İkinci Kısmının; “Sosyal ve Ekonomik Haklar 

ve Ödevler” başlıklı Üçüncü Bölümünde “Vergi Ödevi” düzenlenmektedir. Bu başlığı taşıyan 73 

üncü madde de; 

“ Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle 

yükümlüdür. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. 

Vergi, resim, harç ve mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle 

oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde 

değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.” 

Devletle vatandaşların arasındaki ilişkinin en hassas olduğu konuların başında vergi gelmektedir. 

Türkiye’de bütçe merkezli olarak uygulanan maliye politikaları ile özünde kamu harcamalarını 

finanse etmek amacıyla ekonomiden kaynaklar çekilmekte ve kamusal politikaların uygulamasını 

sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu yüzden istikrar programlarında uygulanan vergi politikası, 

kamunun gelir yapısında bir iyileşme sağlamak dolayısı ile kamu borçlanma gereğinin düşürülmesi 

amacıyla önem kazanmaktadır. Programın başlangıç koşullarının ağırlığı ve kısa vadede beli bir 

mali çabanın ortaya konması gereği kimi durumda vergi politikalarını öne çıkarmaktadır.    

3.8.1 18 inci İstikrar Programında Öngörülen Vergi Politikaları ve 
Uygulama Sonuçları 
 
Her stand-by düzenlemesi IMF’e sunulan bir ana niyet mektubu ile başlar ve bu anlamda ilk niyet 

mektubu, uygulanacak ekonomik programın Anayasası niteliğinde kabul edilir. Bu dönemin ilk 

stand by düzenlemesinde maliye politikası amacı sürdürülebilir bir kamu finansman yapısına 

ulaşmak amacıyla faiz dışı fazla vermek suretiyle kamı borç stokunun azaltılması olarak 

belirlenmişti. Başlangıç koşullarının da zorlamasıyla hedeflenen faiz dışı fazlaya ulaşılması için 

öngörülen tedbirler vergi gelirlerini artırmaya yönelik olmuştu. 

2000-2002 programı kamu gelirleri ve özellikle vergi alanında önemli düzenlemeler içeriyordu. 

2000 yılında toplam kamu için GSMH’ya oran olarak yüzde 2,2 düzeyinde öngörülen faiz dışı 

fazlaya ulaşmak amacıyla (deprem harcamaları ayıklanmadığında 3,7) yaklaşık 4,3 katrilyon liralık 

tedbirlerin (GSMH’nın yüzde 3,4) yüzde 80’den fazlası gelir artırıcı tedbirler olarak tasarlanmıştı. 
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2000 yılı için harcama tasarrufu sağlamaya yönelik tedbirlerin toplam tedbir büyüklüğü içindeki 

payı yüzde 20’nin altındaydı (4.1.5.1 nolu bölümde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştı).  

Gelir artırıcı tedbirler incelendiğinde, bu tedbirlerin esas olarak bir defa uygulanmak üzere çıkarılan 

vergilere dayandığı görülmektedir. Programa güveninin piyasalarda oluşması gibi olumlu 

faktörlerin yanında depremin de etkisiyle sosyal dayanışmanın yükseldiği bu ortamda vergi salmak 

başlangıç koşullarında bütçe harcama esnekliğinin düşük olması nedeniyle hükümet için açıktır ki 

daha kolay olmuştur. 

Programın en önemli performans kriteri olan “faiz dışı fazla hedefine” ulaşılması kaygısı vergi 

yapısını bu şekilde bir değişim içine sokan tedbirlerin geliştirilmesini kaçınılmaz kılmıştır.  

2001 Krizine Kadar Olan Dönemde Öngörülen Vergisel Tedbirler ve Uygulama Sonuçları 

Program uygulamasında niyet mektuplarında vergiye ilişkin 35 madde bulunmaktadır. Bunların bir 

kısmı vergi alanına ilişkin yapısal düzenlemelere ilişkin olmakla büyük bir kısmı  vergi oranlarına 

ya da vergilendirmeye ilişkindir. Düzenlemelerin büyük bir kısmı ya vergi oranlarının 

değiştirilmesi, artırılması, ya da bir defalık  uygulanacağı ifade olunan vergilerin yürürlük 

tarihlerinin ya da kapsamlarının değiştirilmesiyle ilgilidir. Bu hususun “sayısal performans 

hedefleri” nedeniyle verginin kaynak yaratma boyutunun daha fazla gündemde olmasından 

kaynaklandığını ifade etmek yanıltıcı olmayacaktır. 

Kriz dönemine kadar niyet mektuplarında öngörülen gelir artırıcı temel vergisel tedbirlere ayrı ayrı 

bakarsak:  

9 Aralık 1999 tarihli Niyet Mektubu 
 
9 Aralık 1999 tarihli Niyet Mektubu ile başlayan 2000-2002 program dönemi, genelde kamu 

gelirleri, özelde de vergi gelirleri alanında önemli düzenlemeler içermekteydi. Bu program 

çerçevesinde öngörülen maliye politikasının başarısı esas olarak geliştirilen vergi tedbirlerine 

bağlanmıştı.  

Söz konusu niyet mektubunun vergi politikasına ve vergi gelirlerine ilişkin hükümleri şu şekilde 

özetlenebilir;  

 26 Kasım 1999 tarihinde Parlamento'da onaylanan vergi paketi  (4481 sayılı kanun) 

hedeflerin tutturulmasını kolaylaştıracaktır. Vergi paketi; ek gelir ve kurumlar vergisi 

ödemelerini, ek motorlu taşıtlar ve ek emlak vergisi ödemelerini, cep telefonu faturaları 

üzerine uygulanacak bir Özel İletişim Vergisini ve yeni getirilen Özel İşlem Vergisi ve 
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geçmişe yönelik olarak Hazine kağıtları üzerinden alınacak faiz vergisi1 ile düzenleyici 

kurulların (İMKB, SPK gibi) yaratacakları gelir fazlalarından yapılan aktarımların 

artırılmasını içermektedir. 

 Standart yüzde 15 olan oranı ile diğer Avrupa ülkelerine nazaran çok düşük kalan KDV 

oranı GSMH'nin yüzde 0,5'i oranında gelir yaratması amaçlanarak 2 puan oranında 

artırılacaktır. 

 Tütün ve alkollü içkiler üzerindeki ek KDV oranının artırılmasıyla gelir artışı 

sağlanacaktır.  

 Gayrimenkul sermaye iratları ve serbest meslek kazançları üzerine uygulanan stopajın 

yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkartılması, faiz ve repo gelirlerine uygulanan stopaj oranının 

2 puan artırılması ve ücret ve maaş kazananların vergi dilimleri ve özel istisna 

miktarlarının artışının hedeflenen enflasyon oranıyla sınırlandırılması yoluyla doğrudan 

vergi gelirleri GSMH'nin yüzde 0.3'ü oranında artırılacaktır.  

 1999 Bütçesindeki Vergi Usul Kanunu'nun 279. Maddesi'nin uygulamasının 

ertelenmesinin sona ermesiyle, kamu kağıtlarını ellerinde bulunduran ticari işletmelerin 

vergilendirilebilir kârlarının hesaplanma yönteminin revizyonu sayesinde (2000 yılında 

tekrar bir uzatma öngörülmemesi suretiyle) vergi gelirleri de artacaktır. 

 Bakanlar Kurulu 2000 yılının ilk üç ayı içinde 4444 Sayılı Kanun’un 2. Maddesi, 2. 

Paragrafında kendisine verilen yetkiyi 1 Temmuz 2000’den geçerli olmak üzere 

kullanacaktır (4444 sayılı Kanun 2. Maddesi 2. Paragrafı: “Bakanlar Kurulu geçici 

vergi dönemlerini üç aya indirmeye, geçici verginin beyan ve ödeme sürelerini üç aylık 

dönemi izleyen ikinci ayın onbeşinci günü akşamı olarak belirlemeye yetkilidir”). 

  Hükümet, vergi sistemini daha etkin ve adaletli hale getirmek amacıyla vergi sistemini 

iyileştirmek ve vergi uygulamasını güçlendirmek kararlılığı içindedir. Net ve basit yasa 

ve diğer mevzuatla desteklenmiş geniş tabanlı, düşük ve tahmin edilebilir marjinal 

vergi oranları üzerine kurulu bir vergi sistemi hem iç yatırımı  teşvik etmek hem de 

yabancı sermaye çekmek için en iyi araçtır.  

 Hükümet, vergi aflarının mükelleflerin vergi ödemeye yanaşmasını engellediğinin 

farkındadır ve gelecekte yeni af çıkartmama kararlılığındadır. 

                                                 
1 4481 sayılı Kanunla getirilen “Faiz Vergisi” vergi kanunlarının geriye yürütülmemesi ilkesine aykırı bir 
uygulama örneği olmuştur. Hazine kağıtlarının “reel faizlerinin” yüksek olması tespitinden hareketle söz 
konusu tasarruf araçlarından elde edilen faiz gelirlerine başlangıçta  öngörülmeyen bir verginin salınması 
vergi hukuku açısından tartışmaya açık bir durum olmakla birlikte ekonomik gerekçe ön plana çıkmıştır. 
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 Hükümet, gelecek aylarda bir taraftan kapsamı, prim ödemeyi ve idari etkinliği 

artırmak amacıyla idari reformlar yaparken diğer taraftan uzun vadeli tasarruf 

kaynaklarını çeşitlendirme açısından özel emeklilik fonlarına yönelik hukuki çerçeveyi 

oluşturarak, sosyal güvenlik reformuna derinlik kazandırmayı planlamaktadır. 

10.03.2000 tarihli Niyet Mektubu (1.Gözden Geçirme) 

 İlk çeyrekte, üçer aylık peşin kurumlar vergisi ödenmesi yeniden uygulamaya 

konulacaktır (2000 yılının üçüncü çeyreğinde yürürlüğe girecektir). 

22.06.2000 tarihli Niyet Mektubu (2.Gözden Geçirme) 

 ATV, TEFE ile aynı yönde değiştirilecektir. 

 2001 yılı bütçesinin hazırlanmasında vergi politikası tedbirleri tartışılacaktır. Vergi 

idaresini iyileştirmek için (…) tam komputerize bir sistem bu yıl faaliyete başlamıştır. 

Ayrıca Nisan ayı itibariyle gecikmiş vergi yükümlülüklerinin izlenmesi amacıyla üçer 

aylık bir izleme sistemi uygulamaya başlamıştır. Mart 2000 itibari ile GSMH’nin % 

4.75’ine tekabül eden (büyük bir bölümü kamu sektörüne ait olmak üzere) gecikmiş 

vergi yükümlülükleri stokunun vergi kanunu hükümlerinin uygulanması suretiyle (ve 

herhangi bir vergi affı olmaksızın) azaltılması konusunda taahhüt devam etmektedir.  

 Kurumlar ve gelir vergisinin üçer aylık peşin ödenmesi uygulaması Nisan ayında tekrar 

başlatılmıştır. 

18.12.2000 tarihli Niyet Mektubu (3. ve 4.Gözden Geçirme) 

Bu niyet mektubu 18 inci stand-by düzenlemesinin Kasım 2000’de ilk kriz sinyalini vermesi ve 

nispeten küçük bir kriz yaşanmasından sonra verilen ilk niyet mektubu olma özelliğini taşımaktadır. 

Hükümet programa olan güveni artırmak amacıyla programın temel performans kriteri olan faiz dışı 

fazla hedefini ilk defa bu niyet mektubunda yükseltmiştir. Bu çerçevede, 2001 yılı için hedeflenen 

yüzde 3,7 düzeyindeki faiz dışı fazla hedefi hükümetin programı uygulamadaki kararlılığını 

göstermek amacıyla yüzde 5’e revize edilmiştir.  

Beklentisi oluşmaya başlayan krize karşı “ilk tepki” olan bu mektupta aşağıda yer alan 

düzenlemelerden de görüleceği üzere vergi de dahil olmak üzere ilave yeni tedbirler 

öngörülmekteydi. Bu niyet mektubu kapsamında vergiye ilişkin öngörülen düzenlemeler ve yeni 

tedbirler aşağıdaki şekildedir: 

 Özel işlem vergisinin oranı iki katına çıkartılacaktır. Özel iletişim ve özel işlem 

vergilerinin süresi, (…) 2001-2002 yıllarını da kapsayacak şekilde uzatılacaktır. 
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 Telefon hizmetleri ve doğalgazdaki KDV oranları artırılacaktır. 

 Peşin kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e çıkartılacaktır. 

 Gelir vergisi mükelleflerine yönelik olarak hayat standardı esası tekrar uygulamaya 

konulacaktır. 

 Mevduat, repo ve yatırım ödenekleri üzerindeki stopaj oranları artırılacaktır. 

 Gelir vergisi dilimlerinin hedeflenen enflasyona endekslenmesi sürdürülecektir. 

 Motorlu taşıtlar üzerindeki vergi oranları ve düzeyleri artırılacaktır. 

 Doğalgazdaki KDV oranları artırılacaktır. 

 Diğer harçlarla beraber LPG kullanan araçlar üzerindeki vergiler artırılacaktır. 

 Akaryakıt tüketim vergisi aylık artış oranı en az hedeflenen TÜFE enflasyonuna eşit 

olacak şekilde belirlenecektir. 

 Eğitime katkı payı kesintisi 2001-2002'ye uzatılacaktır (Daha sonra alınan kararla 

eğitime katkı payı uygulama süresi 2010 yılı sonuna kadar uzatılmıştır). 

 Gelir ve kurumlar vergisinin üçer aylık dönemlerle peşin ödenmesi sistemi 2001'e 

uzatılacaktır. 

 Yurtiçi ve ithalat kredileri üzerindeki harçlar artırılacaktır (Kaynak Kullanımını 

Destekleme Fonu). 

 2000 ve 2001'de vergi sisteminin etkinliğini ve adaletini sağlamanın gerekli koşulu 

olan, tüm mükelleflerin vergi mevzuatına tam olarak uymalarını artırmak amacıyla 

vergi idaresinin kuvvetlendirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Bu amaçla, 

planlandığı üzere tüm önemli vergi dairelerinde bilgisayar ortamına geçilmesi 

tamamlanmış olup, 2001'de hemen hemen kalan tüm diğer vergi dairelerinde de 

bilgisayar ortamına geçilecektir. Vergi mükellefine ait verilerin (üçüncü kişilere ilişkin 

bilgiler de dahil olmak üzere) işlenmesini ve paylaşılması, üç veri işleme merkezi 

birleştirilip, yeniden organize edilerek iyileştirilecektir. 

 Vergi numaralarına ilişkin spesifik adımlar Ocak ayı gözden geçirmesi sırasında 

belirlenecektir. Bu iyileştirmelere dayanarak, vergi mükelleflerinin denetim ve tasdik 

kapsam ve boyutunu genişleterek, vergi kanunlarının ve düzenlemelerinin uygulanması 

kuvvetlendirilecektir. Bu tedbirler, vergi tahsilatını artıracak ve herhangi bir vergi affı 

olmadan gecikmiş vergi borçlarının azalmasına yol açacaktır.  

 Kredi karşılıklarının vergiden düşürülebilmesi konusunda, banka denetim 

düzenlemeleri gereği bankaların ayırmak zorunda oldukları karşılıkların tümüyle 

vergiden düşürülmesine izin veren bir vergi düzenlemesi kabul edilecektir. Aynı 
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zamanda, genel karşılıkların vergiden düşürülmesi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu 

düzenleme 2001 Mart ayı sonuna kadar kabul edilecek ve 1 Nisan 2001'den itibaren 

uygulanmak üzere geçerli olacaktır . 

2000 Yılı Uygulama Sonuçları 

2000 yılı yılın son çeyreğinde ekonomik ve siyasi yaşamda ortaya çıkan olumsuz gelişmelere 

rağmen maliye politikası uygulaması açısından son derece başarılı bir yıl olmuştur. Harcamaların 

bütçe içinde öngörülen toplam ödeneğin altında kalması yanında kamu maliyesine asıl katkı 

uygulamaya vergi tarafındaki olumlu gelişmelerden gelmiştir. Gelir tedbirleri içinde yer alan ilave 

vergi düzenlemelerinden tahmin edilenin üzerinde bir hasılat elde edilmiştir.   

Tabloda VUK 279 maddesi uygulaması sonucu elde edilecek ilave vergiler, KDV oran artışları, 

geçici vergi ödeme süresinin değişmesi, bazı vergilerdeki oran artışlarından gelen ilave vergiler yer 

almamaktadır. Bunlar dahil edildiğinde 2000 yılında hedeflenen  4,3 katrilyon düzeyindeki vergi 

tahsilatının üzerine çıkıldığı görülmektedir.  

Tablo 84. 2000 Yılında Öngörülen ve Sisteme Yeni Giren Bir Defalık Vergi Tedbirlerinden 
Elde Edilen Hasılat 

  GSMH'ya Oranlarıı

Trilyon  lira 2 0 0 0 % PAY  2 0 0 0 

Faiz Vergisi 1,641 60.9 1.31

Ek Gelir Vergisi 96 3.5 0.08

Ek Kurumlar Vergisi 197 7.3 0.16

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 68 2.5 0.05

Ek Emlak Vergisi 65 2.4 0.05

Özel İletişim Vergisi 416 15.4 0.33

Özel İşlem Vergisi 213 7.9 0.17

Toplam 2,695 100.0 2.15

Faiz Vergisi Hariç Toplam 1,054 39.1 0.84
 

Alınan ve uygulamaya konulan vergi tedbirleri sonucunda 2000 yılında yaklaşık olarak GSMH’nın 

yüzde 2,6’sı düzeyinde bir ilave vergi tahsilatı elde edilmiştir. Bu ise programın temel performans 
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kriteri hedefine ulaşılmasına en büyük katkıyı vermesi yanında uzun bir dönem sonunda ilk defa 

konsolide bütçe açığının hedeflenenin altında gerçekleşmesine neden olmuştur.  

2001 Krizi ve Sonrası Dönemde Öngörülen Vergisel Tedbirler ve Uygulama Sonuçları 

2001 yılında yaşanan ekonomik sorunların ve kriz koşullarının belirleyiciliğinde mali politikaya 

yönelik performans kriterleri yeniden belirlenmiştir. Bununla birlikte, 2001 yılı bir kriz yılı olması 

nedeniyle yapılan makro ve mali hesaplar önemli düzeyde değişmiş ve yıl içerisinde yeni önlemler 

uygulamaya konmuştur. Yaşanan krizle birlikte önemli düzeyde değişen makro ekonomik çerçeve 

mali tedbirlerin değişmesine yol açmıştır. Başlangıç bütçesinin anlamını yitirmesi nedeniyle yılın 

daha ikinci yarısının başında ek bütçe ihtiyacı ortaya çıkmış ve ek bütçe kanunu çıkarılmıştır. 2000 

yılı sonunda ve 2001 yılı içinde öngörülen vergi tedbirleri sonucunda 2001 yılı için en az 

GSMH’nın yüzde 2,5’i, düzeyinde bir ilave vergi geliri sağlanması hedeflenmişti.     

2001 yılı içinde öngörülen tedbirlerin büyüklüğü GSMH’nın yaklaşık yüzde 4’ü düzeyindeydi. Bu 

tedbirlerin yaklaşık yüzde 80’i gelir üzerine yüzde 55’i vergi gelirleri üzerine getirilen tedbirlerden 

oluşmaktaydı. Aslında vergi dışı gelir tedbirlerinin önemli bir kısmının istenilen düzeyde 

gerçekleşmeme riski dikkate alındığında yine asıl performans vergi hasılatında yaratılan ilave 

gelirlere dayandığını söyleyebiliriz.   

Krizden sonraki süreç, krizin şokunu bir an önce atlatmak -deyim yerindeyse yaşanan ekonomik 

depremin en az hasarla atlatılmasını sağlamak- için ilave bazı önlemlerin alındığı bir dönem 

olmuştur. Bu anlamda orta vadeli perspektifte vergide dahil olmak üzere yapısal düzenlemelerden 

daha fazla bahsedilen ve yasal çerçeveyi oluşturma anlamında düzenlemelerin daha fazla ön plana 

çıkarıldığı bir dönemdir.  

Niyet mektuplarında öngörülen vergisel tedbirlere bakarsak: 

03.05.2001 tarihli Niyet Mektubu (6. ve 7. Gözden Geçirme) 

Bu niyet mektubu  GEGP’nın yürürlüğe girdiği ilk niyet mektubudur. Sözkonusu program 

öncekinin devamı niteliğinde olmakla beraber, “kur sistemi’nin” değişmiş olması nedeniyle 

ekonomik yaklaşım önemli bir kurgusal farklılığı yansıtmaktaydı. Ekonomide yaşanan daralmaya 

rağmen gelir amacı ön planda olan bu niyet mektubundaki vergisel düzenlemeler şu şekildedir:  

 KDV oranları, indirimli %1’lik ve %8’lik oranlar hariç, 1 puan artırılacaktır. 

 Nisan’daki % 20’lik artıştan sonra Mayıs ayı başında ATV %15 daha artırılacaktır. 

Haziran 2001’den itibaren ATV her ay en az TEFE enflasyonu kadar artırılacaktır. 
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 Vergi idaresinin üç veri işleme merkezi birleştirilerek yeniden örgütlenecektir. 

 Vergi tahsilatının arttırılması ve tüm vergi düzenlemelerinin uygulanması ile 2000 yılı 

sonunda GSMH’nin yüzde 2’si oranında bulunan (faiz ve cezalar dahil) özel sektör 

birikmiş vergi borcu stokunun 2001 yılı sonunda azaltılması planlanmaktadır. 

 Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin birikmiş vergi ve sosyal katkı borçları 2002 yılı sonu 

itibarı ile sona erdirilecektir. Birikmiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının geç 

ödenmeleri halinde uygulanacak faiz oranlarını piyasadaki faiz oranlarının üzerinde 

tutacak şekilde derhal ayarlanacaktır. 

26.06.2001 tarihli Niyet Mektubu (8.Gözden Geçirme): 

 Mayıs ayında, KDV oranları planlandığı gibi artırılmıştır.  

 ATV daha evvel planlananın da üstüne çıkılarak Mayıs ayında yüzde 20’den fazla, 

Haziran ayında da yüzde 16 oranında artırılmıştır.  

 Vergi idaresi, VKN kullanımından sağlanan bilgileri bütünüyle kullanarak vergi 

tabanını genişletecek ve mükelleflerin vergi mevzuatına olan uyumlarını artıracaktır. 

31.07.2001 tarihli Niyet Mektubu (9.Gözden Geçirme): 

 Telefon hizmetlerine uygulanması önerilen KDV artışının iptalinin gelirlere olan 

etkisinin, (…) ve vadeli mevduat hesaplarından alınacak özel işlem vergisi ile telafi 

edilmesi beklenmektedir.  

 26 Temmuz 2001 tarihinde kamu borcunun çevrilmesi riskinin daha da azaltılmasına 

yönelik bir tedbirler paketi açıklanmıştır. Banka pasiflerinde uzun vadeye yönelimi 

teşvik etmek amacıyla mevduattan alınan stopaj vergisini, uzun vadeli mevduata daha 

düşük, kısa vadeli mevduata daha yüksek oranlar uygulanmak kaydıyla, elde edilen 

vergi gelirini fazla etkilemeksizin, farklılaştırma uygulamasına gidilecektir. Hazine 

kağıtlarının küçük yatırımcılar tarafından daha fazla miktarda doğrudan tutulmasını 

teşvik etmek amacıyla, Devlet İç Borçlanma Senetleri’ni satın alanlara uygulanmakta 

olan gelir vergisi muafiyetinin 4,9 milyar TL’den 2002 yılı sonuna kadar (sistemin bu 

tarihte daha kapsamlı bir reforma tabi tutulması planlanmaktadır) 50 milyar TL’ye 

yükseltilmesi önerilmektedir.  

