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GİRİŞ 

"Geleneksel Devlet Anlayışı 11 n'ın terkedilmesi ile 

birlikte Devlet, ekonomik kaynakların etkin dagılımı 

ve kulla..rnmından gelir ve servet dağılımına, ekonomik 

istikrarın sağlanmasından ekonouuk kalkınmanın gerçek

leştirilmesine kadar varan çeşitli görevler üstlenmiş

tir. Bunun doğal sonucu olarak, milli gelirin her yıl 

artan bir yüzdesi kamu kesimince kullanılmaktadır. 

Demokratik parlamenter rejimin hakim olduğu ülke-

lerde iktisadi hayat, siyasi iktidarlar tarafından yön

lendirilmektedir. Siyasi iktidarlar, uygula~~yı tasar

ladıkları iktisadi ve mali programlarını, bütçe kanun-

larının kendi lerine verdiği gelir' sağlama ve harcama-

lç;ı.rda bulunma yetkisine dayanarak yaparlar. Artan ve 

giderek geniş le me eğilimi e;österen kanu harcarn...qları i-

le bu harcamaların finansmanı sorunu, hükümetleri daima 

zor durunrla bırakmış tır. Gelirlerin arzulan::o.:n düze.yde 

artırılamayışı, harcamaların denetim altına alınamayışı 

ile birleşince bütçe açıkları ortaya çıknuş ve bu açık-

lar ciddi boyutlara ulaşmıştıro Bunda, hükümet yetkili-

lerinin, -b~itçe:nin siyasi yönünUn ağır basması nedeniy-
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le- bütçe aç1klar1n1n doğuracağl saklncalarl ikinci p

lana itmelerinin rolü büyük olmuşturo Baz1 iktisatgl

lar da bütçe aç1klar1n1, ekonominin büyüme halinde ol

maslnln doğal bir sonucu olarak görmüşler ve gerekli 

"·bir olay olarak değerlendirmiş lerdir. 

Bütçe aç1klar1 ile uygularımaya çal1ş1lan s1k1 pa

ra politikala.rl çak1ş1nca, baz1 sorunlar ortaya ç1km1ş 

ve dikkatler bu konu üzerinde yoğunlaşmaya başlaiD1ştlro 

S1k1 para politikasl ile beraber, parasal büyüklüklerin 

ve kredilerin kontrolünün önem kazaniDlş olmasl bütçe pa

litikaslnln etkin olarak uygulanmasl gereğini hissettir

miştir. Bütçe politikasl ile para politikas1n1n koordi-

nasyonu olarak ifade edi le bi lecek bu sorun, çall§ rrıarm-

z1n konusunu oluştu.rmaktadlr. 

Bütçe açlklarl birinci safhada para arz1n1 etkile-

mekte ve bu yolla fiyat art1şlar1na sebep olmaldadlr. 

Fiyat art1şlar1 ikinci safhada, kamu gelirlerini ve har

camalar'lnl far}::ll şekilde etkilemektedir. Kamu harcama-

lar1 enflasyona çabuk uyum göstermekte, bQDa karç1n ver-... 

gi toplamdaki güçlükler ve benzeri etkenler nedeniyle, 

kamu gelirlerinin enflasyona olan duyarl1l1ğ1 daha az 

olmaktadlr. Bu nedenle, enflasyon bUtçe aç1klar1na yol 

açmak ta, bütçe aç1klar1 da para arz1n1 art1rarak fiyat 

art1şlar1na sebep olmaktadlr. Çallşmarmzda, para arzlu

daki değişmelerle enflasyon aras1nda s1k1 bir ilişki bu-
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lunduğu varsayırmndan hareketle (1), sadece bütçe açık-

ları ile para arzı arasındaki ilişki araştırılacaktır.~ 

Araştırma iki bölümden meydana gelnnştir. Bütçe a

çıkları ve finans~~ı başlığı altında, genel olarak ve 

Türkiye'de bütçe acıklarının sebepleri, gelişimi ve fi

nansmanı konularına yer verilmiştir. Bu bölümde, incele

me dönemi bütçelerine ilişkin genel eğilimlerin ortaya 

konması amaçlanmaktadır. 

