TÜRK YE’DE KAMU MAL YES
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ÖZET
Kamu kesiminin belli bir mali y l içerisindeki gelirlerinin o y l
içerisindeki giderlerini kar layamamas sonucunda aç k vermesi,
hemen hemen ilgili bütün kesimlerce istenilmeyen bir durum olarak
kabul edilmesine ra men, gerek Türkiye’de gerekse di er geli mi ve
geli mekte olan ekonomilerde bütçe aç klar iktisadi ya am n bir
parças olarak süregelmektedir. Sava ya da benzeri ola anüstü
durumlarda kaç n lmaz olabilen bütçe aç klar , iktisadi dalgalanmalar
nedeniyle de y ldan y la farkl l k gösterebilmektedir. Ancak, kamu
aç klar n n büyük boyutlarda gerçekle mesi ve kronik bir özellik
ta mas , ülkenin genel iktisadi ya am nda neden oldu u
olumsuzluklar dolay s yla istenilmeyen bir durum olarak kabul
edilmektedir. Kamu aç klar n n esas olarak yat r m harcamalar ndan
çok, büyük bölümü özünde üretken olmayan kamunun tüketim
harcamalar ndan kaynaklan yor olmas , bu endi enin temel kayna n
olu turmaktad r.
Bu çal mada Türkiye’de kamu maliyesinin kamu gelirleri ile
kamu harcamalar n olu turan kalemler ele al narak, kamu aç klar ve
aç klara neden olan güncel sorunlar tart lacakt r.
ABSTRACT
Although it is accepted as unwanted situation by all sectors
that in a fiscal year when incomes is not able to meet spendings and
consequently budget deficit in Turkey and other developed and
developing countries budget deficits are a part of economical life.
Budget deficits owing to wars or other unusual situatios may also
show differences economical fluctuations. However budget deficits in
great dimensions and their chronic character has been accepted as
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unwanted situation because of their negative impacts on economical
life of a country. As the public deficits have been caused by public
spendings which are not productive more then investment spendings
forms main basis of this concern.
In this study public income of public economy and items
which form public spendings will be studied and current problems
which cause deficits will be discussed.
I. KAMU AÇIKLARI
Kamu aç klar , birçok geli mekte olan ülke gibi, Türkiye’nin
de temel sorunlar ndan birisidir. Kamu aç , kamu kesiminin zaman
içinde iddetlenen borçlanma gere idir. Kamu Kesimi Borçlanma
Gere i (KKBG=PSBR-Public Sector Barrowing Rate) denilince daha
çok konsolide bütçe aç klar akla gelir. Ancak bunun d nda
K:T’lerin, fonlar n, mali K:T’lerin, yerel yönetimlerin, döner
sermayeli kurulu lar n ve sosyal güvenlik kurumlar n n aç klar da
KKBG kapsam ndad r. Tablo 1.1 de son y llarda kamu kesiminin
borçlanma gere inin GSMH ya oranlar ile bunlar n borçlanma
kaynaklar na göre da l mlar verilmi tir. Buradan ç kan sonuçlar
öyle s ralanabilir;
•

KKBG içinde en büyük paya sahip olan konsolide bütçe
aç klar d r.

•

A a da Tablo 1.1’de de görüldü ü gibi, KKBG, istikrar
önlemlerinin al nd
1994 y l n izleyen y llarda tekrar
artma e ilimi içine girmi tir. 1999 y l nda %10’un üzerinde
rekor bir seviyeye ula an KKBG/GSMH oran , 2000
y l nda belirli bir azalma göstermesine ra men, 2001
y l nda yeniden rekor bir seviyeye ula arak %16’ya
yükselmi tir.

Ülkelerin kamu kesimlerinin borçlanma gere i duymalar ,
sadece geli mekte olan ülkelerin sorunu de ildir. ABD, Japonya,
Almanya, Fransa ve :ngiltere gibi bir çok geli mi ülkede de, özellikle
sosyal devlet anlay gere i yap lan kamu harcamalar na ba l olarak,
KKBG do maktad r. Türkiye aç s ndan sorunun önemi KKBG nin
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GSMH’daki pay n n çok daha büyük olmas ve giderek artma e ilimi
içinde olmas ndan kaynaklanmaktad r. Çünkü her eyden önce
borçlanman n yap s bozulmaktad r. Daha do rusu geli mi ülkelerde
kamu aç klar dü ük faizli ve uzun vadeli borçlanma yoluyla
giderilirken, Türkiye’de özellikle son y llarda k sa vadeli ve yüksek
faizli borçlanma zorunlulu unun yaratt
sorunlar, bu konuyu
Türkiye’nin en önemli sorunu durumuna getirmi tir.
Tablo 1.1: Kamu Kesimi Borçlanma Gere inin GSMH’ya oran ndaki
Geli meler (%)
Borçlanma Kaynaklar
Konsolide Bütçe
K:T’ler
Fonlar
Di er Kamu
Toplam KKBG

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
5.3
4.3
6.7
3.9
4.0
8.3
7.6
7.1 11.9 10.9 15.6
3.1
3.3
2.4
1.4 -0.2 -0.5 -0.3
1.3
2.5
2.2
0.6
0.9
1.3
0.9
0.9
0.6
0.1 -0.1
0.1
0.6 -1.3 -0.9
1.1
1.9
2.2
1.9
1.1
1.1
0.7
1.5
0.6
0.6
0.7
10.4 10.8 12.2
8.3
5.5
9.0
7.9 10.0 15.6 12.5 16.0

Kaynak : TC Maliye Bakanl Y#ll#k Ekonomik Raporlar
TCMB, Y#ll#k Rapor 2001, s.34.