 Harcama planları nedeniyle oluşan vergi yükünü hafifletmek amacıyla, vergi tabanını 

genişletmenin yolları aranmaktadır. Bu çerçevede, geçen yıl IMF’den vergi politikası 

ve idaresi konusunda teknik yardım alınmıştır. Şimdi de Türk vergi sistemini 2001 yılı 
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sonuna kadar iyileştirmek için orta vadeli bir strateji oluşturmak üzere Dünya Bankası 

ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.Vergi kimlik numaralarının finansal işlemlerde 

kullanılması konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmeye devam edilmekte olup, 

uygulamanın 1 Eylül 2001 tarihinde başlaması beklenmektedir ve vergi idareleri için 

sıkı performans standartları hazırlanarak, vergi alacaklarının tahsilatını sağlamaya 

yönelik çabalar yoğunlaştırılacaktır. 

20.11.2001 tarihli Niyet Mektubu (10.Gözden Geçirme): 

 Aralık 2001’de Özel İşlem Vergisi yüzde 50 oranında artırılacaktır. 

 Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 75 oranında (yeniden değerleme oranının yüzde 50 

fazlası) oranında artırılacaktır. 

 Akaryakıt Tüketim Vergisi (ATV) Kasım ayı içinde TEFE’deki artıştan çok daha fazla 

artırılmıştır. Bundan sonra da ATV’deki artışın aylık TEFE artışına endekslenmesine 

devam edilecektir; ayı zamanda doğalgaza da metreküp başına 12,500 TL’lik maktu 

ATV uygulanacaktır (müteakiben bu tutar aylık TEFE artışına endekslenecektir). 

 Büyük şehir belediyelerinde emlak vergisi gelirlerinin artırılması için tedbirler 

alınacaktır (yerel yönetimlerin vergilerden aldığı pay yüzde 4.1’e düşürülerek ortaya 

çıkan ek kaynak bütçeye aktarılacaktır). 

 Yeni gecikmiş vergi borçlarının en aza indirilmesine yardımcı olmak amacıyla, konuyla 

ilgili çalışanlara, beyanda bulunmayanların takibi ve vergi alacaklarının tahsilatı 

hususunda katı zaman sınırları getirilmiş olup, söz konusu sınırlara gösterilecek uyum 

sınırlı olacaktır. 

2001 Yılı Uygulama Sonuçları 

Yaşanan büyük bir kriz ve bu kriz koşulları içinde geçirilen 2001 yılında da vergi ve vergi benzeri 

tedbirlerin ekonominin içinde bulunduğu olumsuz duruma rağmen mali amaçların önceliğinden 

dolayı yine yoğun bir şekilde yaşama geçtiğini görüyoruz. Efektif vergi yüklerinin artması, bir 

defalık vergilerin sürelerinin uzatılması, işsizliğin önemli düzeyde artmasına rağmen istihdam 

üzerindeki vergi yüklerinin yükseldiği bir yıldır bu yıl. Bankacılık sektöründeki problemler ve mali 

öncelikler ekonominin başta reel sektör olmak üzere diğer önceliklerinin önüne geçmiştir. 
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Tablo 85. 2001 Yılında Uygulamaya Konulan Bazı Vergi Tedbirlerinden                               
Elde Edilen Tahmini Hasılat 

 

(Trilyon TL) 
Elde Edilen 

Hasılat % Pay 
Vergi Tedbirleri Toplamı 3.090 100,0 

  Telefon,Doğalgaz Hizmetlerindeki KDV Artışı 750 24,3 

  Peşin Kur. Verg. Oranında Artış 740 23,9 

  Menkul Sermaye İratlarındaki Stopaj Artırımı 500 16,2 

  Özel İşlem ve Özel İletişim Verg. Uzatılması 900 29,1 

  MTV Artırımı 200 6,5 

 
Yılın çok değişkenlik göstermesi ve ek bütçe kanunu çıkarılması nedeniyle tedbir sonuçlarını 

sınıflandırmak ve elde edilen ilave artışları hesaplamak sorunlu olmakla birlikte bu çalışma 

kapsamında yapılan hesaplamada vergilerde yaklaşık 3katrilyon lira tutarında ilave hasılat artışı 

yapıldığı tahmin edilmektedir. Buna başlangıç koşullarında öngörülen tedbirlerin (kriz öncesi) etkisi 

dahil değildir. Ayrıca, gelir vergisi dilimlerinin hedeflenen enflasyon oranı düzeyinde artırılması 

gibi tam mali etkisi ölçülmeyen tedbirlerde eklendiğinde toplam 5 katrilyona yaklaşmaktadır. 

Bunun anlamı, GSMH’nın yaklaşık yüzde 3’üne yaklaşan düzeyinde bir ilave vergi tedbirinin 

uygulandığıdır. 

Ekonomi daralırken, tarihsel bir kriz yaşarken yükseltilen faiz dışı fazla hedefinin yükü 2001 

yılında yine vergi üzerinde olmuştur. Bu ise özellikle yatırımcılar ve üreticiler açısından 

vergilemenin geldiği noktada başta yeni yatırımlar ve istihdam kararları üzerinde gelecek döneme 

ilişkin oldukça olumsuz beklentilerin oluşmasına yol açmıştır.   

3.8.2 19 uncu İstikrar Programında Öngörülen Vergi Politikaları ve 
Uygulama Sonuçları 
 

11 Eylül olayından sonra girilen yeni süreç 2002 yılında Türkiye’nin yeni bir stand-by 

düzenlemesini uygulamaya koymasıyla başlamıştır. Bu yeni süreç temel politika amaçları açısından 

hemen aynı olmakla birlikte yapısal reformların hızlandırılması gibi önceliklerde bir değişme 

kendisini göstermektedir.  

18 Ocak 2002 tarihinde açıklanan yeni stand by ile faiz dışı  fazla GSMH’nın yüzde 6,5’i oranında 

hedeflenmiştir. Bu oran, 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan gerçekleşmelere göre önemli bir 
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performans artışının hedeflenmesi anlamına gelmektedir. Bu kapsamda, yeni stand by’la birlikte bir 

çok ilave tedbir gündeme gelmiştir.   

18 Ocak 2002 tarihli niyet mektubuyla başlayan 19. Stand-by düzenlemesinin bir önceki stand-

by’dan vergi alanındaki temel farkı, yeni dönemde “vergi sisteminde reform” niyetinin daha fazla 

yer almasıdır. Özellikle Şubat 2001’deki krizden sonra verilen “ek niyet mektuplarıyla” başlayan bu 

eğilim sözkonusu mektuptan itibaren daha güçlü biçimde yer bulmuştur. Vergiye ilişkin 

düzenlemelerde oran ve artırımı veya yeni vergi türlerinin ihdasının yanı sıra vergi reformundan 

veya yeniden yapılandırmadan daha fazla bahsedilir olmuştur. 

Bu çerçevede ve 2001 yılından devir alınan kriz sonrası koşullarda hazırlanan mali tedbirler yüzde 

6,5 düzeyindeki faiz dışı fazlayı çıkış noktası olarak almıştır. IMF ile üzerinde uzlaşılan ve belli bir 

tasarruf çerçevesinde hazırlanan kamu kesimi genel dengesi ile hedeflenen fazla arasındaki fark 

kadar bir ekonomik tedbir paketi hazırlanmıştır. 19 uncu stand by ile kamu maliyesine yönelik 

olarak hazırlanan tedbir paketleri –birazda son iki yılın tecrübesinde- daha sistematik olarak ele 

alınmaya başlamıştır.   

2002 Yılına İlişkin Olarak  Öngörülen Vergisel Tedbirler ve Uygulama Sonuçları 

2002 yılında hedeflenen faiz dışı fazlaya ulaşmak amacıyla GSMH’nın yaklaşık yüzde 1,5’i 

oranında bir tedbir paketi öngörülmüştür. Bununla birlikte alternatif olarak hazırlanan ve 

karşılaşılacak durumlara göre uygulamasına geçilmesi düşünülen diğer bir tedbir paketinin 

büyüklüğü ise yaklaşık 5,5 katrilyon liradır.  Alternatif olarak hazırlanan bu paketin içinde yer alan 

kalemlerden önemli bir kısmı kamuoyuna Kasım ayında (2001) Başbakanlık tarafından yapılan 

açıklama da yer almıştır.  

Niyet Mektuplarına vergi tedbirleri başlığı altında baktığımızda: 

18 Ocak 2002 tarihli Niyet Mektubu  

• Belirli maktu vergilerde artış yapılmasına ilişkin mevzuat yürürlüğe konulmuştur. 

• Akaryakıt Tüketim Vergisi yükseltilmiş ve doğal gazı da içerecek şekilde kapsamı  

genişletilmiştir. 2002 yılı Şubat ayı başında Akaryakıt Tüketim Vergisi (doğalgaz dışındaki 

kalemler için) reel olarak  yüzde 1 artırılacaktır. 

• Büyük şehirlerde emlak vergisi oranları iki katına çıkarılmıştır. Bakanlar Kurulu konsolide 

bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir belediyelerine ayrılan payın yüzde 4.1 seviyesine 

düşürülmesine ilişkin bir karar alacaktır. 
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• Vergi sisteminde güçlü temel reformlar uygulamaya konulacaktır. Yıl içerisinde kamu 

gelirlerini güvence altında tutmak amacıyla vergi reform planı kapsamında yer alanların 

dışında yeni vergi istisna veya teşvikleri öngörülmeyecektir. 

• Vergi sistemini reforma tabi tutmak amacıyla Bakanlar Kurulu’nca 2002 Ocak ayında 

onaylanacak olan üç yıllık iddialı bir plan hazırlanacaktır. Söz konusu plan, vergi 

reformunun 2002 yılında hayata geçirilmesine yönelik iki aşamadan oluşacaktır. İlk aşama, 

gelirleri etkilemeksizin 2002 Nisan sonunda yasallaşacak olan dolaylı vergi sisteminin 

basitleştirilmesi ve nominal faiz geliri üzerinden alınan vergilerin bozucu etkilerinin 

azaltılması üzerinde yoğunlaşacaktır. Vergi reformunun ikinci aşaması ise dolaysız vergi 

sisteminin reformundan oluşacaktır: i) vergilerin uyumlulaştırılması; ii) vergi sistemindeki 

dışsal enflasyon ayarlamalarının rasyonelleştirilmesi, iii) yatırım teşvik sisteminin rasyonel 

hale getirilmesi, iv) gelir vergisi karşılığında vergi kredisi uygulamasında reforma 

gidilmesi. Söz konusu plan aynı zamanda vergi idaresinin (teknik yardım ihtiyacı da dahil 

olmak üzere) reforma tabi tutulmasını içermektedir.  

03.04.2002 tarihli Niyet Mektubu (1.Gözden Geçirme) 

• Finansal işlemler üzerinden alınan vergilerin rasyonelleştirilmesine başlanılacaktır. 

Özellikle, mevduat üzerinden alınan stopaj vergisi oranları arasındaki farklar azaltılacaktır. 

Finansal işlemlerin vergilendirilmesinin rasyonelleştirilmesine ilişkin daha ileri adımlar, 

sonbaharda, vergi reform programının ikinci aşamasında ele alınacaktır. 

• Dolaylı vergilemeyi basitleştirmeye odaklanan vergi reformunun ilk aşaması yakın bir 

zamanda tamamen yürürlüğe girecektir.  

• Vergi idaresinin reforma tabi tutulması amacıyla, 2002 yılı boyunca alınacak temel 

önlemler belirlenmiştir. Temmuz sonuna kadar, Maliye Bakanlığı bünyesinde bir denetim 

koordinasyon birimi oluşturulacak ve bu birimin Kasım ayı sonuna kadar, bir sonraki yıl 

için koordine edilmiş bir denetim planı hazırlaması sağlanacaktır.  

• Eylül ayı sonuna kadar, Maliye Bakanlığı kamu sektörünün mevcut ödenmemiş vergi 

borçlarının tahsilatını güçlendirmek amacıyla bir strateji kabul edecektir.  

• OECD standartlarına ulaşmak amacıyla, denetmenlerinin sayısının 400 kadar artırılmasını 

teminen 2003 yılı bütçesinde gerekli kaynak sağlanacaktır. 

• Orta dönemde vergi idaresinin iyileştirilmesine yardım etmek amacıyla, Haziran sonundan 

başlamak üzere fonksiyonel bir yeniden yapılandırma gerçekleştirilecektir. 
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19.06.2002 tarihli Niyet Mektubu (2.Gözden Geçirme) 

• Vergi sisteminin yeniden düzenlenmesinde ilerleme kaydedilmektedir. TBMM, 6 Haziran 

2002 tarihinde bir yapısal kriteri yerine getirerek, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nu kabul 

etmiştir. Bu kanun, çeşitli maktu vergileri birleştirmekte (Katma Değer Vergisi’nin en 

yüksek iki oranı da dahil olmak üzere) ve Bakanlar Kurulu’na maktu vergilerden elde 

edilen gelirlerin tahsisini belirleme yetkisi sağlamaktadır.  

• Bakanlar Kurulu, dolaysız vergilemenin verimliliğini daha da artırmak amacıyla, Ağustos 

ayı sonuna kadar, ilgili kuruluşlara uygun ödenekleri tahsis edecek ve maktu vergi 

gelirlerinin tahsisini 2003 Yılı Bütçesi’yle başlamak üzere sıfıra indirecek bir kararname 

yayımlayacaktır.  

• Vergi idaresi içinde, bir denetim koordinasyon birimi ile bir vergi politikaları birimini de 

kapsayacak şekilde yeni bir fonksiyonel yapı tasarlanmıştır. Bu yapının, Temmuz ayı 

sonuna kadar hayata geçirilmesi beklenmektedir. Dolaysız vergi reformu ve yıllık bir 

denetim planına ilişkin çalışmalar başlatılmış olup, Dünya Bankası’ndan talep edilen teknik 

desteğin yardımı ile hızlı bir ilerleme sağlanılması beklenmektedir. 

• 30.07.2002 tarihli Niyet Mektubu (3.Gözden Geçirme) 

• Takasbank üzerinden gerçekleştirilen işlemlerden kazanılan faiz gelirlerinin stopaj 

vergisine tabi tutulmasıyla birlikte bankalar arası piyasadaki ayrışma belirgin bir şekilde 

azalmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gereken düzenlemeyi onaylaması ile birlikte 

vadeli kontratlar üzerinden alınan damga vergisi 22 Haziran 2002 itibariyle kaldırılmıştır. 

• Bankalar arası döviz işlemleri üzerinden alınan verginin kaldırılmasına ilişkin kararname 30 

Temmuz 2002 tarihinde yayınlanmıştır.  

• Ödenmemiş vergi borçlarının çözümüne yönelik geniş kapsamlı bir plan hazırlanmaktadır. 

Bu plan, belli başlı kamu teşebbüsleri ve belediyelerin mali açıdan ve/veya operasyonel 

olarak yeniden yapılandırılmasını gerektirecektir. 

• Vergi sisteminin geniş kapsamlı olarak yeniden düzenlenmesinin hızlandırılmasına devam 

edilecektir. Dolaylı vergilemenin önemli ölçüde basitleştirilmesinin ardından, halihazırda 

dolaysız vergiler ve vergi idaresine ilişkin reformlar üzerinde odaklanılmıştır. Dolaysız 

vergi reformuna ilişkin planlar şekillenmeye başlamıştır (Vergi reformunun ikinci 

aşamasına ilişkin yasal düzenlemenin, bir yapısal kriter olarak 2002 yılı Ekim ayı sonuna 

kadar Meclise sunulması ve 2003 Mart ayı sonuna kadar Meclis’ten geçirilmesi 



 

 

236
 

öngörülmektedir). Bu reformun iki temel amacı, vergi tabanını genişletmek (özellikle 

istisna ve teşviklerin yürürlükten kaldırılması yoluyla) ve piyasa işleyişini bozucu etkilerin 

(özellikle sermaye gelirlerinin üzerindeki) azaltılmasıdır. 

• Vergi idaresine ilişkin reformlar, orta vadede vergi tabanının genişlemesine imkan verecek 

ve vergi oranlarının düşürülmesine imkan sağlayacaktır. 2002 yılı Eylül ayında, destek 

birimlerinin (bütçe, insan kaynakları ve bilgi teknolojisi) yanısıra, vergi mükelleflerinin 

kayıtlarının (vergi ofisi yönetimi de dahil olmak üzere), vergi mükelleflerine ilişkin 

hizmetler, denetim, tahsilat, hukuki işler ve usuller, vergi politikası ve uluslararası vergi 

ilişkileri gibi konularla görevli birimleri içeren yeni bir fonksiyonel yapı onaylanacaktır. Ek 

olarak, doğrudan Genel Müdür’e bağlı olarak hizmet verecek bir iç denetim grubu 

kurulacaktır. Mayıs ayında, Maliye Bakanlığı bünyesinde üst düzey bir denetim 

koordinasyon komitesi kurulmuş olup, Eylül ayı sonuna kadar çıkarılacak olan bir Bakan 

onayı ile komitenin nasıl çalışacağı ve yıllık denetim planının temel öğelerinin neler olacağı 

belirlenecektir. 2002 yılı Kasım ayı sonuna kadar tamamlanması beklenen 2003 yılı 

planının uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla, halihazırda 250 yeni denetçi istihdam 

edilmiştir. 

2002 Yılı Uygulama Sonuçları 

2002 yılı kamu maliyesinde performansın en kötü yaşandığı yıllardan birisi olmuştur. Seçim 

sürecine girilmesinin şüphesiz bunda etkisi olmakla birlikte sorun bunun ötesinde programın 

tasarımından uygulamasına kadar olan süreçte tekrar eden problemlerden kaynaklanmıştır.  

2002 yılında toplam kamu kesimi faiz dışı fazlası GSMH’ya oran olarak yüzde 6,5 oranında 

hedeflenmesine rağmen gerçekleşme yüzde 4,1 oranında olmuştur. Başlangıç hedefine göre sapma 

yüzde 40 gibi önemli bir düzeyde gerçekleşmiştir. 2002 yılının bu anlamda çok iyi 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Faiz dışı fazla hedefi hedeflenen düzeyde tutturulmasa bile yine de son dönem gerçekleşmeleri 

açısından değerlendirildiğinde 2001 yılında yüzde 5’in aşılması nedeniyle yine de belli bir eşik 

düzeyine çıkıldığı söylenebilir. Ama sorun öncelikle bu düzeyin sürdürülebilir olması sorunudur. 

Çünkü son 10 yıllık döneme bakıldığında, yüksek düzeyde faiz dışı fazla verilen dönemleri, açığın 

arttığı dönemlerin izlediği ve/veya yüksek düzeyde bütçe açığı verilen dönemleri yüksek düzeyde 

faiz dışı fazla veren dönemlerin izlediği tespit edilmiştir (Emil et al, 2003: ).  
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Yıl içinde ortaya çıkan gelişmelere göre değişim gösteren vergi tedbirleri sonucunda toplam 2,4 

katrilyon lira tutarında bir hasılat elde edildiği tahmin edilmektedir. GSMH’ya oran olarak bu tutar 

yaklaşık yüzde 1’e karşılık gelmektedir. Yılın ikinci yarısında vergi affı beklentisinin yaygınlık 

kazanmasına rağmen gerçekleşen tutar yine de verginin geldiği sınır noktaya göre bir başarı ve 

vergi mükelleflerinin üstelendiği bir maliyet olarak görülmelidir. 

Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçimlerinden sonra başlayan siyasi süreç, sonbahar aylarında 

başlayan 4. Gözden geçirmenin oldukça uzun sürmesine neden olmuştur. Bu dönemde gerek iç 

gerekse dış etkenlerin de katkısıyla ekonomik programın geleceğine ilişkin bazı belirsizlikler de 

yaşanmıştır. Seçim sonrası işbaşına gelen iktidarın başlangıçta programa ilişkin kuşkuları, Irak 

Krizi gibi faktörler bu etkenlerin başlıcalarıdır. Sonuçta, 4. Gözden geçirme çalışmaları olması 

gerekenden yaklaşık 7 aylık bir süreçte tamamlanmıştır. 

2003 Yılına İlişkin Olarak  Öngörülen Vergisel Tedbirler ve Uygulama Sonuçları 

Seçim sonrası gelen tek parti hükümeti belki başlangıçta tam olarak istemese de IMF ile programı 

öngörüldüğü şekilde devam ettirmiştir. Bu anlamda 2003 yılında maliye politikası hedefi son 3 

yıldır olduğu gibi kamu sektörü faiz dışı fazla hedefiyle uyumlu bir şekilde harcamalarda tasarrufu, 

gelirlerde ise performans artışı sağlanması suretiyle faiz dışı fazla hedefinin tutturulması olarak 

belirlenmişti.  

Dördüncü gözden geçirme görüşmeleri çerçevesinde hazırlanan ve dördüncü gözden geçirme 

öncesinde 2003 yılı bütçesi ile birlikte kamuoyuna sunulan ekonomik tedbirler paketi ile hükümet 

toplam 15,8 katrilyon lira tutarındaki harcama azaltıcı ve gelir artırıcı tedbiri uygulamaya 

sokacağını açıklamıştır. 

Tedbir Paketinde Gelirlere Yönelik Öngörülen Düzenlemeler 

2003 yılı için hükümetin ekonomik tedbir paketi kapsamında hedeflediği ilave gelir artışı 5,972 

trilyon liradır. Bu hedefin 3.480 trilyon lirası vergi gelirlerinde ilave artıştan kaynaklanmaktadır. 

Konsolide Bütçe açısından bakıldığında ise beklenen vergi geliri artışı 2,6 katrilyon liradır. Buna 

belediyeler ve büyükşehir belediyelerinin aldığı payın düşmesinden dolayı bütçeye kalacak vergi 

geliri ile birlikte düşünüldüğünde toplam etki 3,5 katrilyon lira olmaktadır. 

İzleyen tablodan görüleceği üzere toplam kamu için gelir tedbirlerinden beklenen hedef 5.972 

trilyon lira değil 9.222 trilyon lira olarak hesaplanmaktadır. 
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Hedeflenen 85.9 katrilyon liralık vergi geliri tahminine ulaşmak için hükümetin öngördüğü ve 

tedbir paketi kapsamında getirdiği 3,5 katrilyon liralık vergi geliri artışı yanında aşağıda sıralanan 

konularda da düzenleme yapmak suretiyle vergi gelirlerinde artışı hedeflenmiştir. 

• Tütün mamulleri ve alkollü içkiler üzerinden alınan ÖTV oranlarının artırılması (1.250 

trilyon). 

• ÖTV’den özellikle Fonlara aktarılan payların sıfırlanması (2 katrilyon), 

• Özel İşlem ve Özel İletişim Vergilerinin sürelerinin yıl sonuna kadar uzatılması (2 

katrilyon), 

Bu düzenlemelerle birlikte aslında 2003 yılı için konsolide bütçe kapsamında vergi gelirleri 

toplamında 8-9 katrilyon liralık bir artış öngörülmektedir. 2002 yılında uygulanan vergilerin devam 

ettiği varsayımında net artış (özel işlem ve özel iletişimin devam ettiği) yaklaşık 7 katrilyon 

olmaktadır. Bu miktarın toplam vergi geliri hedefinden düşülmesi sonucunda vergi gelirlerinin 

GSMH’ya oranı 2002 yılı oranına hemen hemen eşit olmaktadır.  
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Tablo 86.  2003 Yılı Gelir Tedbirleri 

 

Sırasıyla niyet mektuplarına bakarsak: 

05.04.2003 tarihli Niyet Mektubu (4. Gözden Geçirme) 

• Alkol ve tütün mamulleri üzerindeki maktu vergiler halihazırda yüzde 34 oranında 

artırılmıştır. 