Btitçe açıkları ve para politikası başlığını taşı

yan ikinci bölümde ise, bütçe açıklarının para politi

ka~ına etkileri, para arzı ve özel talep üzerinde ol-

mak üzere ayrı ayrı ele alınmıştır. Daha sonra, Türki-

ye Ekonomisinde bütçe açıkları para arzı ili]kisi araş

t:ı.rılr:uşt:ı.r. Araştırmanın amacına uygun olarak kamu sektö

rü ile bütçe ilişkisi kurulduktan sonra, bütçe açıkları

nın finansman kaynaklarından hareket le, 11 kamu sektörü 

parasal yükümlülüğü" tan:ı.mlannuştiro Kamu sektörü para-

sal yükümlülüğü ile para arzı ara;sındaki ilişki ortaya 

konduldan sonra ili§kiler,leki ke.re.rl:ı.l:ı.k, çarpan katsa-,. 

yı sı ve onu belirleyen oranların araştırma dönemi boyun

ca hareketleri ve eğilimleri saptanmıştır. 

Kanunun incelenmesinde iki farkl:ı. yaklaşımda bulu

nulmuş tur. İlk ,)raklaşımda kanuıı.un teorik yönü ele al:ı.n

m:ı.ş ve genel bir değerlendirmede bulunulmuştur. Türkiye 

uygulamas:ı.n:ı. içeren diğer yaklaşımda ise genellikle,kar

( 1) Bu V~'.l'Saylm~ YB-Pl liDlş çeşit li çalış malarda doğru-
lanmış tır. 
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şılaştırmalı tablolar, yüzdeler, oranlar ve ortalamalar 

gibi analiz teknikleri kullanılarak, değerlendirmeler 
yapılmış tır. 

Ar aş tırrr.a, 1980-1985 dönemi Türkiye Ekonomisi ;'ni 

kapsamaktadıro Bu dönem, temel politika değişikliği i

le birlikte, önemli elwnommk kararların alındığı ve uy

gulamaya konduğu bir dönem olması nedeniyle seçilmiştir. 

Araştırmaya ilişkin veriler, ~fuliye Bakanlığı tara

fından hazırlanan Kamu Hesapları Bültenleri, Bütçe Ge

rekçeleri, lVIerkez Bankası Yıllık Raporları, Devlet İs

tatistik Enstitüsü Yıllıkları, Hazine ve Dış Ticaret 

Müsteşarlığı Bültenleri ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

ve İştirakleri Yıllığı gibi kaynaklardan alınmıştır. 



;;, 

Birinci Bölüm 

BtİTÇE AÇIKLARI VE FİNANSlviANI 

I- BÜTÇE AÇIKLARININ SEBEPLERİ, GELİŞİMİ VE FİNANSlviANI 

1- BÜTÇE AÇIKLARININ SEBEPLERİ 

~çeler genellikle, kamu harcamalarına paralel olarak 

kamu gelirlerinde artış sağlanamaması sebebi ile açık vermek

tedirl~r.jBütçelerin neden açık verdiğini, harcamalar ve ge

lirler olmak üzere iki yönden yaklaşarak açıklayacağı_~ \ 

(xi~. yüzyılın ikinci yarısına kadar iktisatçılar, kamu 

harcamalarındaki'artışları, özellikle savaşlar gibi arızi se

beplere dayandırnuşlard_~Kamu harcamalarının miktarı ve bile

şiminin milli gelirin bir oranı olarak zaman içinde değişme gös-

terdiği ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak artış yönünde oldu

ğu savı, ilk olarak A.Wagner tarafından ileri sürülmüştür.~: 

nellikle kamusal faaliyetlerin, özellikle de kamu harcamaları

nın artışı kanunundan bahsetmektedir (1). Gerek~vletin faa

liyet alanının genişlemesi, gerekse sunmuş olduğu hizmetlerin 

kalitesindeki iyileşmeler dolayısıyla kamu harcamaları artmak-

(1) Halil NADAROGLU, Kamu MaliJLesi Teorisi,tiçüncü Baskı,İstan
bul 1978, s. 134o 
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tadır. Ancak bu artışlar, milli gelirdeki artıştan fazla oi-

ma.ktadır • 

.. wagner'in fikirlerine genel olarak katılmakla birlikte 

H.C. Adams'a göre, kamu giderlerinin artış sebepleri ülkeden 

ülkeye farklılık göstermektedir. Kamu giderlerindeki artışlar, 

uluslararası ilişkilerdeki gerginlikten doğmakta, dolayısıyla 

savunma ve savaş giderlerinin süratli artışından ileri eelmek-

te dir ( 2). 