Kamu aç klar n n temel kayna n n Konsolide Bütçe aç klar
oldu u daha önce ifade edilmi ti. Konsolide bütçe aç klar , bir yandan
kamu gelirlerinin dü üklü üne, di er yandan kamu harcamalar n n
art na ba lanabilir. Daha do rusu Türkiye’de giderek bask s n
art ran kamu harcamalar n n önlenemez yükseli ine kar l k, kamu
gelirlerinde yeterince bir art
sa lanamamaktad r1. Örne in
Konsolide Bütçe içinde yer alan Katma Bütçeli kurulu lar n pay ,
kamu gelirleri içinde %1.5; giderler içinde ise %5 dolay ndad r. Yine
Konsolide Bütçenin %95’inden fazlas n olu turan Genel Bütçe’de
ya anan ve y ldan y la büyüyen aç klar, bir yandan kamu gelirlerinin
dü üklü ünün, di er yandan kamu harcamalar ndaki h zl art n
sonucudur.
II. KAMU GEL RLER
SORU LARI

YAPISI VE GÜ CEL

Kamu gelirlerinde ciddi-kal c art lar n gerçekle tirilememesi
durumunda, olu an aç klar n ya para basma ya da borç alma ile
1
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finanse edilmesi gerekmektedir. Aç k finansman biçimleri üzerinde
herhangi bir yasal ya da kurumsal k s t alt nda olmayan politika
belirleyicisinin tercihi, kamu maliyesinde disiplini sa lama yerine
kimi zaman para basma=(enflasyon), kimi zaman da borçlanma=(net
yükümlülük+enflasyon) olmaktad r. Son y llarda art k her iki
seçene in de sonuna kadar kullan ld dikkati çekmektedir2.
Konsolide Bütçe gelirleri; vergi gelirleri, vergi d normal
gelirler ile özel gelir ve fonlardan olu maktad r. Bunlar a a da özetle
ele al nacakt r.
A) VERG:LER
Kamu gelirlerinin en önemli ve anlaml k sm n vergiler
olu turmaktad r. Konsolide Bütçe gelirinin %75 inden fazlas n
olu turan vergi gelirleri, kamu harcamalar n besleyen temel
kaynakt r. Ba ka bir ifade ile kamu aç klar , vergi gelirlerinin
gerekti i kadar art r lamamas n n bir sonucudur.
Vergiler öncelikle dolayl ve dolays z vergiler diye ikiye
ayr lmaktad r. Dolays+z vergiler do rudan gelirden ve servetten
al nan vergiler olarak ikiye ayr lmaktad r. Gelirden al nan vergiler ise
gelir ve kurumlar vergisinden olu maktad r. Dolayl vergiler ise mal
ve hizmetten al nan vergiler ile d ticaretten al nan vergilerden
olu maktad r.
Vergi gelirlerinin yap s incelendi inde, hangi vergilerin
yeterince de erlendirilmedi i anla labilir. Buna göre vergi
gelirlerinin yetersizli ini gösteren tespitleri u noktalarda toplamak
mümkündür3:
• Vergilerin dolayl -dolays z ay r m nda, son y llarda dolayl
vergilerin pay n n %50 den %60 düzeyine ç kt
görülmektedir.
Asl nda ülkelerde kolay tahsil edilebilmesi aç s ndan dolayl vergiler
daha avantajl d r. Ancak vergi adaleti, sosyal adalet vb. gibi ilkelerle
hareket edildi i zamanda dolays z vergi ön plana ç kmaktad r.
2