• Motorlu taşıtlar vergisi, bu kaynaktan beklenen tahsilatı iki katına çıkaracak şekilde 

artırılacaktır.  

• Emlak vergisi ve diğer belediye vergilerinin tahsilatından elde edilen gelirin iki katına 

çıkartılması amaçlanmakta olup, konsolide bütçe vergilerindeki belediyelerin payı 

TEDBİRLER İLAVE GELİR
1. VERGİ BARIŞI KANUNU"NUN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI 750
2. VERGİ İSTİSNALARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (YATIRIM İNDİRİMİ DAHİL)  200
3. EK EMLAK VERGİSİ 650
4. EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.100

5. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN VERGİ GELİRLERİNDEN KESİNTİ 275

6. KURUM GEÇİCİ VERGİ ORANININ KURUMLAR VERGİSİ ORANINA 
YÜKSELTİLMESİ 780

7. DÖNER SERMAYE HASILATLARINDAN YAPILAN KESİNTİNİN % 15'E 
ÇIKARILMASI VE YAPILAN PERSONEL ÖDEMELERİNE SINIR GETİRİLMESİ 250

8. ÇEŞİTLİ KANUNLAR GEREĞİNCE KURUM BÜTÇELERİNE ÖZEL GELİR-ÖZEL 
ÖDENEK KAYDEDİLME UYGULAMASINA KISMEN SON VERİLMESİ VE 
HARCANAMAYACAK BU TUTARLARIN 2003 BÜTÇESİNE GELİR KAYDEDİLMESİ

1.440

9. OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ARTIŞ YAPILMASI 200

10. KAMU TAŞINMAZLARININ YENİ BİR ANLAYIŞLA DEĞERLENDİRİLMESİ VE EK 
GELİR SAĞLANMASI 200

11. 2002 YILINDA İŞ YURTLARI HASILATINDAN HARCANMAYAN TUTARIN 
YARISININ 2003 YILINDA BÜTÇE GELİRİ OLARAK KAYDEDİLMESİ 127

TOPLAM 5.972

TEDBİRLER İLAVE GELİR

1. TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLER ÜZERİNDEN ALINAN ÖTV 
ORANLARININ ARTIRILMASI 1.250

2. ÖZEL İŞLEM VE ÖZEL İLETİŞİM VERGİLERİNİN SÜRELERİNİN 2003 YILI SONUNA 
KADAR UZATILMASI 2.000

TOPLAM 3.250

2. AÇIKLANAN LİSTEDE YER ALMAYAN AMA UYGULAMAYA KONULAN TEDBİRLER

1. GELİR ARTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLER 
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yukarıdaki artış ile eşzamanlı bir şekilde düşürülerek (Bütçe Kanunu’nda açık bir şekilde 

belirtilmektedir) söz konusu ilave gelir Hazine’ye aktarılacaktır. 

• Doğrudan vergi reformu paketi kapsamında kurumlar vergisinin tahsilatındaki gecikmeler 

(geçici vergi oranının nihai vergi oranına eşitlenmesi ve kesin hesabın yıl sonu 

bildirimine göre istenmesi suretiyle) ortadan kaldırılacaktır. 

• 2003 Haziran sonuna kadar finansal kesimdeki istikrar gözetilerek, stopaj aşamasındaki 

finansal gelirlerin vergilendirilmesini uyumlu hale getirecek teklifler geliştirilecek ve 

kararnameler vasıtasıyla hayata geçirilecektir. 

• 2003 yılındaki temel önceliklerden bir tanesi, para ve döviz piyasalarında çarpıklıklara 

yol açan vergilerin etkilerini azaltmak ve söz konusu piyasaların etkinliğini artırmak 

olacaktır. Bu amaca yönelik olarak, doğrudan vergi reformu kapsamında vergilerde uyum 

sağlanması suretiyle aşağıda belirtilen önlemler alınacaktır: (i) kamu maliyesi koşulları 

imkan verdiğinde, bankalar arası mevduat ve repo işlemleri üzerinden alınan BSMV 

kaldırılacaktır; ve (ii) para politikası araçlarının verimliliğini artırmak amacıyla, TCMB 

bonoları da devlet borçlanma senetleri ile aynı vergi düzenlemelerine tabi olacaktır. 

• 2003 yılı bütçesi ile başlamak üzere Özel Tüketim Vergisi’nden yapılan tahsisatları sıfıra 

indiren Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe girmiştir. 

• Kamu alacaklarının tahsilatına ilişkin yaptırımlar geliştirilecek, tahsisatla sorumlu 

idareler borçlara ilişkin olarak atılacak adımlarda yetkili olabilmeleri için gerekli araçlarla 

donatılacaktır. Başbakan, gelecekte gecikmiş vergi borçları ya da diğer kamu alacakları 

için genel bir yeniden yapılandırma veya af yapılmayacağını kamuoyuna duyurmuştur.  

• Halihazırda devam eden vergi reformunun ikinci aşaması olan doğrudan vergi reformu 

yakın bir zamanda tamamlanacaktır. Doğrudan vergi reformuna ilişkin kanun taslağı 25 

Mart 2003 tarihinde Meclis’e sunulmuştur. Yasa şunları kapsamaktadır. i) Beyan 

aşamasında finansal yatırım gelirlerine ilişkin vergilerin uyumlaştırılması, ii) yatırım 

indirimlerinin azaltılması ve bunlara uygulanan stopajın kaldırılması, iii) şirket kazançları 

ve kar paylarının mevcut uygulamadaki mükerrer vergilendirmenin kaldırılması, iv) gelir 

vergisi kredi sisteminin reforma edilmesi. Yasa Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda 2 

Nisan 2003’te kabul edilmiştir. 2003 Nisan sonuna kadar Meclis’ten geçirilmesi 

beklenmektedir. 
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• Gelecek dönemdeki vergi politikalarının şeffaflığının sağlanması ve doğrudan vergi 

reformlarının getireceği faydaların kalıcı olmasını teminen 2004 yılı bütçesi ile 

uygulamaya konulmak üzere kalan vergi istisnaları ve teşviklerine ilişkin detaylar 

kamuoyuna açıklanacaktır. 

• Coğrafi, sektörel ve diğer yatırım teşviklerini en aza indirerek doğrudan vergilendirmeyi 

daha da rasyonel hale getirecek olan yasa tasarısı Mayıs ayı sonuna kadar Meclis’e 

sunulacaktır. 

• Vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan Vergi Barışı Planı mükelleflere 

sağlanacak son kolaylıktır. Bundan sonra bir vergi affı ya da benzer bir yeniden 

yapılandırma yapılmayacak olup, bu amaca yönelik gerekli temel vergi idaresi reformları 

hayata geçirilecektir. Ayrıca, Gelirler Genel Müdürlüğü’nün (GGM) operasyonel etkinliği 

yıl sonunda artırılacaktır. Bu yapılandırma içinde GGM’nin Maliye Bakanı’na hesap 

verilebilirliği devam ettirilecektir. GGM’nin fonksiyonel olarak örgütlenmesinin 2003 

Haziran sonunda tamamlanması beklenmekte olup söz konusu yapı yerel birimlere 

yaygınlaştırılacaktır. 

• Yatırım indirimleri azaltılacaktır.  

25.07.2003 tarihli Niyet Mektubu (5. Gözden Geçirme) 

• Doğrudan Vergi Reformu 2. Paketi’ne ilişkin yasal düzenlemenin hazırlanmasında 

gecikme meydana gelecektir. (....) uluslararası uygulamalardan yola çıkarak, ilgili 

kuruluşlar ile istişare süreci sonrasında, taslak kanunlar tamamlanacaktır. 2003 yılı Kasım 

ayı sonuna kadar Meclis’ten geçirilmesi öngörülmektedir (7. gözden geçirme için ön 

koşul olarak). 

• Vergi idaresinin reformuna ilişkin yasal düzenlemenin, Doğrudan Vergi Reformu 2. 

Paketi’ne ilişkin kanuni düzenlemeye paralel olarak 2003 yılı sonuna kadar Meclis’ten 

geçmesi beklenmektedir. Bu yasal düzenleme, Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 

fonksiyonel olarak yeniden örgütlendirilmesini ve Maliye Bakanlığı içindeki konumunun 

daha üst seviyede tanımlanmasını temin edecek ve Gelirler Genel Müdürlüğü’nde (yerel 

birimlere doğru) dikey yapılanma içinde hesap verebilirliğin açık bir şekilde oluşmasını 

sağlayacaktır. Sözkonusu yapılanma ve Vergi Barışı Planı’ndan elde edilecek bilgi, 

denetim programının hedefinin daha iyi belirlenmesinde yardımcı olacaktır. 
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31.10.2003 tarihli Niyet Mektubu (6. Gözden Geçirme) 

• (...) maktu bazı vergilerde artışlar yapılması. 

• Özel işlem ve iletişim vergileri ile gelir vergisi ve kurumlar vergisi fon payı gelecek 

senenin sonuna kadar uzatılmış olup, sözkonusu vergilerden bazılarının daha etkin ve 

kalıcı gelir kaynaklarına dönüştürülmesine ilişkin yollar araştırılmaktadır. 

• Vergi tabanını genişletmek amacıyla, kayıtdışı ekonominin vergi sisteminin içine 

alınmasının yollarını belirlemek için Fon’dan teknik yardım talep edilmiştir. Bu 

çalışmalar baz alınarak gelir tahsilatının geliştirilmesi hedeflenmekte olup, bu amaçla 

yeni bir vergi idaresi reformu yasal düzenlemesinin Ocak 2004 sonuna kadar 

hazırlanarak, Mart 2004 sonuna kadar TBMM tarafından kabul edilmesi beklenmektedir. 

• Aracılık faaliyetlerinin daha fazla teşvik edilmesi amacıyla bazı finansal işlem 

vergilerinin aşamalı olarak kaldırılması planlanmaktadır. 

• Banka aracılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla finansal işlem vergileri daha da 

düşürülecektir. Bazı damga vergileri 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren kaldırılacaktır. 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi ve Banka Sigorta Muameleleri 

Vergisi (BSMV) dahil diğer aracılık vergilerinin de kademeli olarak ve zamana yayılarak 

azaltılması düşünülmektedir. 

2003 Yılı Uygulama Sonuçları  

2003 yılında alınan ilave vergi tedbirleriyle birlikte başlangıç bütçesinde 85,95 katrilyon lira 

düzeyinde tahmin edilen toplam bütçe gelirleri vergi tahsilatı 2004 yılı bütçesi sunulurken 86,8 

katrilyon liraya revize edilmişti. IMF ile yapılan gözden geçirmelerde de aslında yıl içinde bu tutar 

87 katrilyonun üzerine çıkarılmıştı. 2003 yılı geçici bütçe sonuçları çerçevesinde toplam vergi 

tahsilatı revize hedefin oldukça altında kalarak 84,3 katrilyon lira düzeyinde gerçekleşmişti. Revize 

hedef ile gerçekleşme arasındaki fark 2,5 katrilyon liradır.  

Vergi barışından dolayı elde edilen başarıya rağmen toplam vergi tahsilatı düşmüştür. Ayrıca, 

Anayasa Mahkemesinin iki defa iptal ettiği ek motorlu taşıtlar vergisi toplamı olan 808 trilyon lira 

da vatandaşın devletten alacağı olarak toplam vergi tahsilatından düşüldüğünde vergide ortaya 

çıkan hedef gerçekleşme arasındaki fark 3,3 katrilyona çıkmaktadır. Başlangıç bütçesinde yer 

almayan özel gelirlerde gelir toplamından ayıklandığında, toplam gelirdeki performans düşüklüğü 

5,5  katrilyonun üzerinde çıkmaktadır. Vergi gelirlerinin beklenenin altında gerçekleşmesi genel ve 
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katma bütçeli kuruluşlarda özel gelirlerdeki artışla giderilmiştir.  

Tablo 87. 2003-2004 Bütçe Gelir Tahminleri ve Revizyonlar (trilyon lira)  

 
 

 

 

 

 

Kaynak: Maliye Bakanlığı verilerinden “2003 Yılı Bütçe Sonuçları Ve 2004 Yılına Taşınan Bazı Riskler: 
Vergi Gelirlerinde Gelinen Sınır Nokta”  Yılmaz (2004)   
 
2003 yılında yaşanan bu gelişme verginin geldiği sınır noktayı göstermesi açısından önemlidir. Yıl 

içinde öngörülen tedbirlerle başlangıç tahmini 1,5 katrilyon yukarıya revize edilmekle birlikte 

gerçekleşme başlangıç tahminin bile 1,7 katrilyon lira altında gerçekleşmiştir. 

2003 yılında vergi sistemine ve vergi idaresine yönelik olarak somut tedbirler niyet mektuplarında 

daha ağırlıklı olarak yer almıştır. Hedeflenen faz dışı fazlaya ulaşılması amacıyla öngörülen gelir 

artırıcı tedbirlerin yanında mevcut vergi yasalarının iyileştirilmesine yönelik yasal düzenlemeler 

yapılmış,  niyet mektuplarında gelir idaresinin yıl sonuna kadar yeniden yapılandırılmasına yönelik 

niyet ortaya konmuştur.  Getirilecek yasal düzenleme ile Gelirler Genel Müdürlüğü’nün fonksiyonel 

olarak yeniden örgütlendirilmesi ve daha bağımsız bir yapıya kavuşması  hedeflenmiştir. Bununla 

birlikte, gerek 2002 yılında gerekse 2003 yılında bu konuda somut adımlar atılmamış, idarenin 

reform süreci sürekli ertelenerek lafta kalmıştır. 

2004 Yılına İlişkin Olarak  Öngörülen Vergisel Tedbirler ve Uygulama Sonuçları 

Tek parti hükümetinin programı uygulamada ikinci yılı olan 2004 yılı başlangıcında IMF’le olan 

ilişkiler açısından pek hoş başlamamıştı. Bütçe Meclisten geçtikten bir ay sonra sunduğu ek bütçe 

kanunu ile bazı harcamalarından kesinti yapmak suretiyle sosyal güvenlik kırımlarında ortaya çıkan 

açığı kapatmaya yönelik tedbirler getirmiştir. Meclisten geçen ek bütçe yasasında harcamamalara 

yönelik düzenlemeler yapılırken başta ÖTV artışı olmak üzere öngörülen ilave gelir artışlarına 

yönelik (niyet mektuplarında da yer alan) herhangi bir düzenleme yer almamıştır. Saydamlık ve 

2003 
(Revize)

2003    
(Gerç.) Fark

2003 
(Düzel.)

2004  
(Bütçe)

2004    
(Düz.) Fark

GELİRLER 100,278 99,224 1,054 98,416 114,539 111,650 2,889
    GENEL BÜTÇE 99,549 98,495 1,054 97,687 113,739 110,850 2,889
    -Vergi Gelirleri 86,796 84,334 2,462 83,526 99,173 96,284 2,889

Dolaysız Vergiler 27,935 27,801 134 26,993 29,733 29,590 143
Dolaylı Vergiler 58,861 56,533 2,328 56,533 69,440 66,694 2,746

    -Vergi Dışı Normal Gelirler 10,077 10,242 -165 10,242 10,506 10,506 0
    -Özel Gelir ve Fonlar 2,676 3,919 -1,243 3,919 4,060 4,060 0
    KATMA BÜTÇE 729 729 0 729 800 800 0
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samimiyet ilkeleri çerçevesinde gelirlere yönelik revizyonlarında aslında ek bütçe kanunda yer 

alması gerekmekteydi. 

Başlangıç bütçesine ek olarak ortaya çıkan gelişmeler çerçevesinde petrol, gaz, alkol ve sigara 

üzerindeki ÖTV oranları yükseltilmiştir. Gelir tahmini sadece ÖTV artışı ile değil aynı zamanda bu 

artışların getirdiği ilave KDV hasılatı  ile yukarıya çekilmiştir. 

2004 yılında toplam beş tane gözden geçirilme çalışmasının tamamlanması gerekirken gerek 

program görüşmelerinin uzaması gerekse yeni bir stand by düzenlemesine gidilmesi konusunda 

IMF ile mutabakata varılması nedeniyle sadece iki gözden geçirme (7 ve 8) tamamlanabilmiştir. Bu 

çerçevede tamamlanabilen iki gözden geçirmede yer alan vergisel tedbirlere ve politikalara sırasıyla 

bakarsak: 

2.4.2004 tarihli Niyet Mektubu (7. Gözden Geçirme) 

• Petrol, tütün, alkol ve gazdan (LPG) alınan maktu vergiler 2,4 katrilyon TL (GSMH’nın 

yüzde 0,5’i) gelir yaratacak şekilde artırılmıştır. İleriye dönük olarak, KİT fiyatları ve 

maktu vergilerin yıl içerisinde bütçe tahminleri ile uyumlu olacak şekilde zamanında 

ayarlanması da sağlanacaktır 

• Vergi tahsilatının vergi idaresi reformu vasıtasıyla iyileştirilmesi planlanmaktadır. 

Planlanan düzenleme, vergi idaresini Maliye Bakanlığı bünyesinde ve Başkanı’nın 

doğrudan Maliye Bakanına bağlı olduğu yarı özerk bir yapı haline getirecektir. En 

önemlisi, yeni birim fonksiyonel olarak yeniden örgütlenecek ve vergi politikası ise 

Maliye Bakanlığına devredilecektir. Ayrıca, bütün vergi daireleri yeni birime 

devredilecektir. Vergi idaresine ilişkin kanun taslağı Mayıs sonuna kadar TBMM’ye 

sunulacak olup, söz konusu kanunun Temmuz ayı sonuna kadar TBMM’den geçmesi 

beklenmektedir (iki yeni yapısal kriter). Söz konusu reformların uygulanmasını takip 

edecek bir yönlendirme komitesi oluşturulmuştur. Bu komite, Nisan ayı sonuna kadar 

sorumluluk ve hedeflerin açık bir şekilde ayrılmasına imkan veren bir eylem planı 

hazırlayacaktır. Söz konusu komite, yeni yapı 2005 yılı Ocak ayında faaliyetine başlayana 

kadar, planın uygulanmasını koordine edecektir. 
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15.7.2004 tarihli Niyet Mektubu (8. Gözden Geçirme) 

• Otomobil alımlarına ilişkin vergi teşviği yeniden düzenlenmiştir. Mayıs ayından itibaren, 

yeni araba alımlarına yönelik maktu vergilerdeki indirim, 4,5 milyar TL’den, 2,3 milyar 

TL’ye düşürülmüştür. 

• Petrol ürünlerinden alınan maktu vergiler artırılmıştır. 

• Gelirler Genel Müdürlüğü’nü Maliye Bakanlığı bünyesinde yarı özerk bir yapı haline 

getirecek, bu yapıyı fonksiyonel olarak yeniden örgütleyecek ve vergi politikası 

fonksiyonunu Maliye Bakanlığı’na devredecek maddeleri içeren vergi idaresinin yeniden 

yapılandırılmasına ilişkin taslak kanun, nihai hale getirilmiştir. 

2004 Yılı Uygulama Sonuçları  

2003 yılı bütçe gerçekleşmesinin hedefin altında kalması baz yılı etkisinden dolayı 2004 yılı için 

öngörülen bütçe gelirleri tahminin aşağıya çekmiştir. Bu durum tabi kaçınılmaz olarak kendisini 

2004 yılı bütçe vergi gelirleri hedefinin revize edilmesi ihtiyacında göstermiştir.  

Yine, 2004 yılı için bütçenin çerçevesini çizen makro ekonomik çerçeveye aykırı olarak siyasi 

otoritenin başta sosyal güvenlik kurumlarının finansman yapısını olumsuz etkileyecek şekilde 

kararlar alması bütçeyi uygulanabilir olmaktan çıkarmıştı. Bütçe ödeneklerinde öngörülen kesinti 

yanında başta ÖTV olmak üzere dolaylı vergilerde yıl başında ilave artışlar olmuştur.  

2004 yılında açıklanan iki niyet mektubunda da vergi konusunda temel vurgu yapısal nitelikli 

dönüşümler üzerine olmuştur. Bununla birlikte, vergi idaresinin yeniden yapılandırılmasına yönelik 

olarak gerek çalışma birimlerinin oluşturulması, gerek tasarının hazırlanması, gerekse performans 

kriteri olarak Meclise sunulması konusundaki taahhütlere zamanlama açısından uyulamamıştır. 

Yedinci gözden geçirmede gelir idaresinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa tasarısının 

Meclise sunulması Mayıs ayı olarak belirlenmiş, daha sonra sunulan sekizinci gözden geçirmede bu 

tarih revize edilerek Temmuz ayına çekilmişti. Bununla birlikte, gelir idaresinin yeniden 

yapılandırılmasına ilişkin yasal düzenleme 2004 yılında parlamentoya sunulamamış, siyaset ve 

bürokrasi içinde çeşitli çekişmelere konu olmuştur. Gelir idaresiyle ilgili reform tasarısının Meclise 

sunulması 20. stand by görüşmelerinin öncesinde 2005 Mart ayını bulmuştur. 

Toplam bütçe gelirleri vergi gelirleri ile özellikle vergi dışı gelirlerin hedefin üstünde gerçekleşmesi 

sonucunda başlangıç hedefini 5,7 katrilyon lira aşmıştır. Bu artışın yüzde 79’una karşılık gelen 4,6 

katrilyonu vergi dışındaki gelirlerden geri kalan yüzde 21’i ise vergi gelirlerinden kaynaklanmıştır. 
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Dolayısı ile 2004 yılında bütçe gelirlerinin GSMH’ya oranı yüzde 25,9’a yükselmiştir1. Bununla 

birlikte, vergi gelirlerinin GSMH’ya oranı ise 2003 yılına göre bir değişme göstermemiş (ihmal 

edilecek bir düşmeyle olmuştur) ve yüzde 21,2 oranında gerçekleşmiştir.  

Tablo 88. Konsolide Bütçe Gelirleri Tahsilatı (2000-2004) 

2000 2001 2002 2003 2004 (B) 2004(G) 2000 2001 2002 2003 2004 (B)2004(G)
Toplam Gelirler 32.323 48.932 70.494 92.624 104.109 109.887 25,7 27,7 25,6 26,0 24,8 25,9
A. Genel Bütçe Gelirleri 31.923 48.279 69.506 90.933 103.309 108.074 25,4 27,4 25,3 25,5 24,6 25,5

  I-Vergi Gelirleri 25.386 37.125 54.534 76.671 88.893 90.093 20,2 21,0 19,8 21,5 21,2 21,2
Dolaylı 16.126 21.195 35.757 51.372 62.307 62.057 12,8 12,0 13,0 14,4 14,8 14,6
Dolaysız 9.260 15.929 18.776 25.299 26.586 28.036 7,4 9,0 6,8 7,1 6,3 6,6

 II- Vergi Dışı Gelirler 5.842 10.429 12.712 12.488 13.913 17.065 4,7 5,9 4,6 3,5 3,2 4,0
 III- Sermaye Gelirleri 196 388 369 506 503 161 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0
IV-  Alınan Bağışlar ve Yardımlar 500 337 1.891 1.267 0 755 0,4 0,2 0,7 0,4 0,0 0,2

B. Katma Bütçe Gelirleri 399 653 989 1.692 800 1.813 0,3 0,4 0,4 0,5 0,2 0,4

(trilyon lira) GSMH'ya Oranları

 

Vergi gelirleri başlangıç bütçesine göre 1,2 katrilyon lira fazla gerçekleşmekle birlikte, Ekim 

2004’de 2005 bütçesi ile verilen gerçekleşme tahminine göre ise 143 trilyon lira daha düşük 

düzeyde çıkmıştır. Vergi gelirleri başlangıç bütçesinin üzerinde çıkmakla birlikte yıl içinde dış 

ticarette ve cari işlemler dengesinde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında aslında revize edilecek 

bir gerçekleşme tahminin altında kalındığı görülmektedir. Uluslararası ticaretten alınan vergilerdeki 

artış olmasaydı, vergi gelirleri bütçe hedefin altında gerçekleşmiş olacaktı.   