Bu görüşlere ilave olarak Peaecek ve Wiseman'da kamu har

camalarındalö artışların kısa dönemli gelişimi konusunda ça

lışmalar yapmışlardır. Sıçrama tezi olarak kabul ed.ilen bu te

ze göre savaş gibi olağanüstü dönemlerde önerali boyutlara ula

şan kamu harcamaları, bu sebepler ortadan kalktıktan sonra da

hi eski düzeyine dönmemektedir. 

Kamu harcamalarının artış sebepleri konusunda ileri sürü-

len görüşleri ortaya koyduktan sonra, genel kabul gören sebep

leri ş qy le açıklayabi li riz: 

Çağdaş toplumlarda gerek devletin gerekse yere 1 yöne tim

ler~n harcamaları, farklı gelişmişlik düzeyi ve politik yapı

da olan tüm ülkelerde, uzun dönemde artış eğilimi göstermek

tedir. Savaş ve savunma harcamalarındaki zorunlu artışlar ya

nında, teknik alanda roeyda...rıa gelen. ilerlemeler devlete düşen 

görevleri artırmıştır. Nüfus artışları, eğitim, sağlık, konut 

gibi hizmetlerin çeşitmdirilmesini zorunlu kılarak sonuçta, 

devleti mal ve hi~met üretim hacmini nüfus artışına paralel 

(2) Bedri G1jRSOY, Kamusal Mali.ye-Gir*tMasraflar,İkinci Baskı, 
Ankara Uni ver si te si Siyasal Bi!gıler Fakü·Itesi Yayınları 
No.783, Ankara, 1978, s. 87. 
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olarak artırmak zorunda bırakmıştır. 

Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler, kamu hiz

metlerinin gittikçe gelişmesine ve genişlemesine sebep ola

rak kamu harcamalarının gerçek artış nedenlerinden biri ol

muŞtur (J). Daha önceki dönemlerde devletin rolü çok belir

gin hizmetlerle sınırlanırken son yıllarda bu hizmetler; 

a- Ekonominin istikrarı,) 

b- Kalkınmanın teşviki, 

c- Gelirlerin yeniden dağıtılması, 

d- Gelir düzeylerinin ve işlerin garanti edilmesi, 

e- Güçsüz ve karlı olmayan teşebbüslerin yok olmasının 

önlenmesi, 

f- Belirli mal ve hizmetlerin asgari fiyatlarla sağlan-

ması, 

g- Çok sayıdaki diğer faaliyetlerin düzenlenmesi gibi a

lanları kapsayacak bir biçimde gelişmiştir (4). 

Açık bütçeleri, cari olan büyüme biçiminin bir tamamla

yıcısı olarak gören görüşler de vardır (5). Bu görüşler doğ

rultusunda, hükümet yetkililerinin bütçe açıkları konusunda .. 
daha önce hissettikleri korku ve kaygıların kaybolduğu görül-

(J) 

(4) 

(5) 

Yılmaz BÜYÜKERŞEN-Fazıl TEKİN-Fethi HE:J?ER-Qsman ZILLioGLU 
Eagin ATAÇ-Beyhan ATAÇ-B~han ERDEI\1:, Kamu :Mali.ye§i, .. T .c. 
Anadolu Univ.Ya.No.41, A.O.F. Ya.No.lJ, Fasikül ı. Unite 
1-10, Ankara, 1984, s. 54. 
j De LAROSİERE (Çev .Celal KARATEKELİOGLU), "lviali Açıklar 
ve Yüksek Vergi Yüklerinin Mevcudi,yeti Kamu. Harcamaları 
Uzerindeki Baskı. ların Sonucudur", lVIALIYE DERGlSI, C .56, 
(3.4.1982), s. 82. . 
Sevgi ATAMAN, 11J?ara Politikası ve Enflasyon", IVlALİYE TET
KİK KURULU ARAŞTIRlvJALARI, Maliye Tetkik Kurulu Yayınları, 
Ya.no. 1978/197, s. _199. 
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müştür. Oysa ki, büyüme yolunda bütçe açıklarının sanıldığı

nın aksine pek de etkin araç olmadığı, ekonomik büyüme üze

rinde çok sınırlı katkılar sağlayamadığı ortaya konulmuştu~ 

(6). 