Türkiye Sanayicileri ve : Adamlar Derne i (TÜS:AD), Türkiye’de Kamu Harcamalar# ve
Kamu Borçlanmas# Mali Disiplin Gere2i Üzerine Gözlem ve Öneriler, Yay n No:TÜS:ADT/96-1/190, Ocak 1996, s.30
3
Eren, a.g.e., s.78.
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Ülkelerin vergi geliri yap lar birbirinden oldukça farkl d r. Örne in
ABD, :sveç, Norveç ve Japonya gibi ülkelerde dolays z vergiler a r
basarken, K ta Avrupa’s nda dolayl vergilerin pay daha fazlad r.
Ancak hiçbirinde dolayl vergilerin pay bu kadar h zla artmamaktad r.
Türkiye’de dolayl vergilerin önemli bir k sm n tüketimden al nan
Katma De er Vergisi (KDV) olu turmaktad r. KDV nin oranlar 1999
y l na kadar artmam t r. Ayr ca AB ile girilen Gümrük Birli i
nedeniyle d ticaretten al nan vergiler dü mü tür. Böyle oldu u halde,
Türkiye’de dolayl vergilerin oran n n yükselmesi, tamamen gelirden
al nan dolays z vergilerin bu yükselmeye ayak uyduramamas ndan
kaynaklanm t r. K sacas Türkiye’de gelirden al nan vergilerin art
e ilimi, tüketimden al nan vergilerin art e iliminin alt nda kalm t r.
Oysa sosyal devlet anlay ile hareket eden, gelir da l m na özen
gösteren bir ülkede dolays z vergilerin pay n n artmas beklenir. Bu
olumsuz geli me hem gelir da l m n n vergileme yoluyla olumsuz
etkilendi ini, hem de dolays z vergilerin sa l kl bir geli me
göstermedi ini kan tlamaktad r.
• 1986-1988 y llar aras nda vergi gelirleri içinde %14-15 düzeyinde
paya sahip olan kurumlar vergisinin pay n n 1992-2001 aras nda %5-8
düzeyine dü mü olmas ilginçtir. Çünkü ülkemizdeki irketle me
olgusuna ba l olarak kurumlar vergisi pay n n daha da artmas
beklenirdi. Her ne kadar 1994 y l nda kurumlar vergisinin oran n n
%46’dan %25’e indirilmi olmas bu sonucun önemli nedeni olsa da,
vergi esnekli inin birden büyük olmas gereken kurumlar vergisinin
pay n n sonraki y llarda artmas beklenirdi. Bu olumsuz geli mede
kurumlar vergisi istisnalar n n fazlal etkili olmu tur. Ancak Avrupa
Birli i ile olan anla mam z gere i kurumlar vergisi istisnalar n n
önemli ölçüde ortadan kald r lmas gerekti inden bu vergilerin
pay n n artmas kaç n lmaz olacakt r.
• Gelir vergisinin yeterince tahakkuk ve tahsil edilemedi i ba ka bir
k yaslama ile de aç klanabilir: Bilindi i gibi ülkede yarat lan milli
gelirin yakla k %15-20’si ücret geliri olarak kazan l rken, 1996
y l nda elde edilen gelir vergisinin %51.4’ü ücret gelirlerinden al nm
olmas hayli dü ündürücüdür. Tar m sektöründen elde edilen gelirin
vergi d b rak lmas böyle bir çeli kili ili kinin do mas na etkisi
olmakla birlikte, Tar m sektörünü desteklemek amac yla bu sektörden
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elde edilen gelirin vergi d b rak lmas bir politikad r ve gereklidir.
Ancak milli gelirde ücretlilerin ald pay n azalmas na kar l k gelir
vergisi içinde ücretlilerin pay n n artmas ücret d
gelirlerin
vergilendirilmesindeki yetersizli i gözler önüne sermeye yetmektedir.
Vergileme oranlar ayn kald halde, e er ücretlilerin gelir vergisi
içindeki pay art yorsa, bu sonuç ücret d gelirin belirli bir k sm n n
daha vergi kapsam d na ç kar ld
anlam na gelir. Vergi
sistemimizde böyle bir sonucu do uracak de i ikli in yap lmad n
göz önüne al rsak, bu s z nt y vergi kaça olarak adland rmaktan
ba ka çare yoktur.
• Ülkemizde toplanan vergi milli gelire göre de azd r. Genelde
toplam vergi gelirinin GSMH ya veya GSY:H ya oran toplam vergi
yükü deyimi ile ifade edilir. Bireyin vergi ödeme nedeniyle hissetti i
psikolojik bask ya ise vergi tazyiki ya da vergi bask s ad
verilmektedir.4-5 Avrupa Birli inde toplam vergi yükü ortalama olarak
%40 n üzerinde iken, vergi tazyiki dü üktür. Türkiye’de toplam vergi
yükü oran ancak %20-22 düzeyinde iken, vergi tazyiki oldukça
yüksektir. Ülkemizde ya anan bu durum, toplanan vergide iki
olumsuzlu u birlikte getirmektedir. Birincisi, toplam vergi yükü
oranlar dü ük oldu undan buna ba l olarak toplanan vergi dü ük
düzeyde kalmaktad r. :kincisi ise, vergi tazyikinin yüksekli i
nedeniyle bireylerdeki vergi ödeme isteksizli idir. Bu durum da vergi
gelirlerinin dü ük düzeyde kalmas na neden olmaktad r.
Böylece geli mi ülkelerin hükümetleri iki kez ansl
olmaktad rlar. Çünkü bu ülkelerde hem Ki i Ba na Dü en Milli Gelir
de erleri yüksektir; hem de bu milli gelirin daha büyük bir oran kamu
gelirine dönü mektedir. Daha aç k bir ifade ile, ki i ba na dü en vergi
gelirleri yönünden Türkiye’nin iki anss zl
bulunmaktad r. Ki i
ba na vergi geliri bir çok Avrupa ülkesinde 10.000 Dolar n üzerinde
iken, Türkiye’de 800 Dolar dolay ndad r. Bu nedenle baz ülkelerde
25 kat fark bulunmaktad r. Bu de erin bu kadar dü ük olmas Wagner
Yasas n do ruluyorsa da, Türkiye’de kamu gelirlerinin göreceli
olarak dü ük oldu unu da bize kan tlamaktad r.
4
5

Emine Orhaner, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara:2000, s.167.
Hali Nadaro lu, Kamu Maliyesi Teorisi, Beta Bas m, 9.Bask , :stanbul:1996, s.262.
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• Türkiye’de vergi yükünün bu kadar dü ük ç kmas nda ve gelir
vergisinde ücretliler aleyhine ortaya ç kan çarp kl kta üphesiz kay t
d
ekonominin önemli rolü bulunmaktad r. Baz yazarlara göre
Türkiye’de resmi kay tlara intikal eden gelirin yar s kadar da kay t
d gelir söz konusudur. Burada küçük bir hesaplama yap labilir:
Ücret ve ücret d
gelirden verginin sabit bir oranda al nd n
varsay ls n. E er milli gelirden %20 pay alan emek, gelir vergisinin
%40’ ndan fazlas n veriyorsa, kay t d ekonomi toplam milli gelirin
en az yar s kadar demektir.6
Sonuç olarak, Türkiye’de ba ta kurumlar ve gelir vergisi
olmak üzere vergi kaynaklar n n potansiyelinin yeterince
de erlendirilmedi i bu nedenle kamu gelirlerinin kamu harcamalar
kar s nda yetersiz kald söylenebilir.
B) VERG: DIRI GEL:RLER
Ba ta özelle tirme olmak üzere daha çok kamu mallar n n
sat ndan ve kiralanmas ndan elde edilen gelirlerdir. Bu gelirlerin
süreklili i ve güvenirli i konusunda tereddütler bulunmaktad r. Çünkü
Türkiye’de özelle tirmeden beklenen gelir
imdiye kadar
sa lanabilmi de ildir. Bu gelir beklenenin onda biri düzeyinde
kalm t r. Vergi d gelirlerin kamu gelirleri içindeki pay 1994-1999
y llar aras nda %6-10 düzeyindedir. Son y llarda h z kazand r lan
özelle tirmelerle 2000 y l nda bu oran %20, 2001 y l nda da %14
düzeylerine ç km t r. Son y llara kadar önemli bir paya sahip
olmayan bu gelirler, ancak özelle tirmeye önem verilen bir kaç y lda
önemli düzeye ç kabilmi tir.7
C) ÖZEL GEL:R VE FONLAR
Ço unlukla Konsolide Bütçe d nda olu turulan, Fakat son
y llarda bütçeye dahil edilen kamu özel fonlar ndan sa lanan
gelirlerdir. Kamu özel fonlar , kamu kurulu lar na belli amaçlar
gerçekle tirmek amac yla ayr lan, gelir ve giderleri özel hükümlere
ba lanan veya tamamen konsolide bütçe d nda yer alan özel kamu
hesaplar d r. Kamu özel fonlar bütçenin ekil artlar ve kurallar
6
7