Vergi performansı aslında vergi barışından kaynaklanan gelirlerde ayıklandığında aslında 

beklendiği şekilde düşmektedir. Dolaylı vergilerin ağırlığının 1990’lı yılların sonunda ortalama 

yüzde 50 olan orandan 2004 sonunda yüzde 69’a çıkması aslında bu gelişmenin başka bir göstergesi 

olarak düşünülmelidir. Vergide gelinen sınır noktanın başka bir göstergesi de dolaylı vergilerin 

bütçe hedefinin altında kalması ve tahakkuk tahsilat oranlarındaki düşmedir.  

3.8.3 İstikrar Programlarının Vergi Sistemi ve Yapısı Üzerindeki 
Sonuçları 
 
İstikrar programlarıyla birlikte kaynak yaratma perspektifiyle uygulamaya konulan vergi politikaları 

ve yönetim kapasitesini artırmaya yönelik olarak yapılması öngörülen ama sürekli ertelenen vergi 

reformunun yaşama geçirilememesi vergi sistemini ve vergi idaresini oldukça etkinsiz bir yapıya 

getirmiştir. Uygulanan ekonomik programın başarısı geciktikçe dozu artırılan vergisel tedbirler 

                                                 
1 2004 yılından itibaren bütçe gelir kodlama sistemi değişmiş ve ihracatta KDV iadesi ile reddiyatlar 
düşülerek gelir tahsilatları raporlanmaya başlanmıştır.  
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sonucunda, başta girdi maliyetleri olmak üzere üretimin ve istihdamın üzerindeki mali yüklerin 

artması ekonomi açısından çeşitli risklerin oluşmasına yol açmıştır. Vergi sistemi tarafsız olmaktan 

ve vergilemenin reel kazançlar üzerinden olması ilkesinde oldukça uzaklaşmıştır.1  

Ekonomide enflasyonun düştüğü bir ortamda vergi idaresinin ve vergi politikasıyla ilgili olarak 

karar alıcıların çok daha duyarlı olması gereken bir noktaya gelinmiştir. Uygulanan program 

dönemi çerçevesinde vergi yükünün yüzde 25’e yakın oranda reel olarak arttığı, sistemin daha 

karmaşık hale geldiği bir ortamda yakın gelecekte alınacak yeni vergi ve vergi benzeri tedbirlerin 

son anda alınan, beklenmedik ve sürpriz niteliğinde olan kararlarla şekillenmesi açıktır ki 

ekonomide verimlilik ve enflasyonun düşürülmesi politikalarıyla oldukça çelişkili bir yapı ortaya 

koyacaktır. Nitekim, 2005 yılı dahil son dönemde alkollü içkiler ve sigara üzerinden alınan ÖTV 

oranlarının enflasyonun çok üzerinde artırılması bu sektörlerin üretim ve yatırım kararları ile 

özelleştirme sürecini oldukça olumsuz etkilemiştir. 

2000 ve sonrası dönemde uygulanan istikrar programı kapsamında vergi sistemi ve yapısının 

geçirdiği değişim dört alt başlıkta burada ele alınmaktadır. İlk olarak hedeflenen faiz dışı fazlaya 

ulaşılması amacıyla öngörülen vergi tedbirlerinin vergi yükünü bu dönemde ne düzeyde yukarıya 

çektiği ele alınacaktır. Ardından vergi sistemine giren yeni vergilerle oran ve kapsamları 

genişletilen mevcut vergilerin vergi yapısı üzerinde ortaya çıkardığı etki izleyen iki alt bölümde 

ortaya konacaktır. Son olarak ise bir anlamda vergi barışı öncesi toplam tahakkuk tahsilat 

oranlarındaki gelişme tartışılacaktır. 

3.8.3.1 Toplam Vergi Yükündeki Değişme 
 
Harcamalarda beklenen reel düşme olmayınca uygulanan programın mali yükü esas olarak gelirler 

üzerinde gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, program öncesinde GSMH’ya oran olarak yüzde 22’ler 

düzeyinde olan genel devlet vergi yükü oranı (sosyal güvenlik primleri hariç) program döneminde 

önemli düzeyde artarak yüzde 27’lere kadar çıkmıştır. Vergi yükündeki artış oranı dönem başı ve 

dönem sonuna göre yaklaşık olarak yüzde 16 oranındadır. Sosyal güvenlik kurumlarının prim 

gelirleri dahil bu oran yüzde 20’ye çıkmaktadır. 

                                                 
1 Ankara Sanayi Odası, Düşen Enflasyon Ortamında Yaşamak (2004); Yılmaz (2004), Enflasyon ve Kamu 
Bütçeleri: Program ve Uygulama Süreçleri Açısından, ASO çalışması için hazırlanan bilgi notu.  
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Tablo 89. 1998-2004 Toplam Vergi Yükünün Gelişimi 

 
GSMH'ya Oranları 1998 1999 2000 2001 2002 2003(G) 2004(GT) Değişim

Toplam Vergi Gelirleri (1) 26,3 28,8 31,6 34,2 30,5 32,5 33,2 20,6
Dolaylı 11,9 13,1 15,7 16,9 16,1 17,2 18,0 44,2
Dolaysız 14,4 15,7 15,9 17,3 14,5 15,3 15,2 1,0

Toplam Vergi Gelirleri (2) 21,8 23,6 25,9 27,9 24,5 25,9 26,3 15,9
Dolaylı 11,9 13,1 15,7 16,9 16,1 17,2 18,0 44,2
Dolaysız 10,0 10,5 10,2 11,1 8,4 8,7 8,3 -18,7

Konsolide Bütçe Vergi Gel. 17,6 19,3 21,4 22,8 21,8 23,6 23,6 27,7
Dolaylı 9,6 10,8 12,7 13,7 14,5 15,8 16,4 61,4
Dolaysız 8,0 8,6 8,6 9,1 7,3 7,8 7,2 -13,6

Mahalli İdareler Vergi Gelirleri 2,6 2,8 3,0 3,3 2,1 1,9 2,2 -16,7
Dolaylı 1,2 1,5 2,0 2,0 1,5 1,3 1,5 8,7
Dolaysız 1,4 1,3 1,0 1,2 0,7 0,6 0,8 -43,0

Fonlar Vergi Gelirleri 1,6 1,4 1,5 1,9 0,6 0,3 0,5 -69,8
Dolaylı 1,1 0,8 0,9 1,2 0,1 0,1 0,1 -90,9
Dolaysız 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 -36,3

Sosyal Güvenlik Kurumlar 4,4 5,3 5,7 6,3 6,0 6,6 6,9 42,4
Dolaysız 4,4 5,3 5,7 6,3 6,0 6,6 6,9 42,4

GSYİH'ya Oranları
Toplam Vergi Gelirleri (1) 26,9 29,2 31,9 33,3 30,2 32,2 33,1 18,0

Dolaylı 12,2 13,2 15,9 16,4 15,9 17,0 17,9 41,2
Dolaysız 14,8 15,9 16,0 16,8 14,3 15,1 15,2 -1,1

Toplam Vergi Gelirleri (2) 22,4 23,8 26,1 27,2 24,3 25,7 26,2 13,4
Dolaylı 12,2 13,2 15,9 16,4 15,9 17,0 17,9 41,2
Dolaysız 10,2 10,6 10,2 10,8 8,4 8,6 8,3 -20,4

Konsolide Bütçe Vergi Gel. 18,1 19,6 21,6 22,2 21,6 23,4 23,5 25,0
Dolaylı 9,8 10,9 12,9 13,3 14,4 15,7 16,4 58,0
Dolaysız 8,2 8,7 8,7 8,9 7,2 7,7 7,2 -15,4

Mahalli İdareler Vergi Gelirleri 2,6 2,8 3,0 3,2 2,1 1,9 2,2 -18,5
Dolaylı 1,2 1,5 2,0 2,0 1,4 1,3 1,5 6,5
Dolaysız 1,4 1,3 1,0 1,2 0,7 0,6 0,7 -44,3

Fonlar Vergi Gelirleri 1,7 1,4 1,5 1,8 0,6 0,3 0,5 -70,5
Dolaylı 1,1 0,8 1,0 1,2 0,1 0,1 0,1 -91,1
Dolaysız 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 -37,7

Sosyal Güvenlik Kurumlar 4,5 5,3 5,8 6,1 6,0 6,5 6,9 39,5
Dolaysız 4,5 5,3 5,8 6,1 6,0 6,5 6,9 39,5  

Kaynak: DPT Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2003) ve tez kapsamında yapılan  hesaplamalar . 
(1) Toplam Vergi Yükü, (2) Sosyal Güvenlik Kurumları Prim toplamı hariç vergi yükü 
G: Geçici, GT: Gerçekleşme Tahmini 
Not: Değişim kolunu 1998-99 ortalamasının 2004 yılına göre değişimi alınmak suretiyle hesaplanmıştır. 
 
1999 yılının son çeyreğinden itibaren uygulanmaya başlanan ekonomik tedbirler paketi belki de en 

fazla etkiyi vergiler üzerinde göstermiştir. Önceki bölümlerde ayrıntılarıyla bahsedilen mali uyum 

programı kısa vadeli sonuçları nedeniyle vergi önlemlerine ağırlık vermişlerdir. Nitekim bu etkiyi 

vergi gelirlerinin bu dönemde ortalama yüzde 85’inin toplandığı konsolide bütçede görmek 

mümkündür. 1998-99 yılı ortalamasına göre 2004 yılında konsolide bütçe vergi gelirlerinin 

GSMH’ya oranlarının artışı yüzde 27,7’ye ulaşmıştır. Bununla birlikte, yerel idarelerin vergi yükü 

oranları ise esas olarak merkezden aktarılan vergi paylarının düşmesinin etkisiyle yüzde 16,7 
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oranında düşmüştür. Fonların vergi gelirlerindeki düşmenin nedeni ise esas olarak fonların 2002 

yılından sonra kapatılmasıdır. 

2000 yılında tedbirlerin ağırlığının vergilere kaydırılması vergi yükünü artırmıştır. 2001 yılında 

programın başarısız olması ve yaşanan kriz koşulları ve uygulamaya konulan geçiş programı 

vergileri yine önemli bir politika aracı olarak gündeme getirmiştir. Bu ise 2001 yılında vergi 

üzerinde ilave baskı yaratmıştır.  

2002 yılında gerek IMF gerekse Dünya Bankası vergiler konusunda daha hassas olmaya başlayarak 

özellikle vergi oranlarının artırılması suretiyle vergi gelirlerinin artırılmasına sıcak bakmamışlardır. 

Bununla birlikte, gerek programın uygulanması konusundaki geleneksel sorunların devam etmesi 

gerekse 2002 içinde alınan seçim kararı ile harcamalarda öngörülen tedbirlerin önemli düzeyde 

sapması veya diğer bir ifadeyle yaşanan mali disiplinsizlik 2003 yılında da vergiye yönelik 

tedbirleri biraz da hükümetin kolaycılığı çerçevesinde tekrar gündeme getirmiştir. 

Sonuç olarak, maliye politikası tedbiri olarak uygulamaya konulan vergi tedbirlerinin önemli bir 

kısmı bir defalık tedbir niteliğinden sürekli tedbir niteliğine dönüşmüş, vergi oranları yükseltilmiş, 

bazı vergilerin kapsamı ve uygulama alanı genişletilmiştir. Bu ise doğrudan üretimi ve kayıtlı 

istihdamı olumsuz etkilemiştir. Kamu fiyatlama politikası ve istikrarsız mali politikalar neticesinde 

girdi maliyetlerindeki yükselmenin yanında vergilerin de artmasıyla üretim yapmanın ve yeni 

istihdam yaratmanın maliyeti 1999 ile kıyaslandığında gelinen noktada önemli ölçüde yükselmiştir.  

Bu şekilde özetlenen gelişmelere izleyen tablodaki tutarlar ve oranlar çerçevesinde baktığımızda:  

 Sosyal Güvenlik Kesintileri (SGK) dahil vergi gelirlerinin GSMH’ya oranı program öncesi 

yüzde 27’ler düzeyinden yüzde 33’lere kadar yükselmiştir. 2001 yılındaki yükselmede 

GSMH’daki düşmede etkin olmakla birlikte, ekonomi daralırken vergi düzeyinin benzer bir 

düşme içine girmemesi vergi sisteminin ekonomik yapı ile hangi esneklikte ilişkide 

olduğunu göstermesi bakımından önem taşımaktadır.   

 SGK hariç toplam vergi yükünün GSMH’ya oranına baktığımızda bunun, toplamda yüzde 

22’ler düzeyinden dönem içinde yüzde 28’lere 2004 yılında ise yüzde 26,3’e kadar 

yükselmiş olduğu görülmektedir.  

 Konsolide bütçe, vergi yükündeki artışı en iyi yansıtan kurumsal yapı olmuştur. Program 

öncesi dönemde yüzde  18-19’larda olan vergi yükü oranı yaklaşık yüzde 28 oranındaki 

artışla yüzde 24’lere kadar çıkmıştır. Bu gelişmede fon gelirlerinin bir kısmının fon 
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gelirlerinin içinden çıkarılıp vergi gelirleri içine dahil edilmesi etkili olmakla birlikte esas 

olarak uygulanan programın bir gereği olarak  konsolide bütçe vergi yükü önemli bir artış 

içinde olmuştur. 

 Mahalli idarelerin vergi yükü ise aynı dönem boyunca bir düşme içinde olmuştur. Toplam 

vergi gelirleri içindeki mahalli idare payları ile fon gelirlerindeki düşme bunda etkili 

olmuştur. 

 Fonların kapatılması ve fon gelirlerinin aşamalı olarak bütçe içine alınması nedeniyle fon 

vergi gelirleri dönem boyunca önemli bir düşme göstermiştir. Bununla birlikte, bu gelirler 

yok olmamış, bütçe içinde görülmeye başlamıştır. 

 SGK kesintileri dönem içinde hissedilir oranda yükselmekle birlikte dönem başına göre en 

önemli artış 2004 yılında programlanmıştır.  

Vergi yükündeki bu reel gelişme, programların uygulandığı dönem dikkate alındığında oldukça 

yüksektir. 3-4 yıl içinde vergi yüklerinin bu denli artması piyasa açısından önemli bir maliyetin 

yüklenilmesi olarak görülmelidir. Bu tespit özellikle kayıtlı mükellef ve faaliyetler için söz konusu 

olmaktadır. Vergi dışı normal gelirler ile özel gelir ve fonlardaki yükselme ile birlikte 

düşünüldüğünde vergi yükü artışının getirdiği maliyet piyasa ve mükellefler açısından daha yüksek 

olmaktadır.   

Enerji gibi girdi maliyetlerinin yükseldiği bir ortamda, vergi dışı yükümlülükler ile vergi ve vergi 

benzeri yüklerin bu denli kısa bir sürede önemli oranlarda artması üretimi, istihdamı ve ticareti son 

derece olumsuz etkilemiştir.  

Vergi yükünün hesabında dikkate alınması gereken bir diğer faktörde ihracatta KDV iadesi ile 

çeşitli vergilere yönelik olarak ödenen reddiyatın aslında vergi gelirleri toplamından düşülmesi 

gereğidir. 2004 yılından itibaren uygulamasına geçilen yeni gelir kodlamasında ihracatta KDV 

iadesi ile reddiyatlar toplamı ilgili vergi kalemlerinden düşülmektedir. Buna gör baktığımızda; 

özellikle 2002 yılından itibaren artan iadeleri mahsup etmek net gelir tahsilatını görmek için vergi 

gelirlerinden GSMH’ya oran olarak ortalama iki puanın üzerinde bir düşmenin yapılması 

gerekmektedir. Son dönemde ihracatta KDV iadesinden kaynaklı olarak vergi iadelerindeki artış net 

vergi yüklerinin brüt vergi yüklerinden yılar arasında farklı bir gelişim içinde olduğunu 

göstermektedir. Örneğin 2004 yılında konsolide bütçe brüt vergi yükü 2003 yılına göre yüzde 0,1 

puan daha yüksek çıkarken bu değişme net vergi yükünde aksine yüzde 0,1 puan düşme şeklinde 

çıkmaktadır.  
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Tablo 90. 1998-2005 Arası Vergi İadelerinin Gelişimi ve                                       
Konsolide Bütçe Yatırımlarına Oranı 

 
(trilyon lira) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
    Vergi İadeleri 447 1.013 1.410 2.621 5.106 7.632 11.157 12.515
        İhracatta KDV İadesi 305 457 771 1.692 3.476 5.061 6.907 8.275
        Reddiyat 142 556 639 928 1.630 2.572 4.250 4.240

 Yatırımlar* 1.040 1.605 2.592 4.256 7.161 7.446 7.972 10.144

    Vergi İadeleri 0,84 1,29 1,12 1,48 1,86 2,14 2,63 2,60
        İhracatta KDV İadesi 0,57 0,58 0,61 0,96 1,26 1,42 1,63 1,72
        Reddiyat 0,27 0,71 0,51 0,53 0,59 0,72 1,00 0,88

 Yatırımlar* 1,94 2,05 2,06 2,41 2,60 2,09 1,88 2,11

Vergi İadeleri/Yatırımlar 0,43 0,63 0,54 0,62 0,71 1,02 1,40 1,23

GSMH'ya Oranları

 

Vergi iadelerindeki artışın bütçe içindeki değişimini daha vurgulayıcı göstermek açısından vergi 

iadeleri ile bütçe yatırımları arasındaki ilişkiye bakılabilir. Program öncesinde vergi iadeleri toplamı 

toplam bütçe yatırımlarının yaklaşık yüzde 50’sine karşılık gelirken bu oran 2004 yılında yüzde 140 

yani yaklaşık olarak yatırımların 1,5 katına çıkmıştır. Özellikle son dönemde uygulanan programın 

da etkisiyle artırılan vergi iadelerinin maliyeti bir anlamda ağırlıklı olarak yatırımlara çıkartılmıştır. 

Ödenen iadelerin karşılığı vazgeçilen kamu yatırımları özellikle alt yapı yatırımları olmuştur.  

Reel ekonomi üzerinde vergi yükünün artması ile kadar bir diğer önemli maliyet kalemi de vergi 

dahil istihdam üzerindeki mali yükümlülüklerdir. İstihdam üzerindeki mali yükümlükler ile birim 

başına istihdam edilen kişinin gerek kendisinin gerekse işverenin (işsizlik sigortasında olduğu gibi 

devlet katkısı da dahil) devlete ödemekle yükümlü olduğu tutarların toplam maliyeti 

kastedilmektedir. 

Tablo 97’den görüleceği üzere, 1999 yılında yüzde 40.8 olan istihdam yükü, uygulanan sigorta 

tabanı, vergisel düzenlemeler, işsizlik sigortası ile tıpkı vergi yükündeki artışta olduğu gibi 

ekonominin ciddi bir daralma yaşadığı dönem olan 2001 yılında yüzde 44.9’a çıkmış, alınan 

önlemlerle izleyen yıllarda ancak yüzde 44 düzeyine düşürülebilmiştir. Bununla beraber, dönem 

içinde istihdam maliyeti yüzde 10 düzeyinde artış göstermiştir. 
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       Tablo 91. 1999-2003 Döneminde Asgari Ücretlinin Kesintileri,  Toplam Maliyeti ve 
Yük Oranları (TL) 

Yıllar 1999 2000 2001 2002 2003 

Sigorta Tabanı 113,700,000 150,000,000 210,000,000 327,583,290 393,099,960

Asgari  Ücret          
B 93,600,000 118,800,000 167,940,000 250,875,000 306,000,000
Sigorta İşçi 
Hissesi(%14)           
C 

13,104,000 13,632,000 23,511,600 35,122,500 42,840,000

İşsizlik Sigortası 
İşçi Hissesi(%2)       
D 

- 2,376,000 3,358,800 2,508,750 3,060,000

Özel İndirim            
E 15,000,000 18,750,000 21,900,000 30,000,000 45,000,000
Gelir Ver. Matrahı   
F 65,496,000 81,042,000 119,169,600 183,243,750 215,100,000
Gelir Vergisi(%15)  
G 9,824,400 12,156,300 17,875,440 27,486,562 32,265,000
Damga Ver. (%06)  
H 561,600 712,800 1,007,640 1,505,250 1,836,000
Kesintiler Toplamı 
I=C+D+G+H 23,490,000 28,877,100 45,753,480 66,623,062 80,001,000
Net Ele Geçen 
J=B-I 70,110,000 89,922,900 122,186,520 184,251,938 225,999,000
Sigortalı İşveren 
Hissesi(%19.5)      
K 

24,985,500 33,618,000 46,838,400 74,617,902 88,848,486

İşsizlik Sig.İşveren 
Hissesi(%3)           
L 

- 5,124,000 7,141,200 7,318,748 8,732,999

Toplam Maliyet 
M=B+K+L 118,585500 157,542,000 221,919,600 332,811,650 403,581,485
Yük N=M-J 

48,475,500 67,619,100 99,733,080 148,559,712 177,582,485
Yük Oranı (%) 
O=Nx100/M %40.8 % 42.9 %44.9 %44.6 %44.0 

        Kaynak: Süngü, Y. (2003).   
 

OECD ülkeleri ile vergi yükü karşılaştırması yapıldığında, ilk bakışta Türkiye’nin sahip olduğu 

oranın düşük olduğu dikkate çekmektedir. Özellikle OECD Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında 

fark daha net olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, mevcut vergi sistemi açısından 

mükellefleri açısından Türkiye’de vergi yükünün düşük olduğunu söylemek her zaman mümkün 

değildir. Bununla birlikte, tabana yayılmış ve ekonomideki tüm faaliyetleri kavrayan bir vergi 

sisteminin olduğu durumda ise bu oranı Türkiye için düşük olarak kabul edilmelidir. Veya bir başka 

açıdan kamunun yüklendiği hizmet tanımı ile mevcut finansman açığı dikkate alındığında mevcut 

oran düşük kalmaktadır. Ama oranı yükseltmenin yolu bir önceki cümlede temel ip uçları verildiği 

üzere sistemin değişmesini ve vergiye daha çağdaş bir bakışı gerekli kılmaktadır.   
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Tablo 92. 1998-2003 Arasında Bazı OECD Ülkeleri ile OECD ve AB  Ortalama Vergi 
Yüklerinin Gelişimi (GSYİH’ya Oran Olarak) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Avusturya 44,2 44,1 43,4 45,2 44,0 43,0
Belçika 46,2 45,7 45,7 45,9 46,4 45,8
Fransa 45,0 45,7 45,2 44,9 44,0 44,2
Almanya 37,1 37,7 37,8 36,8 36,0 36,2
Yunanistan 35,9 36,9 38,2 36,6 35,9 -
İrlanda 31,7 31,9 32,2 30,1 28,4 30,0
İtalya 42,5 43,3 43,2 43,0 42,6 43,4
Meksika 16,6 17,3 18,5 18,8 18,1 19,5
Polonya 35,3 33,0 32,5 31,9 32,6 -
İspanya 34,0 35,0 35,2 35,0 35,6 35,8
Türkiye 26,9 29,2 31,9 33,3 30,2 32,2
OECD Toplam 36,5 37,0 37,2 36,8 36,3 -
OECD Avrupa 39,2 39,7 39,9 39,4 38,9 -
AB (15 ülke) 41,1 41,7 41,8 41,2 40,6 -
Avusturya 15,1 15,1 14,8 14,8 14,7 14,6
Belçika 14,5 14,4 14,1 14,4 14,7 14,5
Fransa 16,2 16,4 16,2 16,2 16,3 16,7
Almanya 15,0 14,8 14,8 14,6 14,5 14,7
Yunanistan 11,5 11,4 11,8 11,7 11,8 -
İrlanda 4,0 4,1 4,3 4,3 4,3 4,5
İtalya 12,5 12,4 12,4 12,3 12,5 12,9
Meksika 2,9 3,0 3,0 3,2 3,2 3,3
Polonya 11,4 9,3 9,5 9,6 9,5 -
İspanya 11,9 12,2 12,3 12,5 12,6 12,6
Türkiye 4,5 5,3 5,8 6,1 6,0 6,5
OECD Toplam 9,3 9,3 9,3 9,4 9,3 -
OECD Avrupa 10,9 10,8 10,9 11,0 10,9 -
AB (15 ülke) 11,4 11,4 11,5 11,6 11,4 -
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     Kaynak: OECD Taxation Data Base (www.oecd.org,), Nisan 2005.  