Gelir yönünde ise kamu barcamalarının, temel finansman 

kaynağı olan vergilerden karşılanması gereği, artan harcama

lar la birlikte vergi yüklerini artırmıştır. Hükümetlerin ek 

vergi geliri sağlama girişimleri halkın tepkisiyle karşılaş

makta, gelecekteki seçim endişesi, politik baskıların devre

ye girmesine sebep olmaktadır. Bu da ek olarak, vergi gelir

lerini artırma olanağını sınır1amaktadır. Bununla beraber 

vergi gelirlerinin artırılması yolunda girişimler sonucu fert-

ler; 

a- Çalış mak yerine boş vakit geçirmek ; 

b- Tasarruf yerine tüketimda bulunmak; 

c- Vergilendirilen faaliyetler yerine, vergilendirilme

yen faaliyetlerde bulunmak; 

d- Daha çok gizli faaliyetlere .;dayanmak; 

e- Vergiden düşülen harcamalarda daha savurg_an davranmak ; 

"f- Genellikle verirolilikle daha az ilgilenmek gibi tepki

ler göstermektedirler (7). Bunun açık sonucu, toplam üretimin 

azalması ve üretim faktörlerinin etkin kullanılmaması olacak-

tır. 

Özetleyecek olursak; sosyal, iktisadi ve psikolojik sebep

lerle vergi gelirleri artırılamamaktadır. Bununla beraber,hü-

( 6) Öner GÜRKAN, "Açık Bütçe Politikası ve Ekonomik BUyü.!!!§." ,KA
RADENİZ ÜNİVERSITESI IolgB.F.DERGISI,C.l,S.l, Yıl.l984. 

(7) LAROSİERE, s. 85o 
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kümetler üzerinde gelir dağ1l1m1nda adaletin sağlanmasl, 
) 

istihdam olanaklarlnln geliştirilmesi gibi sosyal sebep

ler ile ekonomik istikrarln sağlanmasl ve kalklnma gibi 

hedeflerin gerçekleştirilmesi yönünde güçlü bask1lar1n 

~luşmas1 sonucu bütçe açlklarl ortaya Çlkmlş ve büyümüş-
tür o 

-·c:?-

2- TÜRKİYE 1 DE 1980 SONRASI DÖNENlDE BÜTÇE AÇIKLARININ SE

BEPLERİ 

Türkiye'de, 1980 sonras1 dönemdeki bütçe açlklarının 

sebepleri iki başlık altlnda incelenecektir •. Birinci baş

lıkta harcamalar yönü ile ilgili sebepler ortaya konularak 

değerlendirilecektir. İkinci bafllk altında gelir yönü ile 

ilgili sebepler üzerinde durulacaktır. 

A- Harcamalar Yönü İle Bütçe Açıklarının Sebepleri 

a- Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin Finansmanı 

Planll döneme girilmesi ile: birlikte, ekonomik kal

klnmanln gerçekleş tirilmesinde kamu sektörüne öze 1 görev-.. 
ler düşmüştür. Kamu sektörünü temsil eden Karw İktisadi Te

şebbüsleri (KİT)'nin yarattığ1 katma değer, gerçekleştir

diği üretim rıri.ktarı ve istihdam düzeyi ile ekonomi içinde 

önemli bir yeri olmuştur. Ancak, zamanla KİT'nin önemli 

sorunları ortaya Çlknnştır. Bu sorunlar KİT'nin açlklarl

nl artlrlrken, ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratmış-

tır. 
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Tablo l.l'de KİT'nin yıllara göre finansman gere-
' ği verilmektedir. KİT finansman gereği, "kaynak ödeme 

farkı" (8) ile "yatırım harcamaları", toplamından oluşL 

maktadır. Yıl içinde göstermiş olduğu faaliyetler sonucu 

·~ve yapmak durumunda o lduğu yatırım harcamaları için ihti

yaç duyduğu fonların k~nakları da tablo'da görülmektedir. 