Eren, a.g.e., s.82.
Eren, a.g.e., s.77.
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d nda tutulurlar. Hatta birço unun denetimi bütçe ödeneklerinden
farkl bir sürece ba l d r. Ço unlu u 1980 li y llarda kurulan ve
1996 y l na kadar say lar 125 e ula an kamu özel fonlar n n 1995 ve
1996 y llar nda 115 i bütçe kapsam na al nm t r. Bunlar n 36 s
Say tay’a ait olmak üzere 104’ü denetime tabidir. 1983-1991 y llar
aras nda say lar , gelirleri ve bütçeye katk lar artan kamu özel
fonlar n n gelir ve giderleri, uygulamada yaratt
aksakl klar
nedeniyle, 1992 y l ndan itibaren Merkez Bankas nda olu turulan
mü terek fon hesab nda izlenmeye ba lanm t r. 1993 y l nda bir
bölümü bütçe içine al nd
için, fon gelirlerinin bütçe gelirleri
içindeki pay 1993 y l nda %20.7 lik rekor düzeye ula m t r. Ancak
di er y llarda fon gelirlerindeki art n daha az olmas nedeniyle fon
gelirlerinin pay %10 düzeyine kadar inmi tir.8
D) BORÇLA MA ( Ç VE DI1 BORÇLAR)
Günümüzde devletin gelir kaynaklar aras nda borçlanma,
vergi gelirlerinin ba l ca alternatifi olma durumuna gelmi tir.
Borçlanma, vergi gelirlerinin aksine olarak geçici bir kaynakt r.
Çünkü borçlanma ile sa lanan kaynaklar, daha sonra faiz ve ana para
olarak geri ödenmektedir. Ödeme a amas nda geri ödemeler vergiden
yap lmaktad r. Aksi durumda, eski borçlar ödemek için sürekli
borçlanmaya gidilmesi gerekir. Bu, borçlar n h zla artmas na ve sonuç
olarak borçlanma imkanlar n n tamamen ortadan kalkmas na yol açar.
Bu sebeple vergi, devletin asli gelir kayna olu turur. Borçlanma ise,
daha çok vergilemeye ek ve alternatif bir kaynakt r9.
Türkiye aç s ndan d borçlanmada faiz en çok %10-12 iken,
TL cinsinden sa lanan iç borçlanmada, enflasyon nedeniyle ki i ve
kurumlara
reel
gelir
sa lamak
suretiyle
borçlanmay
gerçekle tirebilmek için, %100 ü a an bile ik faiz uygulanmaktad r. :ç
borç faizi enflasyonun eritti i k sm da içerirken, d borçlanmada
böyle bir sorun bulunmamaktad r. D borcun faizi azd r fakat d borç
stokunun TL de eri zamanla artar; iç borcun faizi yüksektir fakat TL
8

Eren, a.g.e., s.78.
R dvan Karluk, Türkiye Ekonomisi Tarihsel Geli7im Yap#sal ve Sosyal De2i7im, :stanbul
1996, s.125
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olarak de eri ayn kal r. :ç borcun reel de eri zamanla küçülür, d
borcun reel de eri pek de i mez. E er d borçlanma yoluna gidilirse,
LIBOR+faiz olarak ödenecek faiz bütçeye yans rken, TL cinsinden
h zla artan ve bütçe giderlerine yans t lmayan esas borç miktar hazine
hesab na kaydedilir. Bu borç da genelde yeni bir d borçlanma ile
finanse edilir.
: te bu nedenlerle, 1989 y l ndan sonra çe itli hükümetlerin
ald , maa ve ücretlerdeki h zl art la ba layan politik kararlar ile
ve IMF’nin ele tirilerini dikkate almayan tutumlar sonucu, uluslar
aras finans kurulu lar n n musluklar kapamas na ba l olarak
hükümetler, borçlanmay gerçekle tirebilmek için ki i ve kurumlara
yüksek reel faiz ve reel gelir sa lama pahas na iç borçlanma yolunu
tercih emi lerdir. Ancak d borçlanman n bir di er i levi olan döviz
gereksinimi sa layabilmek için de faiz kur makas n oldukça aç k
tutmu lard r. Böylece ülkemize gelen döviz de TL ye dönü tükten
sonra devletin borçlanma ka tlar na yönelmi tir. Bu mekanizmaya
s cak para ad verilmektedir. Borçlanman n di er kayna olan “K sa
Vadeli Avans” limitlerinin 1992 y l ba ndan itibaren bir iki ay içinde
dolmas nedeniyle hükümetler KKBG için zorunlu olarak iç
borçlanmaya giderek daha fazla ba vurmu lad r.10
Borcun k sa vadeli yap s ve enflasyon nedeniyle 1990’l
y llarda bir yandan faiz oranlar dü ük olan d borçlanma olana n n
azalmas , di er yandan iç borçlanma arac olarak devlet tahvili yerine
zamanla, faiz oranlar daha yüksek hazine bonosuna a rl k verilmesi
bu y llarda borç faizlerinin h zla art göstermesine neden olmu tur.
A a da Tablo 2.1 de görüldü ü gibi, 1999 y l nda kurulan yeni
hükümetin uygulad
istikrar program sayesinde meydana gelen
l ml hava borçlanmay da etkileyerek, hazine bonosunun pay bu iki
y lda negatif olmu tur. Ancak 2001 y l nda ya anan ekonomik kriz
nedeniyle, Hazine tekrar hazine bonosu ile borçlanmak durumunda
kalm t r.