Tablo 98’deki oranlar Türkiye için tez kapsamında hazırlanan tablolardan alınmıştır. Ülke ve bölge 

ortalamaları ise OECD’nin ev sayfasında yer alan veri sisteminden temin edilmiştir. Türkiye 

oranlarının OECD’ye sunulan verilerde yüksek olmasının nedeninin ÇTTH (Çalışanların Tasarruf 

Teşvik Hesabı) ve Konut Edindirme gibi ödemelerin toplam vergi yükü içine dahil edilmesi olduğu 

düşünülmektedir.   

OECD ülkeleri ile dönemsel karşılaştırma yaptığımızda dikkati çeken en önemli özellik vergi 

yükündeki değişimin Türkiye’de çok yüksek olmasıdır.  1998 yılında yüzde 26,9 olan oran dönem 

içinde yüzde 33’leri aşmıştır. Aynı dönemde ise OECD Avrupa ülkelerinde Türkiye ile 

karşılaştırıldığında vergi yükünün düştüğü görülmektedir. Genel olarak OECD ülkelerinde vergi 
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yüklerinde bir azalma olurken Türkiye’de artış yüzde 20’lere ulaşmıştır. Çok kısa sürede ve üstelik 

yukarıya doğru ortaya çıkan bu değişimin piyasayı ve ekonomiyi olumsuz etkilememesi mümkün 

değildir.  

2000-2004 döneminde GSMH’ya oran olarak her yıl ortalama yüzde 1,6 oranında bir vergi tedbiri 

öngörülmesi ve uygulaması başta kayıtlı sektör olmak üzere ekonominin ve toplumun vergi yükünü 

sürekli artırmıştır. Bu gelişme vergi sistemini ve yapısını bozması yanında üretim kesimini hem 

doğrudan hem de dolaylı yoldan girdi maliyetlerini yükseltmesi nedeniyle olumsuz etkilemiştir. 

Vergiler yoluyla reel sektörün girdi maliyetlerinin yükselmesi piyasadaki göreli fiyatların ve göreli 

karlarında değişmesine yol açarak karar süreçlerini olumsuz etkilemeye başlamıştır. Vergi sistemine 

yönelik olarak gerek niyet mektuplarında gerek acil eylem planında öngörülen yapısal reformların 

sürekli ertelenmesi ve en azından yakın geleceğe yönelik samimi bir çaba içinde olunmaması 

yaşanan olumsuz süreci açıktır ki hızlandırmaktadır.   

3.8.3.2  Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Dağılımdaki Değişme  
 
Vergi yüklerindeki önemli artışla birlikte verginin dolaylı dolaysız ayrımı da dönem başı ve dönem 

sonuna göre değişmiştir. SGK hariç dolaylı vergiler toplamının toplam vergi gelirleri içindeki payı 

yüzde 54.3’den dönem boyunca önemli ölçüde yükselerek yüzde 68,4’e kadar çıkmıştır. 2005 

yılında bu eğilimin devam ederek payın yüzde 70’i aşması öngörülmüştür.  

Grafik 15.  Toplam Vergi Gelirleri Tahsilatının Dolaysız Dolaylı Vergi Ayrımında Gelişimi 

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

Dolaylı 54,3 55,6 60,7 60,4 65,5 66,3 68,4

Dolaysız 45,7 44,4 39,3 39,6 34,5 33,7 31,6

1998 1999 2000 2001 2002 2003(G) 2004(GT)
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Bu gelişme, aslında vergi yapısının geldiği noktayı ortaya koyması açısından önemli görülmelidir. 

Dönemsel niteliği olan bazı dolaysız vergilerle ek vergiler çıkarıldığında bu pay efektif olarak daha 

yüksek bir düzeye çıkmaktadır.  

Dolaylı vergilerin artışı en iyi toplam vergilerin son dönemde yüzde 90’nının tahsil edildiği 

konsolide bütçeye bakıldığında görülmektedir.  1998 yılında dolaylı vergilerin konsolide bütçe 

vergi gelirleri içindeki payı yüzde 45 iken bu oran 2004 yılında yüzde 70’e çıkmıştır. 2005 yılı 

bütçesinde bu oranın yüzde 74’e kadar çıkacağı tahmin edilmiştir.1  

Grafikte de görüldüğü gibi programın uygulamaya konulmasıyla getirilen vergi tedbirleri 

sonucunda aradaki makas önemli düzeyde açılmıştır. Dolaysız vergiler sistemde neredeyse daha az 

önemli bir oransal büyüklük içinde yer almaya başlamıştır.  

Bu gelişme özellikle toplam talep ve ticaret üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Bazı dolaylı vergilerin 

kazanç oluşmadan alındığı düşünüldüğünde ticaret ve sözleşmeler üzerindeki olumsuz etki daha iyi 

anlaşılacaktır. 

OECD ülkeleri ile kısa bir karşılaştırma yaptığımızda son dönemin ayırt edici gelişmesi dolaylı 

vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payında yaşanan hızlı gelişmedir. 1999-2003 arası dolaylı 

vergiler toplam içinde ortalama yüzde 4’e yakın büyürken OECD ülkelerinde ise hemen hemen bir 

değişme yaşanmamıştır.  

3.8.3.3  Vergi Konularına Göre Vergi Tahsilatındaki Değişme  
 
Programların uygulandığı dönem boyunca GSMH’ya oran olarak en önemli düşme kendisini gelir 

vergisinde, dolayısıyla gelir üzerinden alınan vergilerde, göstermiştir. Program öncesi dönemde 

yüzde 8.4 olan oran 2002 yılında yüzde 15 oranında düşerek (gelir verginde yüzde 20’nin 

üzerindedir) yüzde 7.1’e gerilemiştir. 2003 yılında getirilen ilave düzenlemelerle bu oran ancak 

yüzde 7.2’ye çıkabilmiş, 2004 yılında ise tekrar yüzde 7’nin altına düşmüştür. 2002 yılında gelir 

üzerinden alınan vergilerde ortaya çıkan bu düşüşün bir kısmı seçimle birlikte vergi affı 

beklentisinin artması, ekonominin özellikle 2001’den gelen olumsuzlukları üzerinden atamaması 

gibi nedenlerle açıklansa da yine de esas olarak vergi sistemindeki bozulmanın ana belirleyici 

                                                 
1 Dolaylı dolaysız vergi rasyolarının hesaplanmasında vergi iadelerinin düşülmedi eski gösterime göre 
hesaplama yapılmıştır. Oransal dağılım yeni hesaplama sistemine göre önemli bir farklılık göstermemektedir. 
Yeni hesaplamaya göre bu oranlar bütçe için sırasıyla yüzde 49,7 ve yüzde 68,9’dur. 
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olduğu düşünülmektedir. Özellikle beyan üzerinde tahsil edilen ve zaten düzey olarak da düşük olan 

gelir vergilerindeki azalma dikkat çekicidir. 

Diğer yandan, ek vergilerle düzeyi yükselen servet vergilerinin, mal ve hizmet üzerinden alınan 

vergilerin ve dış ticaret üzerinden alınan vergilerin GSMH’ya oranları dönem boyunca hissedilir 

ölçüde yükselmiştir. 

Tablo 93. Vergi Konularına Göre Konsolide Bütçe Vergi Tahsilatının Gelişimi (1999-2004) 

 
(Trilyon TL)

  I. Vergi Gelirleri 14.802 26.504 39.736 59.634 84.316 101.061
    a. Gelirden Alınan Vergiler 6.537 10.503 15.648 19.343 25.716 29.308
        Gelir Vergisi 4.937 6.213 11.579 13.718 17.064 19.688
        - Beyana Dayanan Gelir Vergisi 480 345 484 861 1.091 1.151
        - Gelir Vergisi Tevkifatı 3.981 5.668 10.855 12.489 15.391 17.752
        - Diğer 475 200 240 368 582 785
        Kurumlar Vergisi 1.550 2.357 3.676 5.575 8.645 9.619
    b. Servetten Alınan Vergiler 178 347 433 734 2.092 1.839
    c. Mal ve Hizmetlerden Alınan V. 6.109 11.364 18.103 30.068 43.927 52.674
       Dahilde Alınan KDV 2.433 4.488 7.290 11.543 15.390 18.666
       Özel Tüketim Vergisi 0 0 0 6.007 22.299 26.289
       Akaryakıt Tüketim Vergisi 2.248 3.269 5.659 6.354 6 0

Damga Vergisi 356 704 834 1.313 1.707 1.916
    d. Dış Ticaretten Al. Vergiler 1.977 4.289 5.551 9.487 12.579 16.932
        Gümrük Vergileri 239 386 382 595 889 1.220
        İthalde Alınan KDV 1.731 3.892 5.149 8.857 11.642 15.659

 
GSMH'ya Oranları

  I. Vergi Gelirleri 18,9 21,1 22,5 21,7 23,6 23,6
    a. Gelirden Alınan Vergiler 8,4 8,4 8,9 7,0 7,2 6,8
        Gelir Vergisi 6,3 4,9 6,6 5,0 4,8 4,6
        Kurumlar Vergisi 2,0 1,9 2,1 2,0 2,4 2,2
    b. Servetten Alınan Vergiler 0,2 0,3 0,2 0,3 0,6 0,4
    c. Mal ve Hizmetlerden Alınan V. 7,8 9,0 10,3 10,9 12,3 12,3
       Dahilde Alınan KDV 3,1 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4
       Özel Tüketim Vergisi 0,0 0,0 0,0 2,2 6,3 6,1
       Akaryakıt Tüketim Vergisi 2,9 2,6 3,2 2,3

Damga Vergisi 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4
    d. Dış Ticaretten Al. Vergiler 2,5 3,4 3,1 3,4 3,5 3,9
        Gümrük Vergileri 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3
        İthalde Alınan KDV 2,2 3,1 2,9 3,2 3,3 3,7

2003 2004

2003 20041999 2000 2001 2002

1999 2000 2001 2002

 
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Kamu Hesapları bültenleri (1998-2004) 
Not: Gelir sınıflandırmasında eski sınıflandırma yöntemi kullanılmıştır. 
 
Mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin dönem başı ve dönem sonu düzeyi yaklaşık yüzde 60 

oranında artmıştır. Toplam vergilerin yüzde 50’sinin bu vergi konularından geldiği düşünüldüğünde 

artışın önemi ve etkisi daha iyi anlaşılacaktır.  Özellikle KDV ve 2002 yılı Ağustosuna kadar 



 

 

257
 

ATV’deki artış ile özel işlem ve özel iletişim gibi sisteme sonradan dahil edilen ek vergiler bu 

artışta belirleyici olmuştur.   

Dönem boyunca ağırlık, gelir üzerinden alınan vergilerden mal ve hizmet üzerinden alınan vergilere 

kaymıştır. 1999 yılında yüzde 44,2 olan gelir üzerinden alınan vergilerin payı (4 yıl içinde) sistem 

için önemli sayılacak bir düşüşle yüzde 29 düzeyine kadar gerilemiştir. Ek vergiler ayıklandığında 

bu ağırlık daha da düşmektedir.  

Mevcut vergi düzenlemelerinde herhangi bir değişme olmadığı takdirde gelecek dönemin vergi 

yapısı, kaçınılmaz olarak gelir üzerinden alınan vergilerin yüzde 30’un çok daha altına indiği bir 

durumu yansıtacaktır. 

Tablo 94. Vergi Konularına Göre Konsolide Bütçe Vergi Gelirlerinin Yüzde Dağılımı      
(1999-2004) 

 
Yüzde Dağılım

  I. Vergi Gelirleri 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    a. Gelirden Alınan Vergiler 44,2 39,6 39,4 32,4 30,5 29,0
        Gelir Vergisi 33,3 23,4 29,1 23,0 20,2 19,5
        - Beyana Dayanan Gelir Vergisi 3,2 1,3 1,2 1,4 1,3 1,1
        - Gelir Vergisi Tevkifatı 26,9 21,4 27,3 20,9 18,3 17,6
        - Diğer 3,2 0,8 0,6 0,6 0,7 0,8
        Kurumlar Vergisi 10,5 8,9 9,3 9,3 10,3 9,5
    b. Servetten Alınan Vergiler 1,2 1,3 1,1 1,2 2,5 1,8
    c. Mal ve Hizmetlerden Alınan V. 41,3 42,9 45,6 50,4 52,1 52,1
       Dahilde Alınan KDV 16,4 16,9 18,3 19,4 18,3 18,5
       Özel Tüketim Vergisi 0,0 0,0 0,0 10,1 26,4 26,0
       Akaryakıt Tüketim Vergisi 15,2 12,3 14,2 10,7 0,0 0,0

Damga Vergisi 2,4 2,7 2,1 2,2 2,0 1,9
    d. Dış Ticaretten Al. Vergiler 13,4 16,2 14,0 15,9 14,9 16,8
        Gümrük Vergileri 1,6 1,5 1,0 1,0 1,1 1,2
        İthalde Alınan KDV 11,7 14,7 13,0 14,9 13,8 15,5

2003 20041999 2000 2001 2002

 
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Kamu Hesapları bültenleri (1998-2004) 
Not: Gelir sınıflandırmasında eski sınıflandırma yöntemi kullanılmıştır. 
 

3.8.3.4  Tahakkuk Tahsilat Oranlarındaki Değişme  
 
Vergi yapısındaki hızlı değişme tahakkuk tahsilat oranları üzerinde ilk bakışta önemli bir etkiye 

ortaya çıkarmamış gibi gözükmektedir. Konsolide bütçe toplam vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat 

oranı program öncesi ortalamaya göre bakıldığında hafif bir artış içinde olmakla birlikte önemli bir 

değişim göstermemektedir.  

Bununla birlikte, vergi yapısındaki değişme ve alt kalemlere inildiğinde bazı vergi alanları için 

tahakkuk tahsilat oranlarındaki düşmenin önemli bir sorun haline geldiği söylenebilir. Dolaylı 
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vergilerin payının yüzde 70’i aşması ve dolaylı vergiler içinde KDV (ithalde alınan KDV dahil) ile 

ATV’nin (2002 sonrası ÖTV) toplam vergiler içindeki payının yüzde 60’lara yaklaşması, toplam 

tahakkuk tahsilat oranını başka hiçbir gelişme olmasa da otomatik olarak yukarı çekmiştir. Ama bu 

gelişmeye rağmen tahakkuk tahsilat oranlarındaki iyileşme beklenenin altında gerçekleşmiştir. 

Çünkü tahakkuk tahsilat oranı ortalama yüzde 90’nın üzerinde olan dolaylı vergileri payının yüzde 

70’lere yaklaşması bu oranın daha yukarıya çıkmasını gerektirmektedir.  

Dolayısı ile dönemsel bir karşılaştırma yapıldığında, program öncesi döneme göre tahakkuk tahsilat 

oranlarında hissedilir bir iyileşme beklenirken bu iyileşmenin  olmaması gelir tahsilatında 

programın uygulaması nedeniyle sorunların olduğunu göstermektedir.  

Bu nedenledir ki zaten vergi barışına 7,9 katrilyon lira tutarında (6,5 katrilyonu özel sektöre ait 

olmak üzere) 3,5 milyon adet başvuru olmuştur. Özel sektörün yapmış olduğu 6,5 katrilyon liralık 

başvuru tutarının yaklaşık yüzde 60’ı kesinleşmiş alacak türünden vergi borçlarıdır. 

Tablo 95. Konsolide Bütçe Vergi Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarının Gelişimi (%)  

(1998-2004) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Toplam Gelirler 89,77 86,66 89,24 88,46 89,09 88,17 87,91
  I. Vergi Gelirleri 89,53 86,77 90,54 90,33 91,30 92,54 92,56
    a. Gelirden Alınan Vergiler 89,98 86,52 89,05 89,05 88,26 88,91 89,33
      1. Gelir Vergisi 92,17 89,57 87,17 88,99 87,69 88,89 88,11
        - Beyana Dayanan Gelir Vergisi 82,34 78,16 70,56 65,89 67,96 71,25 71,97
        - Gelir Vergisi Tevkifatı 93,66 91,36 89,29 91,13 90,11 91,04 90,04
        - G.V.K. Göre Alınan Geçici Vergi 62,23 66,93 69,67 66,33 72,49 78,09 77,92
      2- Kurumlar Vergisi 81,03 91,71 90,55 88,74 89,88 88,95 91,93
        - Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi 91,66 88,79 78,38 77,11 77,78 69,87 67,67
        - K.V.K. Göre Alınan Geçici Vergi 69,56 93,66 94,08 92,56 93,75 95,47 95,86
    b. Servetten Alınan Vergiler 70,76 61,57 78,03 66,58 71,30 75,50 74,88
    c. Mal ve Hizmetlerden Alınan V. 86,25 84,48 88,50 89,57 91,46 92,92 93,29
         Dahilde Alınan KDV 84,66 81,02 81,20 79,33 83,47 86,36 88,37  
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Kamu Hesapları Bültenleri (1998-2004) 
 
Dolaysız vergilerde ise tahakkuk tahsilat oranında beklenen düşme gözlenmiştir. Yine konsolide 

bütçe gerçekleşmelerine baktığımızda,  beyan üzerinden alınan gelir vergisi ile kurumlar vergisi 

tahakkuk tahsilat oranlarının önemli düzeyde düştüğü görülmektedir. Program öncesi dönemde 

yüzde 90’larda olan beyan üzerinden kurumlar vergisi tahakkuk tahsilat oranı 2004 yılında yüzde 

70’in altına düşmüştür. Benzer şekilde gelir vergisi de yüzde 80’lerden yüzde 70’lere gerilemiştir.  



 

 

259
 

Tahakkuk tahsilat oranları o yılın akım olarak oluşan farkını göstermektedir. Dolayısı ile aradaki 

fark her sene bir önceki yıldan devreden ile büyümektedir. Ama bu raporlamayı Gelirler Genel 

Müdürlüğü yapmadığı için toplam biriken vergi alacağını görmek mümkün olmamaktadır. 

Grafik 16. Beyan Üzerinden Tahsil Edilen Gelir Vergisi ile Beyan Üzerinden Tahsil Edilen 
Kurumlar Vergisinin Tahakkuk Tahsilat Oranlarının Gelişimi 
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Grafikten 24’den de açık bir şekilde görüleceği üzere her iki vergi kaleminde de düşme çok yüksek 

düzeydedir. Bu gelişmede belirleyici olan temel nedenin makro ekonomik yapıda yaşanan 

belirsizlikle de desteklenen vergi yüklerinde ki yükselme olduğu düşünülmektedir.  Yeni gelen her 

vergi özellikle düşük kar marjıyla çalışan ve ekonomik istikrarsızlıktan olumsuz etkilenen orta ve 

küçük ölçekli firmalar için zorunlu yükümlülüklerini öngörülenin üzerinde artırıcı bir sonuç 

doğurmaktadır. Bu ise mükelleflerin yükümlülüklerini kaçınılmaz olarak yerine getirmede 

problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
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3.9 Yapısal Dönüşüm Sağlayan Reformlar ve Yönetimi: Reform 
Yorgunluğu, Reformlara Yönelik Sahiplenme Sorunu ve Reform 
Sürecinin Yönetilememesi  
 
18 inci stand by düzenlemesinin çerçevesini çizin ilk niyet mektubunda kamu finansmanında 

sürdürülebilir bir yapıya geçişi sağlamak ve sunulan kamusal hizmetin kalitesini artırmak amacıyla 

kamu maliyesinde kapsamlı bir reform sürecide öngörülmüştü (paragraf 39). Kamu maliyesindeki 

reformlar dört ana başlık altında toplanmışı, bunlar; tarım reformu, sosyal güvenlik reformu, kamu 

mali yönetimi ve şeffaflık ile vergi politikası ve idaresidir.  

2001 yılı Şubat ayında yaşanan ekonomik kriz ve bu çerçevede programın en temel ekonomi 

politikasından çıkış önce Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı (GEGP) ardından da 19 uncu stand by 

düzenlemesini getirmişti. Gerek GEGP gerekse yeni stand by’ı bir önceki düzenlemeden ayıran 

yapısal reform alanlarının ve adımlarının ayrıntılı belirlenmesi ve yapısal programlar üzerine 

koşulsallıkların artırılmasıydı. Uluslararası piyasalara ve iç piyasaya güven, programı uygulama 

konusundaki kararlılığın yapısalların öne plana çıkarılmasıyla da tesis edilmeye çalışılmıştı. 19 

uncu stand by düzenlemesi ve bu kapsamda verilen niyet mektuplarında son derece ayrıntılı olan 

yapısallar eki bulunmaktaydı. 2004 yılında verilen niyet mektupların bu ek oldukça daraltılmış 

olmakla birlikte temel yapısal koşulsallıkların devam etmesi nedeniyle yapısal konular etkisini 2004 

yılında da göstermiştir. Nitekim, 2005 yılı Nisan ayında IMF’e verilen ve Mayıs ayında açıklanan 

20 stand by’ın başlaması başta vergi idaresi reformu olmak üzere bir önceki stand by kapsamında 

öngörülen yapısalların yerine getirilmesine bağlanmıştı.  

Bizim gibi yüksek bir borç stokuna sahip olan ve geciken program başarısına sahip ülkelerde 

yapısal kırılganlık alanları her zaman bir risk algılaması olarak görülmüştür. Son dönemde IMF’e 

yakın olan değerlendirmelerde bile bizim gibi koşullara sahip ülkeler için kriz algılamasını düşüren 

temel yaklaşımların başında yapısal nitelikli reformların etkin bir şekilde uygulamaya konması ve 

sürdürülmesi gelmektedir. 

 IMF eski baş ekonomisti ve şimdi Harvard Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Merkezi Direktörü 

Rogoff, gelecek dönemde yükselen ekonomilerde kriz yaşanması olasılığının oldukça yüksek 

olduğunu söylemektedir. Nitekim Rogoff makalesinde içine Türkiye’yi de alan değerlendirmesinde 

şöyle demektedir: “Aralarında Türkiye ve Brezilya’nın da bulunduğu pek çok ülkenin bütün 

ölçülere göre büyük ama kabul edilebilir kamu borçları ve dış borçları vardır.(...) Pek çok piyasa 

yaşanacak olan alt üst oluşun içine girecektir. (...) Bununla birlikte, kriz içine girecek olan ülkeler 
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reform süreçlerinde sapma gösteren ülkeler ile Güney Afrika örneğinde olduğu gibi kendine özel 

ekonomik sorunları olan ülkeler olacaktır. (...) Yaşanacak olan gelişmelerle birlikte G7 ülkeleri faiz 

oranlarını yukarı çekecektir. Türkiye ancak şimdiki ekonomik reform programını devam 

ettirebilirse bu durumun getireceği olumsuz etkilenmelerden korunabilir.” 1 

Bu ve benzer değerlendirmeler aslında yaklaşım tarzları açısından şüphesiz ki farklı eleştirilere 

konu olabilir. Ama dikkate alınması gereken nokta, dünya ekonomisi açısından yakın gelecek 

dönemde yaşanacak siyasi ve ekonomik çalkantılara hazırlıklı olunması gereğidir. Bunun 

sağlanmasında ise yapısal reformların doğru tasarlanması ve etkin bir şekilde uygulanmaya konması 

özellikle önem taşımaktadır. 