KİT finansman gereği "Devlet Bütçesi", "Devlet Yatırım Ban

kası", "Dış Proje Kredisi", "Destekleme Fiyat İstikrar Fo

nu" kaynaklarından karşılanmaktadır (9). 

1980 ve 1981 yıllarında kaynak ödeme farkı, finans

man gereğini arttırıcı rol oynamaktadır. Ancak 1982 yılın

dan itibaren olumlu bir gelişme gösterdiği görülmektedir. 

KİT finansman gereğinin sürekli artmasında yatırım harca

malarındaki artışların önemli payı olduğu ortadadır. 

1983 yılında çıkarılan 60 sayılı Kanun Hükmünde Karar

name (KHK) ve 2929 sayılı yasa ile 1984 yılında yürürlüğe 

giren 233 saylll KID< ile KİT yeniden düzenlenmiştir.Bu 

yasal düzenlemeler sonucunda İktisadi Devlet Teşekkülle-

ri (İDT) ve bağlı ortaklıkların, ekonomik geraklere göre 
·' 

verimlilik ve karlılık ilkeleri doğ-rultusunda çalışmaları 

ve ihtiyaç duydukları öz kaynakları kendilerinin yaratma

ları kabul edilmiştir. KİT.'de fiyat politikalarının piya-

(8) Kaynak ödeme farkı; KİT'nin o yıl içinde satışlardan 
elde ettikleri net nakit miktarından, vergiler ve borç 
ödemelerinin çıkarılmasından sonra kalan kısmı göster
mektedir. 

( 9) Resmi Gazete, T. 2l.3ol964, No. 11662, e.3. 
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sa koşullar~na karş~_ duyarl~ olmas~yla, bunlar~n finas 

man~nda devlet sübvansiyonlar~na ve Merkez Bankas~ kay;_ 

naklar~na duyulan ihtiyaç büyük ölçüde ortadan kalkmaş

t ~r (lO) o 

;. 

Tablo 1.2 KİT'nin finansman gereğinin toplam bütçe 

harcamaları içindeki payın~ ve bu gereğin hangi kaynak

lardan ne oranda karşıland~ğ~n~ göstermektedir. Tablonun 

incelenmesi, bize finansman kaynakların~n önemi konusun

da fikir verecektir. KİT finansman gereğinin konsolide 

bütçe harcamalarlna oran~nda görülen düşüşler, KİT finans~ 

man gereğinin oransal olarak azalmakta olduğunu ortaya 

koymaktad~r. Finansman kaynaklarlnl incelediğimizde, Dlş 

Proje Kredisi ve Destekleme Fiyat İstikrar Fonunu dış~n

daki kaynaklar tarafından yap~lan finansmanda azalma ol

duğu görülmüştür. Özellikle, Devlet Yat~r~m Bankas~ ve 

Devlet Bütçesinden yap~lan finansman~n payında, özellikle 

1985 yıl~nda önemli düşüşler olmuştur. Ancak belirtilen 

finansman kaynaklarından d~ş proje;kredileri dış~nda ka

lan k~sman~n, sonuç olarak Hazine taraf~ndan karş~landı-
.. 

ğını söyleyebiliriz (ll). Bu durumda KİT finansman gereği-

nin ort.alama % 68' i Hazine tarafından karş~ lannuş o lmak ta-

Sonuç olarak, artan KİT finansman gerekleri büyük 

ölçüde konsolide bütçe kaynakları ile kapatılnuşt~r. An-

( 10) 

(ll) 

Halil DİRİMTEKİN, Türkiye Ekonomisi, Anadolu Üniver-
sitesi Yayınları, s.l90• 
Ahmet KARAASLAN, Planlı Dönemde Bütçe Uygulamaları
n~n Analizi, Yay~nlanmamış Doktora Tezi,Erzurum,l982, 
s.I87. 