10

Eren, a.g.e., 90.
Afyon Kocatepe Üniversitesi . .B.F. Dergisi (C.V, S.1, 2003)

153

Tablo 2.1: Konsolide Bütçe Finansman Yap s
(Milyar TL)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Finansman
125 150 293 1.263 2.215 3.809 9.097
-D+ Borç ( et)
20 -69 -80 -134 -453 -1.036
460
- ç Borç Toplam+
52 167 283 1.066 2.506 4.590 9.740
-Devlet Tahvili (Net)
30 -70
86
274 1.485 1.297 12.234
-Hazine Bonosu (Net)
22 238
97
792 1.021 3.293 -2.493
-K+sa Vad. Avans
53
52
229
0
0
0
-DiAer
-4
0
102
108
255 -1.103

2000
12.752
2.677
9.351
10.685
-1.334
0
724

2001
32.117
-4.448
23.202
5.215
17.987
0
13.363

Kaynak : DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, s.56
DPT, Konjonktür De2erlendirme Raporu Temmuz 2000, s.91.

III. KAMU HARCAMALARI I YAPISI VE GÜ CEL
SORU LARI
Kamu harcamalar iki farkl ekilde gruplanmakta bunlar da
idari-fonksiyonel ay r m ve ekonomik ay r m diye adland r lmaktad r.
:dari-fonksiyonel
ay r mda,
bütçe
ödenekleri
14
grupta
toplanmaktad r. Bu ay r ma göre, borç faizleri d nda en büyük pay
genel hizmetler al rken, bunu e itim ve savunma ödenekleri
izlemektedir. Borç faizleri pay n n giderek artmas na kar l k,
bütçeden ayr lan pay n ba ta e itim, sa l k ve kültür hizmetleri olmak
üzere bütün dallarda giderek azalm olmas , kamu harcamalar nda
borç faiz bask s n gözler önüne sermektedir. Öte yandan e itim,
sa l k, kültür hizmetlerine verilen önemin anlaml bir biçimde azald
anla lmaktad r.
Kamu giderlerinin ekonomik ay r m incelendi i zaman,
a a da Tablo 3.1 de görüldü ü gibi, kamu harcamalar ndaki art n
hangi kalemlerde bask yaratt daha iyi anla labilmektedir. Kamu
giderleri ekonomik ay r ma göre üç gruba ayr lmaktad r. Bunlar, cari,
yat r m ve transfer harcama kalemleridir.
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Tablo 3.1: Türkiye’de Ekonomik Ay r ma Göre Konsolide Bütçe
Harcamalar n n Yap s ndaki Geli meler
Toplam
Y llar
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Harcama
Milyar TL
1.724.194
3.961.308
8.050.252
15.396.480
28.017.791
46.602.627
80.379.004
115.485.633

Cari
Pay
%
100
100
100
100
100
100
100
100

Harcama
Pay
Milyar
%
TL
645.945 37.5
1.286.240 32.5
2.788.298 34.6
5.140.996 33.4
9.172.790 32.7
13.613.937 29.2
20.368.339 25.3
31.049.719 26.9

Yat r m

Transfer

Harcama
Harcama
Pay
Pay
Milyar
Milyar
%
%
TL
TL
102.989 6.0
975.260 56.6
255.356 6.4 2.419.712 61.1
640.134 8.0 4.621.820 57.4
885.606 5.8 9.369.878 60.9
1.544.427 5.5 17.367.468 61.8
2.475.116 5.5 30.615.975 65.5
4.139.803 5.2 55.870.862 69.5
6.887.544 5.9 77.548.370 67.2

Kaynak : R dvan Karluk, Türkiye Ekonomisi, s.103
TC Maliye Bakanl , Y#ll#k Rapor

A) CAR: HARCAMALAR
Cari harcamalar içinde devletin personel için yapt ödemeler
en önemli paya sahiptir. Bunun d nda demirba ve malzeme al mlar
gibi, daha çok tüketim niteli indeki mal ve hizmetlere yap lan
ödemeler de cari harcamalar içinde yer almaktad r. 1970’den itibaren
ba layan cari harcamalardaki azalma e ilimi yukar da Tablo 3.1 de de
görüldü ü gibi son be y l içinde de devam etmi tir.
B) YATIRIM HARCAMALARI
Yap , tesis ve onar m giderleri ile,makine teçhizat ve ta t
al mlar için yap lan ödemeleri kapsamaktad r. 1970’lerde yakla k
%23 olan yat r m harcamalar n n pay %5’lere kadar dü mü tür.
Özellikle 1980’li y llarda bir çok yat r m n bütçe d
fonlarla
gerçekle tirilmi olmas bu dü ü te etken bir rol oynam t r. Ancak
1993 y l ndan sonra bu fonlar n yeniden bütçe kapsam içine al nm
olmas na kar n yat r m harcamalar n n pay n n %6 düzeyine inmi
olmas son derece dü ündürücüdür. Bunun anlam udur; devlet kamu
hizmetlerini yerine getirmek için yapt
harcamalar n her 100
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liras ndan 6 liras n yat r mlara ay rmaktad r. Bu ödenek miktar ile,
artan nüfusun ihtiyaç duydu u e itim, sa l k, kültür, alt yap
yat r mlar yan nda baraj, yol, sulama haberle me vb. gibi alanlarda
gereken yat r mlar gerçekle tirmesi imkans z duruma gelmi tir.
Kamu harcamalar nda yat r m harcamalar na ayr lan pay n bu
kadar küçülmesine liberalle me ilkesi do rultusunda büyük önem
verilen özelle tirmenin etkisi oldu u belirli ölçüde kabul edilebilir.
Ancak söz konusu ilke ile özelle tirme faaliyetinde anlaml bir yol
al namad na göre, kamu yat r mlar yo unlu unda bu ölçüde bir
azalma, bize sadece kamu harcamalar n n önlenemeyen bask s n n
büyük ölçüde yat r mlar k sarak azalt lmaya çal ld n ve
kaynaklar n büyük bir bölümünün transfer harcamalar içinde yer alan
yüklü borç faizi ödemelerine akt n göstermektedir.
C) TRANSFER HARCAMALARI
Bu harcamalar içinde; en ba ta borç ödemeleri olmak üzere,
genel bütçeden di er kamu kurum ve kurulu lar ile özel ve tüzel
ki ilere aktar lan kaynaklar, kamula t rma ve bina sat n al mlar ,
ekonomik transfer ve yard mlar (sübvansiyonlar), sosyal yard mlar yer
almaktad r.
1970’li y llardan bu yana giderek artan transfer harcamalar n n
pay n n %70 lere kadar artmas nda üphesiz borç faiz ödemelerinin
pay büyüktür. Transfer harcamalar içinde borç faiz ödemelerinin
pay , 1992 y l ndan sonra sürekli artarak 2001 y l itibariyle %51.4’e
ula m t r. Buna ba l olarak her y l verilen bütçe aç klar sürekli
büyümektedir. E er büyük oranda borç faizi ödemelerinden
kaynaklanan bütçe aç olmasayd , 1993’den sonraki y llarda bütçe
fazlal n n ortaya ç kaca
bu y llara ait bütçe verilerinden
11
anla lmaktad r.