IMF ile istikrar programı uygulayan ülkelerde yapısal reformların programların önemli bir parçası 

haline geldiği görülmektedir. Özellikle programların ekonomik alanda hedeflenen başarıların 

gerisinde kalması veya hedeflenen politikaların yerine getirilmesine rağmen başlangıçta ekonomide 

temel sorun alanları olarak görülen konularda (enflasyon, kamu açığı düzeyi gibi) istenen 

sonuçlarının alınamaması yapısal reformları sürekli öne çıkarmıştır. Yapısal reformları içeren 

programlarda reform konuları içinde önceliğin gelirler ama daha çok vergiler olduğu görülmektedir. 

Mali reformların yarsına yakını vergi politikaları oluşturulması ve vergi idaresinin yapılandırılması 

üzerine tasarlanmıştır. Gelir konusunun ön plana çıkması bu alandaki yapısal nitelik taşıyan 

birikmiş sorunların olması yanında faiz dışı fazla gibi programın uygulamasında önem taşıyan mali 

performans kriterlerinin varlığı da gelmektedir.   

Programlarda vergilere ilişkin yapısalları sosyal güvenlik dahil olmak üzere mali politikalar ve 

kamu harcama sistemine yönelik diğer reform konuları izlemektedir. Bununla birlikte, koşullar 

zorlamadıkça bu alanlara yönelik somut dönüşümler hep ertelenmiş ya da sahiplenme düzeyi düşük 

olduğu için uygulamaya konma ve uygulama düzeyi sınırlı kalmıştır. 

Harcama ve gelir politikaları unsurlarında kalitenin, karar alıcılarının bu konuda niyeti ne kadar 

güçlü olursa olsun  iyi ve düzgün işleyen bir vergi idaresi ve harcama yönetimi mekanizması 

olmadan  sağlanması pek mümkün gözükmemekte ve kalıcı olamamaktadır. İyi bir vergi idaresi, 

basit bir mevzuata dayanan, mükellefi eğitebilen, tahsilatı hızlı ve adil yapabilen, enformasyon 

teknolojisi ve eğitim düzeyi yüksek bir personel yapısına sahip, sistematik ve periyodik denetim 

yapabilen  özellikler taşımalıdır. Aynı şekilde kamu harcama yönetimini de mali disiplini ön plana 

                                                 
1 Bu konuda ayrıntılı değerlendirmeler ve Türkiye yorumları için bkz: Kenneth  Rogoff, (2004) ve Milliyet 
Business Eki (28 Mart 2004, Sayı 37) 
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alan, harcama tavanları içinde harcama önceliklerinin stratejik planlara bağlı olarak belirlendiği, 

bütçe uygulamasının hizmetlerin sonucuna ağırlık verecek performans odaklı bir yapıya dönüştüğü 

ve harcamaların denetiminin bu anlayış içinde yapılabildiği bir konuma dönüştürmek 

gerekmektedir. Ancak bu şekilde alınan tedbirlerin kalitesi ve sürdürülebilirliği mümkün olacaktır. 

(Emil et al, 2003:13). 

Yapısal reformların tasarım ve uygulamasında karşılaşılan sorunlar aynı zamanda ekonomide 

beklentileri etkileyerek uygulanan maliye politikasını da olumsuz etkilemektedir. IMF ile bir 

istikrar programı veya yapısal uyum programı uygulayan ülkelerde ekonominin başlangıç koşulları 

genellikle oldukça sorunludur. Bu durum yapısal reformları aslında iki açıdan etkilemektedir.  

• Birincisi, başta vergi ve harcamalara yönelik olarak yapısal reformların ne düzede yaşama 

geçtiğidir. Eğer bu alanlarda ciddi yapısal nitelikli reformlara ihtiyaç varsa ortaya çıkan 

kapasite ve yönetim problemi mali uyum programının da uygulanmasını olumuz 

etkilemektedir. Özellikle harcama reformlarına olan ihtiyaç bu anlamda kendisini yapılan 

harcama kesintilerinde ve önceliklendirme de göstermektedir. Ama bu anlamda daha 

önemli olan şey acil olarak çözülmesi gereken sorunların varlığı yapısal reformların 

gündemde olmasına ama bir türlü kararlı bir şekilde uygulanmasına engel olabilmektedir. 

Bu durumun en iyi Türkiye örneği programlanan gelir ve harcama tedbirlerinin bir 

kısmında oldukça geriye düşülmesi hatta programlanan harcama düzeyinin de aşılmasıdır. 

Program süresince sosyal güvenlik ve sağlık harcamalarına yönelik tedbirlerden beklenen 

tasarrufların sağlanmaması bu duruma verilecek en iyi örneklerden bir tanesidir. 

• İkinci olarak ise programın orta vade de sürdürülebilir olması için programın 

uygulanmasında tamamlanması gereken yapısal reformların ertelenmesi veya eksik 

sahiplenme ile istenen düzeyde uygulamaya konamaması alınan tedbirlerin bir süre sonra 

bumerang etkisiyle geri dönmesine yol açmaktadır. İlk sorunlar aşıldıktan sonra ortaya 

çıkan rahatlama ortamı daha karmaşık ve zor bir süreci gerektiren yapısal nitelikli dönüşüm 

sürecinin önüne geçmektedir. Çıkan yasal düzenlemelerin yürürlük tarihlerinin ertelenmesi, 

yasa yürürlüğe girmeden veya girdikten sonra ortaya çıkan sorunları çözecek stratejiler 

geliştirmek yerine eskiye dönüşü sağlayan değişikliklerin yapılması bu durumun somut 

yansımalarıdır. Kamu İhale Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun Türkiye 

örneği açısından verilecek iyi örneklerdir. 
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1998 yılında Yakın İzleme Anlaşması (YİA) süreci ile 1999 yılında finansal sektör başlangıçlı 

olarak gündeme gelen yapısal reformlar sonrasında imzalanan stand by düzenlemeleri ve yaşanan 

krizlerle birlikte artarak devam etmiştir. YİA 1998 görüşmeleri sonrasında açıklanan sonuç 

bildirgesinde aslında bir anlamda bundan sonraki olası sürecin temelleri ortaya konmaya 

çalışılmıştı. Açıklanan bildiride yapısal politikalar; enerji ve telekomünikasyon sektörlerine yönelik 

çerçeve niteliğindeki düzenlemelerin 1998 Aralığında parlamentoya sunulması, sosyal güvenlik 

sistemine yönelik olarak emeklilik yaşının ve prim ödeme gün sayısının artırılması, bankaların açık 

pozisyonlarının öz sermaye oranlarının yüzde 30’da yüzde 20’lere düşürülmesi, Ziraat Bankası 

aracılığı ile tarım sektörüne açılan kredilerin faizlerinin piyasada oluşan fon maliyetlerine 

eşitlenecek düzeye getirilmesi ve petrol ürünlerinde uluslararası fiyatlamaya geçilmesi şeklinde 

sıralanabilir. Yine bildirgenin ileriye yönelik sorunlar başlığı kapsamında gelecek dönemde yapısal 

reformlara yönelik olarak atılması gereken adımlarda ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu anlamda, 

sosyal güvenlik sistemine yönelik kapsamlı bir reformun gündeme gelmesi, başta enerji ve 

telekomünikasyon sektörleri olmak üzere piyasada rekabetin oluşturulması ve buna yönelik 

düzenleyici kurulların oluşturulması, tarımsal destekleme sisteminin gözden geçirilmesi ve 

kapsamlı değişikliklere konu olması, bankacılık sistemine yönelik olarak yasal düzenleme 

yapılması ve bağımsız düzenleyici bir kurul kurulması öne çıkan temel konular olmuştur.1  

1999 yılı Aralık ayında açıklanan 18 stand by düzenlemesi ile birlikte yukarda çerçevesi çizilen 

yapısal reform alanlarına ilişkin konularda somut bir şekilde Türkiye’nin gündemine girmiştir. 

Yaşanan krizler ve yapısal kırılganlık alanlarının artmasıyla hızlanan reform çabaları gelinen 4 yıl 

sonunda aslında hala 1998 yılında tartışılan konuların yeniden tartışılması, düzenlemelerin yeniden 

yapılması veya sosyal güvenlik sistemi ile gelir idaresinde olduğu gibi sürekli ertelenen 

düzenlemelerin yasama sürecinin tamamlanması şeklindedir.   

Stand by’lar çerçevesinde gerçekleştirilen yapısal nitelikli reformları genel olarak piyasanın 

etkinliğini artırmaya yönelik düzenlemeler ve kamu sektörü reformları şeklinde iki başlık altında ele 

aldığımızda izleyen tablodaki resimle karşılaşmaktayız. 

                                                 
1 Bu konudaki açıklamalar için; IMF Heyetinin Ekim 1998 Ziyaretinin Sonuç Bildirisi (14.8.1998) 
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Tablo 96. 1999-2004 Arası Dönemde Yapısal Nitelikli Reformlar ve                      

Bunlara Yönelik Düzenlemeler 

A. Piyasa Etkinliğini Artırmaya Yönelik Yapısal Reformlar 

Konular Yapılan Temel Düzenlemeler 
I. Özelleştirme 

Sürecinin 

Hızlandırılması  

 

1999- Anayasa Değişikliği, 

1999/2000- Başta Danıştay Kanunu (4492), Bazı Yatırım ve hizmetlerin 
Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapılması (3996) Kanunu olmak 
üzere çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması 

2000- 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve 
Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması 
Halinde Uyulması Gereken ilkeler Kanunu 

2001-4686 sayılı  Tahkim Kanun 

II. Enerji Piyasasında 

Rekabetin ve Etkinliğin 

Artırılması 

 

1999 – 4493 sayılı Kanunla 3996 sayılı Bazı Yatırım ve hizmetlerin Yap-
İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapılması  Hakkındaki Kanunda 
değişiklik yapan Kanun 

2001- 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 

2001 – 4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve 
Doğal Gaz Piyasası Kanunu 

III. Telekomünikasyon 

Sektöründe Rekabetin 

ve Etkinliğin Artırılması 

2000- 4502 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının 
Teşkilat ve ve Görevleri Hakkında Kanun ile (...) Kararnamenin Ekli 
Cetvellerinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun 

2001- 4673 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının 
Teşkilat ve ve Görevleri Hakkında Kanun  

IV. Alkollü İçkiler 

Piyasasının Yeniden 

Düzenlenmesi 

2001- 4619 sayılı İspirto ve İspirtolu İçecekler İnhisarı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

V. Sivil Havacılık 

Piyasasının Yeniden 

Düzenlenmesi 

2001- 4647 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 

VI. Yatırım Ortamının 

İyileştirilmesi 

2003- 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 

2003- 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu  

VII. Tarım Sektöründe 

Rekabetin ve Etkinliğin 

Artırılması  

2000- 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu 

2001- 4634 sayılı Şeker Kanunu 

2002- 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tüz ve Alkol İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün 
Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 
233 sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  
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VIII. Finans 

Piyasalarının 

Düzenlenmesi 

1999/2004- 4389 sayılı Bankalar Kanunu (Bu Kanun çıktıktan sonra dördü 
kapsamlı olmak üzere toplam yedi defa kanuni düzenleme yapmak suretiyle 
değişikliğe uğramıştır)  

2001- 4651 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  

2001- 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (Kamu Bankalarının Yeniden 
Yapılandırılması) 

2002- 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Bankalar 
Kanunu değiştiren bir düzenleme-İstanbul yaklaşımı diye bilinen) 

 
B. Kamu Sektörünün Etkinliğini Artırmaya Yönelik Reformlar 

I. Bütçe Birliği: Fonların 

Tasfiye Edilmesi 

2000- 4568 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesine İlişkin Kanun (Kanun 
çıkarılmasına gerek kalmadan tasfiye edilebilecek olan fonlardan bir kısmı 
yine bu yıl içinde çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararlarıyla kapatılmıştır) 

2001- 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun  

2001- 4684 sayılı Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun (kalan fonların bir kısmının kapatılması ve kapatılan fonların gelir 
ve giderlerinin düzenlenmesine ilişkin hükümleri düzenleyen) 

II. Bütçe Hazırlama ve 

Uygulama Sürecinde 

Etkinliğin Sağlanması 

2001-2004 Yüksek Planlama Kurulu Kararlarıyla Birlikte Bütçenin Genel 
Olarak Makro Çerçevesinin Ortaya Konması ve Gösterge Niteliğinde 
Kurumsal Bütçe Tavanlarının Belirlenmesi 

2003-2004 Analitik Bütçe Kodlama Sistemine Geçilmesi Çerçevesinde 
Fonksiyonel Sınıflandırmayı da İçerecek Şekilde Bütçenin Uluslararası 
Standartlara Yakın (IMF GFS 2001, AB ESA 95) bir bütçe kod sistemine 
sahip olması 

2003- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 
Parlamentodan Geçmesi ve Sonradan Yapılan Ertelemelerle Birlikte 2006 
Yılı Başında Uygulamaya Girmesinin Öngörülmesi 

III. Kamu Alımlarında 

Etkinliğin Sağlanması 

2001- 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu 

2002- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (uygulama yılı 2003-Kanun 
yayımlandıktan sonra bir tanesi, 2003 Temmuzunda 4964 sayılı kanunla 
yapılan değişiklik,  bir anlamda kanunun yeniden yazılması olmak üzere 
toplam 7 defa değişikliğe uğramıştır) 

2002- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

IV. Kamu 

Borçlanmasında 

Etkinliğin ve 

Saydamlığın Sağlanması 

2002- 2003 yılında uygulamaya giren 4749 sayılı  Kamu Finansmanı ve 
Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 



 

 

266
 

V. Vergi Politikalarında 

Etkinliğin Sağlanması ve 

Vergi İdaresinin 

Yeniden 

Yapılandırılması  

(Vergi İdaresinin Yeniden 
Yapılandırılması 
Konusunda Somut Bir 
Gelişme Bu Dönemde 
Gerçekleşmemiştir) 

2000/2003- 1998 yılında 4369 sayılı Bir Çok Vergi Kanununda Değişiklik 
Yapan ve Reform Niteliğinde Olan Kanunun Temel Hükümleri 4446 sayılı 
ve  4783 sayılı Kanunlarla Önce Ertelenmiş Daha Sonrada Yürürlükten 
Kaldırılarak Bir Anlamda Daha da Karmaşık Hale Gelen (Özellikle 
Dolaysız Vergilerde) Eski Sisteme Dönülmüştür. 

 2002- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (vergi sistemine ilk defa 
ÖTV dahil edilmiştir) 

2003- 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Enflasyon 
Muhasebesine Geçiş) 

2004- 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   

VI. Sosyal Güvenlik ve 

Sosyal Koruma 

Sisteminin Yeniden 

Yapılandırılması 

(Sosyal Güvenlik 
Kurumlarının Yeniden 
Yapılandırılması 
Konusunda Somut Bir 
Gelişme Bu Dönemde 
Gerçekleşmemiştir) 

1999- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (Bu düzenlemenin bir çok 
hükmü daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir) 

2001- 4362 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 

2003- 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu 

2003- 4947- sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu 

VII. Tarım Sektöründe 

Kamu Müdahalesine 

Yönelik Uygulamaların 

Değiştirilmesi 

2001/2004-İlgili Bütçe Kanunlarına Konulan Hükümler ile 4733 sayılı 
Kanun Çerçevesinde Bakanlar kuruluna Verilen Yetki ile Uygulamasına 
Geçilen Doğrudan Gelir Desteği Sistemi 

2001- Tarım Sektörüne Yönelik Görev zararlarının tasfiye edilmesi ve 
temel ilkelerin getirilmesi çerçevesinde 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   

2003- 4876 sayılı TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal 
Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 

VIII. Kamu 

Bankalarının Yeniden 

Yapılandırılması ve  

Görev Zararı 

Uygulamasının 

Düzenlenmesi  

2001- Görev zararlarının tasfiye edilmesi ve temel ilkelerin getirilmesi 
çerçevesinde 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (Bu kanun ve arkasından çıkan 
Bakanlar Kurulu Kararları ile önceki dönemlerde çıkarılan 100’den fazla 
görev zararına ilişkin düzenleme iptal edilmiştir)  

2001- Görev Zararlarının Oluşmasına Neden Olan Bakanlar Kurulu 
Kararlarını İptal Eden Bakanlar Kurulu Kararları 

Yararlanılan Kaynaklar: IMF Niyet Mektupları (1999-2004); Hazine Müsteşarlığı, Yapısal Reformlar Ev Sayfası (2000-
2002), 2000-2004 Bütçe Gerekçeleri;  Emil, Yılmaz, Mali Saydamlık Raporları (I ve II); ve  Büyükcan, Tufan, IMF 
Destekli Yapısal Uyum Programları ile İlişkili Olarak Türkiye’de Gerçekleştirilen Yasal Düzenlemeler.  
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Piyasa sisteminin etkinliğine yönelik reformları çoğu zaman kamu sektörü reformlarında her zaman 

kalın çizgilerle ayırmak doğru değildir. Piyasanın daha rekabetçi ve oyunun kuralları içinde 

çalışmasının sağlanması demek aslında bir yandan da ekonomide kamunun rolünün azaltılması ve 

kamu dahil olmak üzere ekonomideki aktörlerin iş yapma biçimlerinin değişmesi anlamına 

gelmektedir.  Bunun anlamı ise piyasanın daha rekabetçi ve etkin  çalışması için yapılan 

düzenlemelerin aslında kamu sektörünü veya tersine kamu sektörüne yönelik olarak yapılan reform 

niteliğindeki politika kararlarının ve düzenlemelerin özel sektörü etkiliyor olmasıdır.  

YİA ve sonrasında stand by düzenlemelerinde yapısal reformlar her zaman özel önem taşımış 

olmakla birlikte bu reformların çıkartılan yasal düzenlemelerle birlikte hayata geçmesi daha çok 

ekonomik ve mali yapıda ortaya çıkan olumsuzlukların, krizlerin aşılmasında veya programa olan 

güveni artırmak amacıyla bir kararlılık göstergesi olarak ön plana çıkmıştır.  

Yapısal nitelik taşıyan kamu sektörüne yönelik reformlar (dolayısı ile maliye politikası 

uygulamasını belirleyen, sonuçlarını etkileyen) istikrar programları sürecinde Dünya Bankası 

çalışmasında (World Bank, Turkey, Country Economic Report, July 2003) üç başlık altında 

özetlenmektedir: 

• Vergi politikası ve yönetim ile kamu istihdamı üzerinde odaklanan yapısal mali reformlar; 

• Aşağıdaki amaçlara yönelik eylemlerde dahil, kamu harcamaları yönetiminin şeffaflığını ve 

etkinliğini artıracak politika reformları ve kurumsal reformlar: 

- Bütçe hazırlık ve uygulaması, politika formülasyonu ve kamu kuruluşlarının 

performansının iyileştirilmesi, 

- Kamu muhasebe, satın alma ve denetleme standartlarının uluslararası mali hesap 

verebilirlik standartlarına yükseltilmesi ve  

- Basiretli kamu borç yönetiminin sağlanması; 

• Kamu sektörü yönetişimin kalitesini artırmaya yönelik geniş tabanlı kurumsal reformlar.   

Bu reform alanlarına eklenmesi gereken diğer önemli bir başlıkta sosyal güvenlik sisteminin 

yeniden yapılandırılması ile genel sağlık sigortası uygulamasına geçiştir. 

Yapısal nitelikli kamu sektörüne yönelik çabaları, yapılan düzenlemeleri, yaşanan pratik ile birlikte 

Türkiye örneğinde üç başlık altında değerlendirebiliriz. Bunlar: 
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• Tasarım Problemi. Reformların hazırlanmasında kurumsal altyapı ve kapasite eksiklikleriyle 

birlikte, doğru önceliklendirmelerin yapılamaması; 

• Reformlara Sahiplenilmemesi Sorunu (ownership). Tarafların reformlara yeterince sahiplik 

göstermemesi sorunu; 

• Reformların Yönetilememesi (Strategic Management) ve Reform Yorgunluğu Sorunu (Reform 

Fatigue).  Reformların zamanında ve istenen düzeyde uygulamaya konamaması, çıkarılan 

düzenlemelerin uygulamamaya konma ve uygulamaya konduktan sonra bütünsel bir anlayışla 

stratejik yönetim sorunu (yönetememe) ve reformlara olan inancın azalması 

Bunları sırasıyla Türkiye için değerlendirirsek: 

Reformların Tasarımı Problemi:  

Yapısal reformlar herne kadar istikrar programlarında yer alsa da bunların hazırlanması ve yasal 

süreçleri tamamlaması ciddi bir kurumsal alt yapı ve hem siyasi hem de idari kararlılığı 

gerektirmektedir. Kararlılık, öngörülen reformlara yönelik yasal ve kurumsal değişikliklerin 

başından sonuna kadar aynı düzeyde ve hassasiyette götürülmesidir. Kurumsal alt yapı ise reform 

alanlarına yönelik olarak hazırlanan stratejinin, yol haritasının ve düzenlemelere ilişkin tasarıların 

ehil bir biçimde ve günü yakalayan ve geleceğe taşıyan vizyonla yerine getirilmesidir.  Program 

öncesi bu konulara yönelik ortaya konan çabalar ve çalışmalar bu sürecin kapasite probleminin 

azaltacaktır. Nitekim, başarılı olan yapısal reform uygulamalarını diğerlerinden ayıran kriterlerin 

başında kararlılık gelmektedir. Bunu Bulgaristan ve Arjantin örneklerini karşılaştırırken görmek 

mümkündür. Bulgaristan seçim sonrası dönemde sistemini dönüştüren yapısal reformları 1990!lı 

yılların ikinci yarısında büyük bir kararlılıkla uygularken, Arjantin ise 1990!lı yılların ilk yarısında 

daha çok süreci programın zorunluluklarını yerine getirmek olarak algılamış ve uygulamada genel 

politikanın aksine sonuçlar yaratan (yerel yönetimlerle ilgili düzenlemelerde olduğu gibi) 

düzenlemelerde de bulunmuştur.    

Türkiye’de tasarım problemi için verilecek en iyi örnekler Kamu İhale Kanunu (KİK), Bankalar 

Kanunu ve Fonların Kapatılmasına yönelik düzenlemedir.  