TABLO: lo 1- Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansman Gereği (Milyon TL.) 
.u 

" 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 
KAYNAK-ÖDEME FARKI -24.389 -43.194 68.188 174.157 450o 143 617.391 
YATIRIMLAR 28lol38 

i 
405.788 532.884 772.931 1.170.915 1.604.281 

GEREKLİ FİNANSI~ 305.527 430.603 464.696 598i;i774 720.772 986.890 
-BÜTÇE 152.994 229.577 204.960 292.000 238.782 180.740 1-" 

1\) 

ı - DEVLET YATIRIM BANK. 16.199 51.854 51.957 39.418 51.203 27.847 
- DESTEKLEIVE FİYAT İSt. 

FONU 31.005 73.792 75.628 108.446 172.952 248.241 - . 

- DIŞ PROjE KREDİSİ 82.723 93.759 113.772 154.863 257.835 530.062 

KAYNAK: 1987 Yılı Bütçe Gerekçesi 

.... 



TABLO 1.2- Karnu İktisadi Teşebbüslerinin Finansman Gereğinin % Gelişimi 

·YILLAR ALB C/A D/A E/A 
1980 27o4 50.0 5.3 27.1 
1981 27.5 53.1 12.0 21.7 

11 1982 26.4 45.9 11.6 25.5 
l9a3 21.3 49.1 6.6 26.0 . .:._./ 

1984 17.7 33.1 7.1 35.7 
1985 16.5 18.3 2.8 53.7 

KAYNAK: Tablo l.l'den yarar~anarak haz1rlanmışt1r. 

A- KİT Finansman İhtiyacı 
B- Konsolide Bütçe Harcamaları 
C- Devlet Bütçesi 
D- Devlet Yat1rım Bankası 
E- D1ş Proje Kredisi 
F- Destekleme Fiyat İstikrar Fonu 
G- Diğer 

F/A G/A 

10.1 7.3 

17.1 -4o2 

16.9 -
18.2 -
23.9 -
25.1 -

C.D+F+G/A 

72o7 

78o0 

74.4 

73.9 

64.1 

46.2 
t;; 
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oak konsolide bütçe finansman ihtiyaçlarının kısıtlı 0'1-

ması nedeniyle bütçe açıkları meydana gelmiş ve enflas

yonun önemli aranlara yükselmesinde bu açıkların Merkez 

Bankası kaynakları ile kapatılması önemli bir etken ol

muştur. Bu nedenle KİT'de verimlilik ve kaynak yaratma 

gibi ilkelere önem verilmiştiro 

b- Kamu Sektörü Personel Harcamaları 

_J Cari harcamalar, konsolide bütçe harcamaları içinde 

önemli bir paya sahiptir (12). Cari harcamalar içinde de 

en önemli kalemleri, personel giderleri ile kamu kesimi

nin mal ve hizmet alımları teşkil eder (13). Bütçeler i-

çinde cari harcamaların payının yüksek olması, büyük ra

kamlara varan istihda~ edilmiş personel sayısından ileri 

gelmektedir. *. 
Tablo l.J'de 1980-1985 döneminde genel ve katma büt

çeler ile ·~KİT 'de çalışan toplam kamu personelinin geli

şimi verilmiş tir o Konsolide bütçe.; kadrolarına dahil per

sonelde % 9,6 oranında bir artış olmuştur. KİT'nin istih

damında ise ~nı dönemde % 21 artış olduğu görülmektedir. 

;lKİT'ne dahil .kuruluşların finansmanının büyük ölçüde kamu 

bütçesi kaynaklarından yapıldığı gözönüne alındığında kon

solide bütçe harcamaları içinde KİT istihdamının önemi or-

(12) Bkz. Bu çalışma Tablo 1.8. 
(13) Talat SARAL~ Türkiye'nin N~li Politikası ve Vergi 

Sistemi, lviALIYE J?ERGISI ZKası m-Aralık) 1979 ,S.42, s.5 9. 



TABLO 1.3- Konsolide_~ütçe KİT Personeli 

YILLAR KONSOLİDE KİT GENEL TOPLAM ARTIŞ % BÜTÇE KADROLARt_ _1STİHDAIV1I 

1980 1.170.224 540.793 1.711.017 
1981 1.ı69.494 530.087 1.699.58ı - Oo6 
1982 1.ı76.224 529.453 ıo705.677 0,.3 
1983 ı.195.607 580.225 ı. 775.832 4,1 

...... 1984 ı. 285.831 658.096 ı.943.927 9,4 01 

1985 1o283.ı99 654.624 1. 937 o823 - 0,3 

KA.YlqAK : 1987 Y lll Bütçe Gerekçesi 

Kamu İktisadi Teşebbüsıeri Y1ll1ğ1 (1980-1986) 
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taya çıkmaktadıfi'C 14). Toplam kamu sektörü istihdamında 

ise % 13 oranında artış olınuştur. 