11

Eren, a.g.e., s.88.
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IV. KAMU DARES VE GÜ CEL SORU LARI
A) K:T YÖNET:MLER:
Kamu yönetimindeki örgütsel yap lanma, büyük ölçüde
Weber’in “ideal bürokrasi”sinde öngörülen esaslardan esinlenmi tir.
Geleneksel bürokratik yap lanma en yüzeysel özelikleri ile yüksek
düzeyde merkeziyetçilik, biçimsellik ve uzmanla ma ile
özde le tirilmektedir ve zamanla çe itlendirilmi bulunan bürokrasi
tan mlar
içinde
“makine
bürokrasisi”
olarak
yeniden
adland r lm t r12.
Günümüzün de i en ortam ko ullar
ve yönetsel
gereksinmeleri
nda bu bürokratik yap lanma ço unlukla
k rtasiyecilik, yabanc la ma, verimsizlik, doyumsuzluk gibi
olumsuzluklar n kayna olarak de erlendirilip suçlanmaktad r. Hatta
yetersizlikleri aç kça ortaya ç kan ve as l i levi amaçlar
gerçekle tirmede kullan lan bir araç olan bu örgütsel yap n n kendini
koruyup, güçlenerek amaç haline geldi i ileri sürülmektedir. Bu
sorunlar n giderilmesine yönelik olarak, bütün bürokratik yap lardan
kurtulmak gibi kesin bir tak m öneriler gündeme getirilmektedir.
Ülkemizde de, geli mi ülkelerde gözlemlendi i gibi, kamu
bürokrasisinde her düzeyde çal an profesyonellerin say s h zla
artmaktad r. Bir çok ülkede bir yandan profesyonelle me düzeyi
artarken di er yandan gerek kamuoyunda gerekse siyasal ortamda
kamu bürokrasisi ve bürokratlar n kabul görme düzeyi ve sayg nl
azalmaktad r. Ülkemizdeki i sizlik oran n n yüksekli ine ra men,
kamu bürokrasisinin kaliteli insan gücünü çekme düzeyinin
dü üklü ü, bu yöndeki maddi ve manevi doyumsuzluklar n bir sonucu
olarak görülebilir.13
Makine bürokrasisinden profesyonel bürokrasiye geçi in en
önemli nedeni, bilgi toplumunun en etkin grubunu olu turan
uzmanlardan daha etkin yararlanmay sa layacak bir yap lanmaya
12

Türkiye ve Ortado u Amme :daresi Enstitüsü (TOA:E), “Kamu Yönetimi Disiplini
Sempozyumu Bildirileri”, Yay n No:262, Ankara 1995, s.11.
13
TOA:E, a.g.m., s.14.
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duyulan gereksinimdir. Di er bir deyi le karma k örgütsel
faaliyetlerde ba ar l olabilmek, ayn zamanda bürokratik sistemin
getirdi i yararlar kaybetmemek için profesyonel bürokrasilere
dönü üm gerekmektedir. Öte yandan, bu yeniden örgütlenme süreci
ko ullara ba l olarak ters yönde de i letilebilir. Örne in, d sal
denetimin artt , kaynak k s tlamalar nedeniyle verimlili in ön plana
ç kt
durumlarda profesyonel bürokrasiler makine bürokrasisine
dönü türülebilir. Öte yandan ortam ko ullar n n dura anl ktan
dinamizme dönü tü ü, profesyonellerin bilgi birikiminin ve elindeki
bilimsel bilgilerin yetersiz kald , yarat c ve yeni dü üncelerin
üretilmesine gereksinim duyulan durumlarda da profesyonel
bürokrasilerin adhokrasilere14 dönü ümünü veya en az ndan özel
büro-adhokrasilerin kurulmas kaç n lmaz olmaktad r.
Asl nda hiç bir örgütsel yap burada da ele al nd gibi saf ve
bir kategoride ele al nmas gereken düzenlemeler eklinde
dü ünülmemelidir. Tersine, ayn örgütsel yap , farkl bölüm ve
hiyerar ik düzeylerde hem makine, hem profesyonel hem de “büroadhokrasileri” içeren bir bile en olarak düzenlenebilir. Önemli olan,
yap sal uyum kuram gereklerine uygun bir biçimde ortam belirsizli i,
teknolojik gereksinimler, çal anlar n niteli i, büyüklük gibi etmenler
nda farkl yap lanmalara gidebilecek esnekli i gösterebilmektir.
Bu esneklik ise, bireysel ö renmenin örgütsel ö renmeye yap sal
aç dan da yans t labilmesi ve yap sal düzenlemelerin gereksinmelerine
göre kurumsalla mas ile mümkün olacakt r.
B) YEREL YÖNET:MLER
Kamu maliyesinin bir alt kategorisini yerel yönetimlerin
bütçeleri olu turmaktad r. Yerel yönetim bütçeleri denilince söz
konusu olan belediyeler, il özel idareleri, :ller Bankas ve su ve
kanalizasyon idareleri bütçeleridir. Yerel yönetim konsolide bütçe
harcamalar n n %90’ belediyeler taraf ndan gerçekle tirilmektedir.
Bu bak mdan yerel yönetim bütçeleri belediye bütçesi olarak
alg lanabilir. Mali hukuk sistemi içinde yerel yönetim bütçeleri özel
bütçeler olarak nitelendirilmektedir15.
14
15