Kamu İhale Kanunu yasalaşma sürecini tamamladıktan sonra kanun üzerinde yedi defa değişikliğe 

gidilmiştir. Bu değişikliklerin iki tanesi daha kanun uygulamaya girmeden yapılmıştır.1 Bu 

                                                 
1 Kamu İhale Kurulu Ev Sayfasından (Temmuz 2005): 
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değişikliklerden en önemlisi 2003 yılı Temmuzunda 4964 sayılı kanunla yapılmıştır. 2003 yılında 

yapılan değişiklikle 70 maddelik  KİK’nun 51 maddesi bir anlamda yeniden yazılmıştır. Getirilen 

değişiklikler ise esas olarak kanunun uygulaması dışına çıkışın hem kurumsal hem de miktar olarak 

genişletilmesidir. Yine kurumsal kapasite problemi, hazırlayan kurumların tutucu yaklaşımı ile 

birlikte değişime karşı olan direncin etkisiyle kanunun ilk halinde bulunan sorunlu hükümlerin 

düzeltilmesi bu çerçevede olmuştur. Son iki nokta önemli görülmelidir.  Maliye Bakanlığı ile 

Bayındırlık İskan bakanlığınca oluşturulan ortak bir komisyon tarafından son haline gelinceye kadar 

yaklaşık iki yıl içinde toplam beş tasarı hazırlanmıştır. Hazırlanan tasarılara aslında gerek diğer 

merkezi kuruluşlar gerekse bakanlıklar uygulamada çıkacak sorunlar temelinde görüşlerini iletmiş 

olmakla birlikte bu görüşler çok da dikkate alındığını söylemek pek mümkün değildir. Ama tasarı 

yasalaşıp uygulamaya girince gerek ihale kanunun kapsamı dışına çıkma isteği gerekse yaşanan 

somut sorunlarla birlikte kanun her altı ayda bir değişikliğe uğramıştır.  

Tasarım problemine bir diğer örnekte Bankalar Kanunu’dur. Bankalar Kanunu 1999 yılın Haziran 

ayında yasalaşmış ve reform sürecinin başlaması anlamında 1999 yılının Aralık ayında temel bir 

değişikliğe uğramıştır. Düzenleme yasalaştıktan sonra toplam 8 defa değişikliğe uğramıştır.1 2005 

yılının Temmuz ayında TBMM’de kabul edilen 5387 sayılı bankacılık Kanunu ile bankalarla ilgili 

düzenleme yeniden yazılmıştır.  

Kamu sektörü reformları açısında bir diğer önemli örnekte Fonların kapatılmasına yönelik 

düzenlemelerdir. Bu kapsamda, 2000 ve 2001 yılında yapılan düzenlemelerle (özellikle kriz 

sonrası) toplam 69 adet fon kapatılmıştır. Fonlar kapatılmasına rağmen bu fonların gelir ve 

harcamalarının ne şekilde bütçeleştirileceği, fonlar eliyle yürütülen hizmetlerin ne şekilde bütçe 

kapsamına alınacağı veya kaldırılacağı konusunda yasal bir eksiklik ortaya çıkmıştır. Nitekim 

Hazine Müsteşarlığının fonların kapatılmasına yönelik olarak hazırlamış olduğu notun sonuç 

bölümü bu tespitin doğruluğunu göstermektedir. Notun sonuç bölümü aşağıdaki gibi 

bağlanmaktadır (Hazine Müsteşarlığı Fonların Tasfiye Edilmesi Nedir - Niçin Gereklidir?, 2002: 

Hazine Müsteşarlığı Ev Sayfası) : 

                                                                                                                                                     
R.G. Tarih: 22/06/2002   R.G.Sayı: 24793 Kanun No 4761; R.G. Tarih: 15/08/2003   R.G.Sayı: 25200 Kanun 
No 4964; R.G. Tarih: 26/12/2003   R.G.Sayı: 25328 Kanun No 5020; R.G. Tarih: 07/05/2004   R.G.Sayı: 
25455 Kanun No 5148; R.G. Tarih: 27/07/2004   R.G.Sayı: 25535 Kanun No 5226; R.G. Tarih: 13/11/2004   
R.G.Sayı: 25642 Kanun No 5255; R.G. Tarih: 11/03/2005   R.G.Sayı: 25752 Kanun No 5312  
1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Ev Sayfası (Temmuz 2005): 
4491 Sayılı Kanun (17.12.1999); 4672 Sayılı Kanun (12.5.2001); 4684 sayılı Kanun (20.06.2001); 4743 sayılı 
Kanun (30.1.2002); 4842 sayılı Kanun (9.4.2003); 5020 sayılı Kanun (12.12.2003); 5189 sayılı Kanun 
(16.62004); 5228 sayılı Kanun ve 5387 sayılı Kanun (2.7. 2005) 
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“Fonların tasfiye edilmesi ile, ülkemizde özellikle 1980’li yıllardan itibaren her alanda 

giderek yaygınlaşarak kamu maliyesinin belirleyici unsuru haline gelen ve mali disiplinin 

olumsuz yönde etkilenmesine neden olan fon uygulamalarına son verilerek bütçe disiplini 

ve şeffaflığının artırılması yönünde önemli bir yapısal reform gerçekleştirilmiştir.  

Bununla birlikte, yapılan bu düzenlemelerin ötesinde ilave bir takım çalışmaların 

yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Öncelikle, tasfiye edilen fonların gelirlerinin teknik 

bazda ele alınarak bu gelirleri merkezi bütçe gelirlerine dönüştürecek yasal düzenlemeler 

yapılmalıdır.  

Kamu mali yönetiminin iyileştirilmesi için gerekli olan kamu harcama reformunun 

tamamlanmasıyla birlikte fonların tasfiyesiyle hedeflenen amaca tam olarak 

ulaşılabilmesi mümkün olacaktır.” 

Çerçeve niteliğindeki düzenleme 2004 yılının Temmuz ayında çıkan 5217 sayılı Özel Gelir ve Özel 

Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile yerine getirilmeye çalışılmıştır.   

Tarafların Yeterince Sahiplik Göstermemesi Sorunu (Ownership):  

Özellikle son 15 yıldır ülke deneyimlerinin gösterdiği reform sürecine ve reformlara yönelik bir 

sahiplenme problemi reformların başarısını engelleyen temel problemlerden birisi olmuştur.  Siyasi 

ve idari otoriteler tarafından ciddi bir sahiplenme olmadan çıkarılan kanunlar ve diğer yasal 

düzenlemelerle birlikte kurumsal değişiklikler bir süre sonra ya geriye dönüş niteliğinde 

revizyonlarla değişikliğe uğramış veya uygulamaya konmadan uygulanabilir olmaktan çıkmıştır.  

Uygulanan programın bir koşulsallığı olarak görülüp içsel dinamiklerin eksikliği ile yeterli bir 

sahiplenmeden yoksun olarak çıkan düzenlemeler neticede yapılıyor görünümünün ötesinde 

uygulamada kendisinden beklenen sonuçları sağlamaktan uzaklaşmaktadırlar. Belki daha da riskli 

sonuçlara yol açan gelişme; uygulamaya konan yeni düzenlemeler (ertelemelerden sonra konma 

başarısını elde eden) kimi durumda mevcut yapıyı daha da karmaşık hale getirebilmektedir. 

Bu sorun özellikle reformların bir bütünlük arz ettiği durumlar için söz konusu olabilmektedir. 

Birbiriyle ilişkili olan reform alanlarının veya alt konu başlıklarının eksik bırakılması öngörülen 

reformu uygulanabilir olmaktan çıkarmaktadır. Bunun en iyi örneklerinden birisi Türkiye için 

Sosyal Güvenlik Sistemine yönelik reformlardır. Kamu mali sisteminde en temel yapısal açık 

alanlarının başında gelen SGS’ne yönelik düzenlemelerin iktidarlar tarafından aslında istenmeden 
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yapılması ve mümkün olduğunca yapılan düzenlemelere aykırı politikaların uygulamaya konması 

bu sorunun bugüne kadar çözülmeden gelmesinde belirleyici olan faktörlerden bir tanesidir. Türkiye 

açısından diğer bir örnek ikincil mevzuata yönelik düzenlemelerin aslında sistemin işleyişindeki 

belirsizliği giderecek bir yapıda tasarlanmamasıdır. Veya yapılan düzenlemelerin sonucunda ortaya 

çıkan uygulamaların aslında ilgili düzenlemenin dayandığı ilkelerin veya olması gerekenin çok 

altında bir kalite ve içerikte olmasıdır. Bunun ise en son örneği 5018 sayılı KMYKK çerçevesinde 

uygulamasına geçilen Orta Vadeli Program ile Orta Vadeli Mali Planın gerek kanunun 16 ıncı 

maddesinin öngördüğü temel çerçeve gerekse benzer uygulama içinde bulunan ülke deneyimlerinin 

gerisinde bir biçimde ve kalitede çıkmış olmasıdır. Bu durum bize yasal düzenlemelerin gerekli 

sahiplenme olmadığında siyasetin yaklaşımının veya bürokrasinin iş yapma biçiminin 

değişmediğinin somut bir göstergesidir. 

Reformların Yönetilememesi ve Reform Yorgunluğu Sorunu: 

Türkiye için kamu sektörüne yönelik yapısal reformlarda belki de en fazla önem taşıyan sorunların 

başında yapılan düzenlemelerle birlikte hayata geçmeye başlayan reform sürecinin yönetilememesi 

sorunu gelmektedir.  

Geleneksel ve köklü bir kamu yönetimi olan, uygulamayı belirleyen düzenlemelerin önemli bir 

kısmının çerçeve yasa niteliğindeki temel düzenlemeler yerine çok dağınık ve yayılmış (ad hoc) 

yasal düzenlemelerle çoğu durumda idari geleneklere bağlı usullerle çözüldüğü bir sistemde, belli 

kurumsal yapıların çok güçlü olması ve iş yapma biçiminin uzun yıllardır değişmemesi özellikle 

uygulamada değişimin başarısını engelleyen dinamikler olarak ortaya çıkmaktadır. Reformların 

getireceği değişime gerek kamu içinde gerekse kamu dışında olup kamunun alacağı kararlarla 

etkilenen kesimlerin uygulamada ciddi bir muhalefeti ve direnci ortaya çıkmaktadır.  

Tüm sorunlara ve dirençlere karşı özellikle yaşanan krizlerin zorlamasıyla yasalaşan reform 

düzenlemelerinin yaşama geçmesi ve uygulamada etkin bir şekilde işlemeye başlaması ve mevcut iş 

yapma biçimin değiştirmesi reform sürecinin iyi yönetilmesiyle mümkündür. Eğer reform süreci 

gerek mikro bazda gerekse makro bazda etkin bir şekilde yönetilemezse doğal olarak bir süre sonra 

değişim süreci kendisini eskiye dönüşe bırakmaktadır.  

Diğer yandan reformların gündeme gelmesi ve yasalaşması sürecide uygulamanın kalitesini, 

etkinliğini belirleyebilmektedir. Programların  uygulamasında öngörülmeyen mali krizler veya 

dışsal şokların etkisiyle yaşanan krizler yapısal reform alanlarında olması gerekenin üzerinde bir 

ağırlık verilmesine ve çok hızla düzenlemelerin yasalaşmasına neden olmaktadır. Bu ise ülkenin 
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yönetim kapasitesinin üzerinde tasarlanan ve içsel tutarlılık, zamanlama, önceliklendirme problemi 

olan yapısal reformların istenen düzeyde uygulamaya konamamasına neden olmaktadır. Sıkı 

koşulsallıklara bağlanan yapısal reformlarda ortaya çıkan gecikme kimi durumda programın maliye 

politikası uygulamasının olumsuz algılanmasına da yol açacağı kaygısıyla sürekli ertelenen 

düzenlemeler bir anda çıkarılmakta, bu ise aslında başka bir erteleme sürecinin başlamasına neden 

olabilmektedir. Bunun uygulamadaki en iyi örnekleri Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 

Gelir İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkındaki Kanundur.  

Programın öncelikli koşulsallıkları arasında yer alan bu iki düzenlemeden KMYKK’nun geldiği 

noktada ortaya çıkan uygulamaya yönelik problemlerine bakarsak; 

• yürürlük maddeleri ertelenmiş,  

• pilot uygulama sonuçları istenen düzeyde genişletilememiş ve bütçe görüşmeleri ve 

uygulama sonuçlarının değerlendirildiği süreçlere yansıtılamamış, 

• kanun daha yürürlüğe girmeden Maliye Bakanlığı değişik tasarısı hazırlamış,  

• kanunun getirdiği yeni bütçe sürecine yönelik olarak hazırlanan Orta Vadeli Program ile 

Orta Vadeli Mali Program gerek kanunun ilgili maddelerinin öngördüğü çerçeveye gereke 

iyi uygulama örneği gösteren ülke örneklerinin aksine son derece yeteriz ve eski 

alışkanlıkların başka bir biçimde devamı şeklinde hazırlanmıştır.  

5333 sayılı kanun ile 2005 yılında parlamentodan geçen Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun özellikle 19 uncu stand by düzenlemesinin başlangıç yılı olan2002 

yılından itibaren niyet mektuplarında yapısal koşu olarak yer almış ama düzenlemenin çıkması 

sürekli ertelenmiştir.   Getirilen düzenleme ile yeni bir Gelir İdaresi Başkanlığı oluşturulmaktadır. 

Gelir idaresinin yeniden yapılandırılması esas olarak politika oluşturulması süreci ile vergi 

uygulaması sürecini birbirinden ayırmak ve bu kapsamda politik etkilerden uzak, etkin çalışan bir 

özerk vergi idaresi kurmak ilkesine dayanmaktadır. Parlamentodan jet hızıyla  geçerek yasalaşan 

yeni düzenleme bugün işleyişi belirleyen düzenlemeler baz alınarak bakıldığında, gelir idaresinin  

idari ve mali özerkliği konusunda yeterli bir güvence getirilmediğini söylemek yanlış bir 

değerlendirme olmayacaktır. Özellikle uygulamada Bakan ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasındaki 

yetki ve sorumluluk kullanımının nasıl olacağı konusundaki hükümler açık değildir. Dolayısıyla 

çıkan düzenleme olması gereken 2000 yılından beri gerek içerde gerek dışarıda yapılan çalışmalarla 

alt yapısı hazırlanmış kaçınılmaz bir değişimin aslında bir şekilde mevcut dengeleri bozmadan günü 

geçiştirmek kaygısıyla değiştirilmesi olarak görülmektedir.  
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Son dönemde program uygulayan bazı ülkeler için tartışılmaya başlanan konulardan bir tanesi de 

“reform yorgunluğu” kavramıdır. Çok geniş bir reform alanını kavrayan ve reformlarla ilgili 

düzenlemelere başlayan ülkeler bir süre sonra kapasite yetersizliği, reformların içsel tutarsızlığı gibi 

bir çok faktörün etkisiyle başlangıçtaki hızı ve etkinliği kaybedebilmektedirler.1 Türkiye’nin bu 

noktaya ne düzeyde geldiği tartışmalıdır. 2003 yılı başında gündeme getirilen reform yorgunluğu 

kavramı aslında reformların yönetilememesi sorunu ile birlikte ele alınmalıdır. Matris tabloda 

ortaya konan yapısal reformlara ilişkin düzenlemelerin içsel tutarlılık sorunu ile birlikte reform 

alanlarının birbiriyle olan koordinasyon problemi reform yönetiminde ortaya çıkan zafiyeti 

göstermektedir. Bu tespit ikinci düzenlemeler içinde geçerli olmaktadır. Ana düzenlemeye aykırı 

hükümler ikincil düzenlemelerde mevcut yapının da bir direnci olarak veya reformun çok iyi 

anlaşılamamasının bir sonucu olarak da yapılabilmektedir.  

2003 yılından sonra ortaya çıkan yeni durum ise gelen hükümetin kapsamlı bir reform programı 

uygulayacağını açıklaması ardında da bunu içeren bir acil eylem planı hazırlamasıdır. 2002 Kasım 

seçimi sonrası gelen hükümet kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılmasının ötesinde kamu 

yönetiminin yeniden yapılandırılmasını hedefleyen bir çok yeni yasa tasarısı hazırlama ve çıkarma 

çabası içine girmiştir. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, yerel yönetimlerle ilgili yasa 

tasarıları (Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu, Mahalli 

İdare Birlikleri Kanunu gibi), Kamu Personel Yönetimi Yasa Tasarısı, İdari Usul Yasa Tasarısı, 

Bilgi Edinme Hakkı Yasası, Devlet Sırrı Yasa tasarısı, Türk Ceza Kanunu gibi yasalar bu anlamda 

öne çıkan ve tartışılan düzenlemeler ve çabalar olmuştur. Tüm bu girişimlerin ve çıkarılan yasal 

düzenlemelerin birbiri ile tutarlığı ile birbirlerini nasıl tamamlayacakları sorunu özellikle 

parlamentoya sunulan yasa tasarılarının içeriğinden ve parlamentoda yapılan değişikliklerde açık bir 

şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Kamu Yönetimini yeni baştan ele almaya yönelik bir reform çabasının karşı karşıya bulunduğu en 

önemli sorunlardan birisi bu reformun getirdikleri ile götürdüklerinin, yapılacak olanlardan olumlu 

veya olumsuz anlamda etkilenecek olanlara en geniş şekilde anlatılmasıdır. Kamu Yönetimi 

reformunu, bu anlamda yapısal reformlar genel başlığı altında tanımlanan diğer reform 

bileşenlerinden ayıran özellikler taşır. Bugün bankacılık reformu piyasa aktörlerini, siyasetçiyi, 

kamu yönetimini doğrudan etkileyebilir. Toplumun geniş kesimlerine etkisi ise dolaylı yoldan 

olabilir. Sigorta sektörü için de bu durum geçerlidir. Sosyal Güvenlik sisteminin reformu daha geniş 

kitleleri etkilemekle beraber alanı yine de belirli bir konuya münhasırdır. Aynı şekilde vergi 
                                                 
1 Bu konuda değerlendirme için bkz: Krueger (2004) 
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reformu da belli bir alanın yeniden yapılandırılmasını amaçlayan özellikler taşır. Halbuki kamu 

sektörü reformunu bu tip reformlardan ayıran en önemli husus, belli bir sektöre hasredilen bir 

özellik taşımamasıdır. Kamu yönetimi reformu esas olarak devletin işleyiş tarzını değiştirmeyi 

amaçlayan dolayısı ile eski davranış, güç ve yetki alışkanlıklarının değiştirilmesi iddiasını taşıyan 

bir reformdur. Bu anlamda reformdan etkilenecek olanlar başta kamu yönetiminin kendisi 

(personeli, kurumları) , siyaset kurumu , hukuk sistemi (anayasal sistem , idare hukuku) , kamu mali 

yönetim sistemi, devlet vatandaş ilişkileri, merkez – yerel ilişkileri ve bu ilişkilerde yer alan alt 

unsurlar ve aktörlerdir (TESEV, 2004:1). Programla başlayan süreçte reformların çok daha geniş bir 

yapıya geçmesi ve yasaların ve tasarıların başta Anayasa olmak üzere genel hukuk düzeniyle 

uyumu ve kendi zamanlama ve önceliklendirme stratejisi sorunu ister istemez bir yönetim problemi 

ile reform yorgunluğu tespitini haklı çıkarmaktadır.  

Nitekim TESEV’in 2004 yılında yapmış olduğu çalışmada bu düzeyde kapsamlı bir reforma 

girişildiğinde temel ilkelerin açıkça ortaya konması ve bu ilkelere göre düzenlemelerin tutarlı bir 

şekilde hayata geçirilmesi önerilmiştir. Bu ilkeler özellikle son dönemde reform sürecine girmiş 

uluslararası örneklere de bakılarak aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:  

i. Devletin Vatandaşa Maliyetinin Azaltılması (Government that costs less);  

ii. Hizmet Sunumunda Kalitenin Artması ( Quality Government );  

iii. Kamu Personelinin Yetkinliği (Professional Government);   

iv. Elektronik Devlet ( Digital Government );  

v. Basit Devlet (De - regulated Government);  

vi. Saydam ve Dürüst Devlet (Honest and Transparent Government). 

Hemen hemen her ülkedeki kamu yönetim reformuna esas teşkil edecek zamanlama ve 

önceliklendirme farklılıkları olabilecek temel ilkelerdir bunlar. Bu ilkelerin hayata geçmesi ile ilgili 

açık bir yaklaşımın (programın), sahiplenmenin olmaması yanında zaman içinde sürecin oldukça 

parçalı bir yapıya dönmesi, beklenen sonuçların alınamaması ve günlük politikaların öne çıkmaya 

başlaması reforma olan güvenle birlikte reform yorgunluğunun ve veya reform isteksizliğinin 

altyapısını oluşturmaya başlamıştır.     
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SONUÇ 

1990’lı yıllarda uygulanan kamu politikalarının etkisiyle mali disiplinden uzaklaşılması Türkiye’de 

kamu finansman açığının hızla artmasına yol açmıştır. Görünen ve o dönemde raporlanmadığı için 

görünmeyen (hidden-gizli) kamu finansman açıkları borç stokunu artırmış, ekonomide yaşanan 

belirsizliklerle birlikte mali piyasalar üzerindeki baskının artması reel faizleri yukarıya çekmiş ve 

kamu borç stokundaki artışı hızlandırmıştır.  1999 yılı sonunda gelinen ekonomik ve mali yapı 

içinde, kaçınılmaz olarak istikrar programının odaklandığı temel maliye politikası; sürdürülebilir bir 

kamu finansmanına geçiş için kamu sektöründe faiz dışı fazla vermek suretiyle toplam kamu borç 

stokunun ekonominin kaldıracağı makul seviyeye düşürülmesi olarak belirlenmişti. Faiz dışı fazla 

ise, programın başlangıç koşullarına göre maliye politikası uygulamasında kamu harcama ve gelir 

politikalarının önemli düzeyde değişmesini gerektirmişti.    

Programın başında gelecek üç yıllık dönem için GSMH’ya oran olarak yüzde 3,7 düzeyinde 

belirlenen faiz dışı fazla, yaşanan 2001 krizi ile izleyen yeni programda önemli düzeyde revize 

edilerek yüzde 6,5’e çıkarılmıştır. Programın başında kamu kesimi dengesinin faiz dışı açık verdiği, 

hedeflenen özelleştirmelerin gerçekleşmediği dikkate alındığında, hedeflenen mali performansın 

sağlanması için maliye politikası uygulaması kaçınılmaz olarak öne çıkmış ve ekonomik yaşamı ve 

kamu hizmeti sunumunu önemli düzeyde etkilemiştir.  Programın başarısı geciktikçe veya yapısal 

kırılganlık alanlarının varlığı nedeniyle programın yeni stand by’larla uzaması ve maliye politikası 

uygulamasının aynı ağırlıkta devam etmesi mali tedbirlerin ekonomik, mali ve sosyal yaşam 

üzerindeki etkilerinin ölçülmesi sorunu önemli hale gelmiştir.  

Çalışma, buradan hareketle, 18 inci ve 19 uncu istikrar programları temelinde maliye politikasının 

kalitesi sorununu ele almıştır. Maliye politikasının kalitesi, teorik çerçevenin ve Türkiye 

koşullarının belirleyiciliğinde  içinde beş temel kritere göre ölçülmüştür. Buna göre; uygulanan son 

iki IMF destekli istikrar programı mali performansın tutturulmuş olması açısından başarılı olmakla 

birlikte, maliye politikasının kalitesi açısından aynı başarıdan söz edilememektedir. Sonuç olarak, 

mali performansta başarı elde edilmiş; ancak,  maliye politikası uygulamasında kalite 

sağlanamamıştır.  

Maliye politikasının kalitesini ölçmekte kullanılan kriterlere göre:  

Başarılı programların aksine mali uyum kendisini ağırlıklı olarak gelir üstünde göstermiştir. Faiz 

dışı fazlanın sağlanması amacıyla uygulama sonuçlarına göre mali tedbirlerin yaklaşık yüzde 30’u 
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harcamalar, yüzde 70’i ise gelirler üzerinde olmuştur. Gelir tedbirlerinin ise ortalama yüzde 80’inin 

vergiler üzerinde olduğu düşünüldüğünde, programın mali başarısı özellikle ilk programda vergi 

gelirlerindeki artışla sağlanmıştır.  