Adhokrasi: Destek personelin ana birim oldu u ve ortak düzenlemeye dayanan bir yap d r.
Hüseyin Rahin, Türkiye Ekonomisi, Bursa 1995, s.416.
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Yerel yönetimler halkla do rudan ili ki içinde olan, halk n
günlük ya am nda ihtiyaç duydu u hizmetleri üreterek halka sunan
yerinden yönetim birimleridir. Bir ülkede yerel yönetimlerin kamu
maliyesindeki nispi a rl
ülkenin yönetim ekli ile do rudan
ili kilidir. Yasama yetkisinin merkezindeki parlamentoda topland ,
merkezi hükümetin güçlü oldu u ve geni yetkilerle donat ld , yerel
yönetimlerin merkezi yönetimin vesayeti alt nda bulundu u ülkelerde
yerel yönetimlerin kamu maliyesi içindeki yeri oldukça s n rl d r.
Türkiye’de yukar da tasvir edilen niteliklerde bir yönetim
sistemi geçerlidir. Merkezi yönetimin yetkileri fazla, yerinden
yönetim birimlerinin yetkileri s n rl d r. Yerel yönetimlerin yasa
yapma dolay s yla vergi koyma yetkileri yoktur. Yerel yönetimlerin
yetkileri, görevleri, gelir kaynaklar , hatta harcamalar merkezi
yönetim taraf ndan belirlenmektedir. Yerel yönetimler merkezi
yönetim taraf ndan kendilerine b rak lan vergileri tahsil etmekteler,
gelirlerinin önemli bir bölümü genel bütçeden aktar lan fonlardan
olu maktad r.
Yerel yönetim hizmetlerine talep nüfus art na ve kentle meye
paralel olarak artmaktad r. Türkiye’de kentle me h z ve büyük
ehirlerde nüfus art h z , ülkedeki nüfus art h z n n çok üzerinde
seyretmektedir. Halk i bulmak, güvenlik içinde olmak ve daha iyi
ya amak için büyük kentlere ak n etmektedir. Bu geli meler ise yerel
yönetim hizmetlerine olan talebi her geçen gün art rmaktad r. Yerel
yönetimlere ayr lan kaynaklar artan hizmet talebi ve harcama ihtiyac
kar s nda yetersiz kalmaktad r. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi,
ülke de halk n yönetime kat lmas n n ve demokratikle menin en
kestirme yoludur. Merkezi yönetimin yükünün hafifletilmesi, kamusal
hizmetlerin daha çabuk görülmesi ve bizzat halk taraf ndan denetimin
sa lanmas için yerel yönetimlere daha fazla i , daha fazla yetki ve
daha fazla kaynak aktar lmal d r.16

16

Rahin, a.g.e., s.417.
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SO UÇ
Türkiye’de kamu maliyesinin bu gün bulundu u nokta, kamu
harcama ve gelirleri ile kamu borçlanma gere inin finansman
konusunda köklü bir “yeniden yap lanma-reform” program n n
uygulanmaya konulmas n n kaç n lmaz oldu unu göstermektedir.
Genel olarak d a kapal dönemde (1963-1980), kamu
harcamalar n n yat r m ve d fazlan n toplam ndan olu an gayrisafi
ulusal tasarruflar üzerinde ciddi bir etkide bulunmad
anla lmaktad r. Ancak, toplam kamu harcamalar n n tüketim ve
yat r m olarak ayr t r lmas durumunda, kamu yat r mlar n n
GSY:H’ya oran nda meydana gelen art lar n, bu dönemde d
dengede bire-birlik bozulmalara yol açt dikkati çekmektedir. Ba ka
bir deyi le, d a kapal dönemde kamu yat r mlar nda meydana gelen
art lar net d yükümlülük yarat larak gerçekle tirilebilmi tir.
1987 sonras dönemde ise kamu harcamalar n n ekonomideki
di er makro büyüklükler üzerinde bozucu etkisinin artt
görülmektedir. 1987-1995 döneminde kamu harcamalar n n
GSY:H’ya oran nda meydana gelen art lar gayrisafi ulusal
tasarruflar (yat r m + d fazla) azalt c etkide bulunmu tur. Bu
dönemde gerek kamu tüketim harcamalar n n gerekse kamu yat r m
harcamalar n n net d yükümlülük yarat c bir nitelik kazand
anla lmaktad r. Dahas , kamu tüketim harcamalar nda meydana gelen
ok art lar geçici olmamakta ve kal c bir özellik göstermektedir.
Ayn zamanda özel tüketim harcamalar n da ayn yönde etkileyen
kamu tüketim harcamalar nda meydana gelecek kal c azalmalar n,
toplam tasarruflar olumlu yönde etkileyece i aç kt r.
Harcamalar nda belli bir disiplin sa layamayan kamu kesimi,
harcama art lar n kar layacak bir gelir art gerçekle tirememi tir.
Bunun sonucunda da kamu kesimi borçlanma gere inin (KKBG)
GSY:H’ya oran , KKBGO, sürekli bir art içerisindedir. Ekonomide
bir dizi önlemin al nd 1994 y l içerisinde bu oranda uzun y llardan
sonra bir azalma görülmü tür. Ancak bu göreceli düzelmenin geçici
oldu u anla lmaktad r.
Türkiye ekonomisinin 1987 sonras dönemde kazand
tecrübe, örne in para basmaya getirilen s n rlamalar n, “borç tuza ”
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ya da “borç bata ”na dü meden, borçlanmaya da getirilecek
s n rlamalar ile desteklenmesi ve esas olarak kamu gelir-gider
dengesinin sa lanmas zorunlulu unu göstermektedir. Aksi taktirde
kamuoyu “disiplin program n n” süreklili ine inanmamakta bir süre
sonra da hakl oldu unu görerek kamu otoritesine olan güvenini daha
da azalt p var olan beklentilerini peki tirmektedir.
Kimi zaman toplam borçlar n GSY:H’ya oran gösterilerek
kamu borçlar n n bir sorun te kil etmedi i öne sürülmektedir. Bu tür
argümanlar Türkiye’de toplam borç stokunun ortalama vadesinde
meydana gelen azalmay ve finansal piyasalar n s l n göz ard
etmektedir. :zlenen iktisat politikalar na güvensizlikle birlikte
borçlar n ortalama vadesi k sal rken, çok yüksek reel faizlerle
borçlanabilmek mümkün olmaktad r. Bu ise faiz d bütçe fazla verse
bile toplam borçlar n GSY:H’ya oran n n sürekli olarak artmas na yol
açmaktad r.
Bu noktada, kamunun bütçe k s t ndan yola ç karak elde
edilebilecek sonuçlar bir kez daha hat rlatmakta yarar vard r:
Ba lang ç borç stokunun pozitif ve parasal disiplinin sa lad
(Merkez Bankas kaynaklar n n hazineye kapat ld ) bir ortamda,
•