Mali uyumun sürdürülebilirliğini belirleyen kriterlerden bir tanesi de uygulamaya konan tedbirlerin 

ne kadarının bir defalık ne kadarının ise sürekli tedbir niteliğinde olduğudur. Kamu 

finansmanındaki iyileşmenin kalıcı olması bu anlamda alınan tedbirlerin sürekliliğine ve kararlı bir 

şekilde uygulamasına bağlı olmaktadır. Bu çerçevede bakıldığında; beş yıl boyunca alınan 

tedbirlerin yaklaşık yüzde 67’sinin bir defalık tedbir niteliğinde geri kalan yüzde 33’ünün ise birden 

fazla yıla yayılan tedbir niteliğinde olduğu görülmektedir.  

Sonuçta; mali disiplin hedeflerin tutması anlamında genel olarak sağlanmış olmakla birlikte, 

gerçekleşen mali uyumu hem vergi yükünün hızla artmasına, hem de programın sürdürülebilir 

olması konusundaki yapısal sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Burada bir diğer noktada, tasarlanan tedbirlerin uygulama sonuçlarının ortaya koyduğu Türkiye’nin 

GSMH’ya oran olarak yüzde 4-4,5 düzeyinde faiz dış fazla performansı kapasitesinin olduğudur. 

Harcama reformlarının etkin bir şekilde uygulamaya konmadığı bir ortamda, harcamaların  

ertelenmesi, gerçekleşmiş harcamaların muhasebe ve mali raporlama sisteminin eksiklikleri 

kullanılarak tam raporlanmaması, bazı kurumsal yapıların mali tablolarına yönelik yapılan bazı 

düzeltmeler gibi gibi bir takım teknik sorunlar ve mali numaralarla (fiscal tricks) aslında bu oranın  

kimi dönem yukarıya çekilmektedir.  

Programın başlangıç koşulları mali uyumun boyutunu ve yapısını etkilemekle birlikte başarılı mali 

uyum programlarını diğerlerinden ayıran ortak özelliklerinin başında kamu harcamalarının ama 

özellikle faiz dışı harcamaların zaman içerisinde GSMH’ye oran olarak hissedilir bir biçimde 

düşmesi gelmektedir. Faiz dışı harcamalar, programın başarısı geciktikçe düşmemiş aksine 

programın uygulandığı bazı yıllar artmıştır. 2004 yılı sabit fiyatlarıyla faiz dışı harcamaların 1999 

yılına göre artışı yüzde 15 oranında gerçekleşmiştir. 

1990’ların ikinci yarısında GSMH’ya oran olarak ortalama yüzde 37’ler düzeyinde olan genel 

yönetim harcamaları programın uygulama döneminde özellikle transfer harcamalarındaki artışın 

etkisiyle yüzde 50’lerin üzerine çıkmıştır. Türkiye’nin sahip olduğu bu oran bir çok gelişmiş ülke 

ve AB Bölgesi ile OECD ülkeleri ortalamasının üzerindedir. Program öncesi dönemin ortalamasına 

göre program döneminde yaklaşık olarak yüzde 40 düzeyinde bir reel harcama genişlemesi 

olmuştur.   
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Kamu harcamasının büyüklüğü her zaman topluma sunulan kamu hizmetinin yüksek olması 

anlamına gelmemektedir. Faiz dışı harcamalar açısından baktığımızda, program döneminde genel 

yönetim faiz dışı harcamaları GSMH’ya oran olarak ortalama yüzde 33,6 düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Bu oran program öncesi dönemin ortalamasına göre yaklaşık 10 puanlık bir artışa 

karşılık gelmektedir. Başta sosyal güvenlik kurumlarının açığından kaynaklı transfer harcamaları 

olmak üzere, personel harcamaları ve sağlık harcamaları bu artışı belirleyen temel kalemler 

olmuştur. Bu gelişme uygulanan istikrar programının harcama baskısıyla birleştiğinde başta bütçe 

olmak üzere kurumların harcama esnekliği yüzde 20’lere kadar düşmüştür. Bunun anlamı, yapısal 

nitelikli bir dönüşüm içinde olunmadığı takdirde aslında bütçe harcamaları ve sosyal güvenlik 

kurumlarının harcamalarına yönelik mali tedbirlerin beklenen etkisinin oldukça sınır da bir noktaya 

gelmiş olmasıdır. Faiz dışı harcamalardaki artışın mali sistem üzerindeki olumsuz etkisi aslında 

vergi gelirleri ağırlıklı olmak üzere toplam gelirlerde yaşanan hızlı artış nedeniyle bir anlamda 

ertelenmiştir.  

Maliye politikasının kalitesinin kamu hizmeti anlamında veya sektörel olarak ölçülmesinde ele 

alınan hizmet gruplarının başında eğitim sektörü gelmektedir. Kamu harcamalarının büyüklüğü 

açısından baktığımızda, program öncesi dönem olan 1999 yılında GSMH’nın yüzde 4,5’i düzeyinde 

olan kamu eğitim harcamaları, 2000-2002 arasında yaşanan krize rağmen hissedilir düzeyde 

düşmemiş program süresince ortalama 4,3 oranında gerçekleşmiştir. 2004 yılında ise kamu eğitim 

harcamaları 1998’den beri ilk defa yüzde 4’ün altına düşerek 1997 öncesi dönemin düzeyine 

inmiştir.  

Harcama tedbirlerinin 2002 yılı sonrasında artmaya başlamasıyla birlikte eğitim sektörüne kamu 

tarafından aktarılan kaynağın reel olarak düşmesi öğrenci başına ve dersane başına düşen 

harcamaların azalmasına yol açmıştır. Eğitimin kalitesiyle doğrudan ilişkili olan donatım 

harcamalarıyla, işletim harcamaları program süresince de reel olarak düşmüştür. Özellikle temel 

eğitim saylan ve program uygulamalarında en fazla dikkat edilmesi gereken ilköğretim düzeyinde 

donatım harcamalarındaki düşme bu eğitim düzeyinde sunulan eğitim hizmetinin kalitesini bütçe 

dışı kaynaklara çok daha bağımlı hale getirmiştir. Mevcut kamu ilk ve orta eğimde dersliklerin 

yüzde 75’inin ve öğrencilerin 80’inin ilköğretimde olduğu dikkate alındığında burada yaşanan 

düşme toplamda kendisini çok daha belirgin bir şekilde hissettirmiştir. Bu gelişme iki temel soruna 

neden olmaktadır: Birincisi,  yapımı tamamlanmış ama hizmete sunulamayan dersliklerin sayısı 

artarken, hizmette olan dersliklerin kalitesi ise yeterli bakım onarım ve donatım harcamaları 

yapılamadığı için düşmektedir. İkinci olarak ise okulların işletme giderleri gerçekleştiği halde 
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bütçede yeterli ödenek olmadığı için harcama artığı (payment arrears) yaratmak suretiyle bu 

giderlerin önemli bir kısmı ödenmeyip ertelenmekte bir kısmı ise kamu hesaplarında görülmeyip 

hane halklarına fatura edilmektedir.  Nitekim DİE 2002 yılı hane halkı eğitim harcamaları anketi 

sonuçlarına göre hane halkının cepten yaptığı (out of pocket) harcamaların yaklaşık yüzde 27’sinin 

ilköğretime yönelik olması esas olarak kamunun finanse etmesi gereken bir eğitim düzeyinde 

hizmetin gerektirdiği finansmanın yetersiz kaldığının bir göstergesi olmaktadır. Halbuki, gelişmiş 

ülkelerde ilköğretime yapılan toplam harcamaların ortalama olarak yüzde 90’dan fazlası (kimi 

ülkelerde hemen hemen tamamı) kamu tarafından sağlanmaktadır.  

Devletin orta ve uzun vadeli eğitim politikasını finansman çerçevesiyle birlikte somut bir şekilde 

ortaya koyması gerekmektedir. Yine eğitim sisteminin geldiği noktada devletin hane halklarından 

veya özel sektörden katkıyı veya hizmet üretimini hangi eğitim düzeylerinde ve hangi alanlarda 

beklediğini de bir politika olarak açıklaması gerekmektedir. Bu hem kamunun eğitime ayırdığı 

kaynakların belirlenen önceliklere akmasını hem de özel sektörün yatırılabilir fonlarının doğru 

alanlara kaymasını sağlayacaktır.  

Sosyal harcamalar içinde yer alan ve program uygulamalarında korunması gereken sektörlerin 

içinde başta koruyucu sağlık hizmeti olmak üzere sağlık sektörü de yer almaktadır. Uygulanan 

programlar süresince kamu sağlık harcamalarının GSMH’ya oranı yüzde 40’a yakın oranda 

artmıştır. Bu aslında faiz dışı harcamaların ortalama artışıyla karşılaştırıldığında, önemli bir artışa 

tekabül etmektedir. 1999 yılında GSMH’nın yüzde 3,8’i düzeyinde olan genel yönetim sağlık 

harcamaları toplamı 2002 yılında yüzde 4,7’ye yükselmiştir. 2003 ve 2004 yıllarında özellikle 

sosyal güvenlik kurumlarındaki harcama artışının etkisiyle bu oran 2004 yılında yüzde 5’in de 

üzerine çıkmıştır.  

Kamunun yapmış olduğu sağlık harcamalarının istikrar programları boyunca düzeyinin yükselmesi 

olumlu gibi görünmekle birlikte bu harcamaların yapısına bakıldığında, aslında kamunun topluma 

sunması gereken ve büyüme üzerinde etkili olan koruyucu nitelikteki sağlık harcamalarının aynı 

düzeyde artmadığı aksine reel olarak düştüğü görülmektedir. Sağlık harcamalarındaki artışla 

birlikte, tedavi edici nitelikteki harcamaların toplam sağlık harcamaları içindeki payı yüzde 90’lara 

ulaşmıştır. Toplam sağlık harcamaları içinde zaten yüzde 5 gibi oldukça düşük oranda olan 

koruyucu sağlık hizmetlerinin payı ise tez kapsamında yapılan hesaplamalarla program döneminde 

yüzde 3’ün altına düşmüştür.  
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Türkiye toplam kamu sağlık harcamalarının GSYİH’ya oranı açısından bakıldığında, kötü bir 

düzeye sahip değildir. Buradaki sorun, kamusal hizmet anlamında kullanılan kamu kaynağının 

piyasa ekonomisi çerçevesinde hangi alt fonksiyona gittiği ve etkinliğidir. OECD verilerine göre 

kişi başına koruyucu nitelikte halk sağlığına yönelik yapılan harcamaların düzeyinin en düşük 

olduğu ülke Türkiye çıkmaktadır. Programın başında kişi başına 5 dolar düzeyinde olan koruyucu 

sağlık harcaması 2003 yılında 4,8 dolara düşmüştür. Türkiye OECD verilerinde ülke 

ortalamalarının yaklaşık onbeşte biri düzeyinde bir kişi başına koruyucu sağlık harcaması 

yapmaktadır.  

Tedavi edici sağlık hizmetlerinde etkinliğin ve kontrolün artırılmasıyla kalite ve hizmet 

düzeylerinde kısıntı yapmadan sağlanacak olan yüzde 5 oranındaki bir tasarrufla elde edilecek 

kaynağın koruyucu sağlık hizmetlerine aktarılması koruyucu sağlık hizmeti sunumunun bugünkü 

düzeyinin en az bir katı üstünde gerçekleşmesine neden olacaktır. Orta vadeli bir perspektifte, 

koruyucu sağlık hizmetlerine aktarılan kaynağın artması ve bunun hastalanma olasılığına ilişkin 

pozitif dışsallık etkisi nedeniyle marjinal katkısının yüksekliği ayrılan kaynağın tedavi edici sağlık 

hizmetlerinde kullanılmasına göre çok daha yüksek olacaktır. Bu çerçevede yapılması gereken, 

tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelik olarak kontrol süreçlerinin geliştirilmesiyle tasarruf edilen 

kaynağın harcama tasarrufu olarak görülmeden koruyucu sağlık hizmetlerine aktarılmasıdır. Bu 

politika ülkenin yakın dönemde karşılaşacağı (hatta karşılaşmaya başladığı) temel halk sağlığı ve 

bulaşıcı hastalık risklerine karşı alınması gereken mutlak bir önlem olarak görülmelidir.    

Ülkenin sermaye stoku yoluyla varlık yapısının zaman içinde değişimi olarak ifade edilen yatırım 

harcamalarının yapısı ve değişimi özellikle IMF ile uzun dönemli program ilişkisi içinde bulunan 

ülkelerde tartışma konularının başında gelmektedir.  İstikrar programları uygulamasında başarı 

geciktikçe dozu artırılan yatırımlardaki reel düşme, net değerdeki değişme sonucunda ülkenin varlık 

yapısının çözülmesine yol açmaktadır. Faiz dışı fazla, ağırlıklı olarak varlık yapısının aşınması 

sonucu elde ediliyorsa, aslında bu durum orta vadede ülkenin büyümesinin ana kaynağı olan varlık 

yapısının bozulmasına neden olmaktadır. Özellikle 2003 ve 2004 yıllarında uygulanan harcama 

yönlü tedbirler, kamu yatırımlarını önemli ölçüde düşürmekle kalmamış yatırımların yapısını da 

bozmuştur. Yakın gelecekte, ekonomi açısından temel sorun alanı olacak enerji, sulama veya geniş 

anlamda alt yapı yatırımları gerekli olan kaynağı ve önceliklendirmeyi kaynakların paylaşımında 

alamamıştır.  

GSMH’ya oran olarak 1990’ların başında yüzde 25’ler düzeyinde olan özel sektör dahil toplam 

yatırımlar, istikrar programlarının uygulamaya konduğu dönemde yüzde 17’inin altına inmiştir. 
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Program öncesinde GSMH’ya oran olarak yüzde 6-7 düzeyinde olan  kamu yatırımları faiz dışı 

fazla hedefinin yüzde 6,5 oranına çıkmasıyla birlikte yüzde 5’in altına düşmüştür. Yine programın 

hemen öncesinde GSMH’ya oran olarak yaklaşık yüzde 5 düzeyinde olan kamu altyapı yatırımları 

ise 2004 yılında yüzde 3,5’in altına inmiştir. Altyapı yatırımlarındaki bu ciddi düşme olumsuz 

sonuçlarını orta ve uzun vadede benzer program uygulayan ülkeler için yapılan ampirik 

çalışmalarda gösterildiği şekilde büyüme üzerinde gösterecektir. 

Program dönemlerinde kamu yatırım harcamaları açısından bir diğer önemli problem alanı da 

mevcut sermaye stokunun korunmasına yönelik bakım-onarım türündeki idame tamamlama 

yatırımlarındaki reel azalmadır. Bu tür yatırımlar, zaman içinde aşınan, eskiyen, yıpranan veya 

hasar gören mevcut sabit sermaye mallarının veya tesislerinin korunması için yapılan harcamalardır. 

Bu harcamalarda yapılan kesintiler veya ertelemeler yakın gelecekte büyümenin net yatırım 

düzeyindeki daralmayla birlikte olumsuz etkilenmesi yanında ayrıca bakım onarım harcamalarının 

düşmesi nedeniyle de olumsuz etkilenmesine yol açacaktır. Tez kapsamında yapılan hesaplamalar 

sonucunda yatırım programı kapsamında öngörülen bakım onarım harcamalarının reel olarak yüzde 

50’ye yakın oranda bir düşme içinde olduğu tespit edilmiştir. Programın başında GSMH’ya oran 

olarak yüzde 0,3 düzeyinde olan kamu bakım-onarım harcamaları, 2004 yılında yüzde 0,2’nin altına 

düşmüştür. Sektörel olarak ise eğitim, enerji, ulaştırma-haberleşme ve sağlık sektörlerinde önemli 

düzeyde bir yatırım çözülmesi yaşanmıştır. Eğitim sektörüne yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı 

özelinde yapılan hesaplamada mevcut okulların ihtiyacı olan bakım onarım harcamasının 2004 

yılında ortalama yüzde 20’sinin yapılabildiği tespit edilmiştir.  

Başta sosyal güvenlik olmak üzere yapısal reformlarla temel sektörlere ilişkin kamu stratejilerinin 

ortaya uygulama planlarıyla konmaması yatırımlar üzerindeki mali baskıyı artırmış ve yapısını daha 

da bozmuştur. Öncelikle kamunun yatırım stratejisini orta vadeli bir çerçevede belirlemesi, bu 

çerçevede alt yapı yatırımlarıyla temel kamu hizmetleriyle erdemli mal ve hizmetlere yönelik 

yatırımlarına ana önceliği vermesi gerekmektedir. 

Uygulanan son iki stand by programının mali etkisi kendisini ağırlıklı olarak vergide göstermiştir. 

Ortalama olarak her yıl GSMH’nın yüzde 2’sine yakın bir oranda vergi gelirlerini artırmaya yönelik 

tedbirler uygulamaya konulmuştur. Program öncesinde GSMH’ya oran olarak yüzde 22’ler 

düzeyinde olan vergi yükü oranı (sosyal güvenlik primleri hariç) program döneminde önemli 

düzeyde artarak yüzde 27’lere kadar çıkmıştır. Kurumsal olarak vergi yükündeki artış esas olarak 

konsolide bütçede ve dolaylı vergilerde yaşanmıştır. Dolaysız vergiler reel olarak düşerken dolaylı 

vergiler bu dönemde yüzde 40’ın üzerinde bir artış içinde olmuştur. 
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Harcama tedbirlerinin istenen düzeyden uzak olması neticesinde uygulamaya konulan vergi 

tedbirlerinin önemli bir kısmı bir defalık tedbir niteliğinden sürekli tedbir niteliğine dönüşmüş, 

vergi oranları yükseltilmiş, bazı vergilerin kapsamı ve uygulama alanı genişletilmiştir. Bu ise 

ekonomide göreli fiyat yapısını bozarken doğrudan üretimi ve kayıtlı istihdamı olumsuz 

etkilemiştir. Kamu fiyatlama politikası ve istikrarsız mali politikalar neticesinde girdi 

maliyetlerindeki yükselmenin yanında vergilerin de artmasıyla üretim yapmanın ve yeni istihdam 

yaratmanın maliyeti 1999 ile kıyaslandığında gelinen noktada önemli ölçüde yükselmiştir. Sürekli 

ertelenen vergi idaresinin yeniden yapılandırılması ve vergi sisteminin etkinleştirilmesi çalışmaları 

da burada sorunların birikmesine neden olmuştur. 

Vergi sisteminin yeniden yapılandırılması gelinen noktada kaçınılmaz görülmektedir. Verginin 

tarafsızlığı ilkesi yanında vergilerin ekonomide gerçek kazançları kavraması oldukça önem 

kazanmaya başlamıştır. Yakın geleceğin vergi açısından temel risk alanı vergi gelirlerinin gelinen 

noktada bir düşme eğilimi içine girecek olmasıdır. Vergi idaresinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve 

yön gösterici niteliğinin öne çıkması gerekmektedir. Gelir idaresi reformu yapıyormuş gibi değil 

reformu gerçekleştirmek için bu değişim sürecini yönetmeye çalışmalıdır. Vergi idaresi yine vergi 

politikalarının geçmişten farklı olarak düşen bir enflasyon ortamında uygulamaya konulacağını 

dikkate alarak her öngördüğü politikanın sektörleri ve ekonomiyi ne şekilde etkileyeceğini 

profesyonel bir çabayla değerlendirmelidir. 

Maliye politikasının kalitesini ölçmede kullanılan son kriter programın orta vadede 

sürdürülebilirliğini gösteren yapısal reformlardır. Mali yönetim kapasitesini güçlendirmeye yönelik 

yapısal nitelikli reformların istenen düzeyde ve tasarımda uygulamaya konamaması, mali başarı 

geciktikçe dozu artırılan ve ciddi bir tasarıma dayanmayan bir defalık tedbirler ile yüzde 6,5 

düzeyindeki faiz dışı fazla hedefinin sürdürülmesi geldiğimiz noktada mümkün görülmemektedir.  

Aslında Yakın İzleme Anlaşması ile başlayan stand by düzenlemeleri öncesinde ve sonrasında 

yapılan çalışmalarda yapısal nitelikli reformlara yönelik olarak sorunun tanımlanması konusunda 

bir problem olmadığı görülmektedir. Biriken sorunların adresleri ve temel olarak neler yapılması 

gerektiği gerek içsel dinamiklerle gerekse dış dinamiklerin etkisiyle ortaya konan çalışmalarda 

belirlenmiştir. Sorun, siyasi ve idari süreçlerde değişimin ve/veya dönüşümün nasıl sağlanacağıdır. 

Bu ise başta tasarım ve yönetim sorunu ile birlikte sahiplenme olgusunu gündeme getirmiştir.  

Yaşanan krizlerin de öğreticiliği ile birlikte Türkiye son beş yılda (1999-2004) piyasa sisteminin 

etkin çalıştırılması ile kamu sektörünün etkinleştirilmesine yönelik yapısal nitelikli bir çok 
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düzenlemeyi yapmış, yasal değişikliklerle bu değişimin alt yapısını kurmuştur. Bununla birlikte, 

2000 yılının ikinci yarısında ve 2002 yılının içinde gündeme gelen reforma ve değişime direncin bir 

çok yıl ve dönemde kendisini gösteren “yapıyormuş gibi” gözükme niteliğinde olması ve ciddi bir 

“sahiplenmeden” yoksun olması reformların bir bütünlük içinde tasarlanmasının ve uygulanmasının 

önünde bir engel olmuştur. Gelinen noktada aslında onca çabaya rağmen amaçlanan yapının ve 

değişimin hep gerisinde kalan ara sonuçlarla veya çıktılarla yetinilen bir yapıyla karşı karşıya 

bulunmaktayız. Özellikle 2003 ve 2004 yıllarında tekrar ivme kazanan değişimin kamu yönetimi 

gibi çok geniş bir alanı kavrayan bir yapıdan başlaması ve amaç setindeki problemler nedeniyle 

uygulamaya koyma öngörüsüzlüğü ile birlikte yönetim sorunu yapısal reformların yapıyormuş gibi 

gözükülmesi sürecini daha da belirgin hale getirmiştir. Türkiye kamu mali yönetiminde yapısal 

reformlara ciddi bir sahiplenme göstermek zorundadır. Bu sahiplenme orta vadede reformlara 

yönelik bir stratejik yönetimin varlığını ve gerekliliğini kaçınılmaz kılmaktadır. Aksi durumda, 

reform pratiğinin tersine dönmesi dolayısı ile bu konuda gerek piyasalarda gerekse diğer kesimlerde 

oluşan beklentilerin olumsuzlanması yanında değişimlerle daha da karmaşıklaşan ülkenin mali 

yapısının bağışıklık sisteminin bozulması riski bulunmaktadır.   

Beklentilerin olumlanması adına uygulanan ekonomik ve mali politikaların sonuçlarının 

abartılması, sorunlara bütünsel bakma zaafiyetinin artması, ekonomiye zamanında müdahalelerin 

yapılamaması, kamu harcamalarının düzeyini ve yapısını etkileyen sektörel ve mikro politikaların 

uygulamaya konmaması ve politikaların zamanında geliştirilememesi, maliye politikasının 

kalitesine yönelik olarak ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik politikaların ertelenmesi 

ekonomide ve mali yapıda var olan ve kimi durumda artan yapısal sorunların derinleşmesine, 

kırılganlıkların artmasına yol açmıştır. Buna kurumsal yetersizliklerin tıpkı başarıyı yakalayamamış 

bazı Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi gizlenmesi de eklenince uygulanan programın gelinen 

noktada risk algılaması yükselmiştir.  
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