Reel faizler ekonominin büyüme oran n n üzerinde ise, faiz
d bütçe dengede olsa bile Borç/GSY:H oran s n rs z bir
ekilde yükselir.

•

Faiz d bütçe aç k veriyorsa, reel faiz ekonominin büyüme
oran na e it olsa bile Borç/GSY:H oran s n rs z bir ekilde
yükselir.

•

Faiz d
bütçe aç
s n rl (diyelim ki sabit) reel faizler
ekonominin büyüme oran n n alt nda olsa bile Borç/GSY:H
oran çok yüksek, sürdürülemez boyutlara ula abilir.

Hemen hemen bütün ekonomik göstergeleri Türkiye
ekonomisinden daha iyi olan geli mi ülkeler, kamu kesiminde mali
disiplinin sa lanmas na yönelik olarak çok ciddi bir çaba
içerisindedirler. Türkiye’nin de en k sa süre de bir “yeniden
yap lanma-reform” program ba latmas kaç n lmazd r.
Afyon Kocatepe Üniversitesi . .B.F. Dergisi (C.V, S.1, 2003)
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Uygulamaya konulacak bir “yeniden yap lanma-reform”
program nda a a da hususlar n da yer almas , program n
güvenirli inin artmas na ve ba ar ya ula mas na katk da
bulunacakt r.17
•

Maastricht Anla mas nda belirtilen “convergeny criteria”
de erleri esas al narak, “y llararas ” bütçe uygulamas na
geçilmelidir. Bu çerçevede; iç-d borç, bütçe aç , kamu
tüketim-yat r m harcamalar gibi makro büyüklüklerin zaman
içerisinde alaca de erlere yönelik rakamsal hedefler (düzey
ve oran olarak) belirlenip, Hükümetin TBMM ve kamuoyunu
periyodik olarak bilgilendirmesi yasa hükmü haline
getirilmelidir.

•

Sava vb. durumlar hariç ek bütçe uygulamas na son
verilmelidir. Y l içerisinde hükümetin bütçede öngörülen
harcama limitini a aca n n anla lmas durumunda kamu
tüketim harcamalar nda otomatik kesintiye gidilmelidir.

•

Merkez Bankas , kamu kurum ve kurulu lar , ve özellikle de
(özelle tirilene kadar) kamu bankalar n n portföylerinde
bulundurabilecekleri her türlü kamu borçlanma enstrüman
s n rland r lmal d r.

•

Kamu bankalar na ve di er kamu kurum ve kurulu lar na;
ikinci el piyasada yapt klar i lemlerin ortalama olarak belli bir
limitin üzerinde (örne in öz sermayenin yüzde x’inin
üzerinde) zarara yol açmad n ispat etme zorunlulu u
getirilmelidir.

•

Kamu kurum ve kurulu lar n n Sermaye Piyasas Kanununa
irketlerin uygulamakta oldu u muhasebe esaslar na uyarak,
haz rlad klar bilançolar n ba ms z organlara denetletip
periyodik olarak ve her seçim dönemi öncesinde TBMM ve
kamuoyuna duyurmalar zorunlulu u getirilmelidir.

•

Kamunun iç ve d borçlanmas na kesin rakamsal (düzey ve
oran olarak) s n rlamalar getirilmelidir.

17

TÜS:AD, Türkiye’de Kamu Harcamalar# ve Kamu Borçlanmas# Mali Disiplin Gere2i
Üzerine Gözlem ve Öneriler, Yay n No.TÜS:AD-T/96-1/190, Ocak 1996, s.93.
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•

Kamuoyunun kamu kesimi ile ilgili bilgi edinme hakk
çerçevesinde, belli makroekonomik büyüklüklerin bir takvime
ba l olarak düzenli bir eklide ve zaman nda kamuoyuna
duyurulmas sa lanmal d r.

Kamu maliyesinde belli bir disiplin sa lanmas n n sadece yasa
ç karmayla gerçekle tirilemeyece i aç kt r. Gerek buradaki önerilerin,
gerekse “yeniden yap lanma-reform” program n n uygulanmas , ciddi
bir siyasi kararl l ve kamuoyu deste ini de gerektirmektedir.
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