/Kamu sektörünün istihdam ettiği personel sayısı ile 

toplam istihdama olumlu katkıda bulunduğu söylenebilir. 

Ancak bu artışın bütçeye getirdisi yük, bütçe cari harca

malarını şişirerek açık vermesine sebep olrnuşturo/ 

c- Destekleme Alımı Uygulamaları 

1932 yılında Buğday Koruma Kaı1uı1u ile ba§ lay an des

tekleme allmlarl, günümüzde de devam etmektediro Destekle-

me al1rn yapan l~uluşlar, allınlarını öz kaynakları ve k

redilerle finanse etmektedirlero Destekleme alımına konu 

olan ürünlerin çeşidinde ve miktarlnda ki gelişmeler so

nucu kredilerin önemi giderek artmıştır. Tarım ürünleri-

nin fiyatlarlna devletçe yaPllan müdahalenin finansmanı 

büyük ölçüde Merkez Bankası kaynaklarlna dayanrnaktadlr. 

Bu kuruluşlar çeşitli sebeplerle Merkez Bankaslna o-
,, 

lan borçlarlnı ödeyememişlerdir (15). Ç1kar1lan kanunlar-

la, ilgili kuruluşlarln borçları hazineye intikal ettiril

miçtir. Hazine de kendisine intikal eden bu borçlarl öz

sermayesine ilave ederek sermaye artt1r1mı yoluna gitmiş 

ve bu durum bütçe harcamalarının artmas1na ve aç1klar1n 

oluşmaslna yol açan bir görünüm kazanrolştır (16). 

( 14) 1984 Ylllnda KİT istihdaiJr!.ndaki artlş Tekel, Orüs 
Tigem gibi kuruluşlarln KlT aras1na katılmasındandlr. 

( 15) 

( 16) 

İlhan ÖZER,"Türk Bütçeleri" AM.ME İDARESİ DERGİSİ,C. 
VIII ,S .4, ı..Arallls: 1975"), s.29. 
KARAASLAN, s. 194. 



TABLO lo4- Destekleme Amaçlı Merkez Bankası Kredileri ( Mi~on TL. }__ 
·--------~---- ----- - -~~-- -

YILLAR lVIERKEZ BANI\4SI ( 1) AHTIŞ % DESTEKLEJ/E ( 2) ARTIŞ % 2/1 
TOPLAli!I_::lffiE)?_:f.LEHI _ - JIDEJ?jLERj_ TOPLAMI 

1980 655.183 - 147.214 - 0,23 
1981 925.480 41,1 233.805 58,8 0,25 

1982 910.513 -1,6 203.335 -13,0 0,22 

1983 1.234.079 35o5 193,050 - 5,0 0,16 

1984 879.943 -28,6 45 '201 -76,5 0,05 ...... 
1985 1.299.640 47,6 123.245 172,0 O, lO 

-..;ı 

KAYNAK: T.C. Merkez Bankası Yıllık Raporlarından (1984-1985) 

Yararlanılarak Hesaplanmıştıro 
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Tablo 1.4'ün incelenmesinden destekleme alıru yap~~ . 
lruruluşlara verilen kredilerin, Merkez Bankası toplam k-

redileri içinde önemli bir paya sahip olduğu anlaşılmak

tadır. 1981 yılında 1980'e göre artış gösteren Merkez Ban

kası kredileri daha sonraki yıllarda azalr~ eğilimi gös

termiştir. Toplam kredilerdeki azalmanın sebebi, Ziraat 

Bankası'nın Merkez Bankasından kullanmış olduğu destek

leme ve tarımsal finansman kredilerinin 60,6 milyarlık 

bölümünün, 1982 yılı içinde konsolide edilerek Hazine 

borcuna dönüştürülmüş olmasıdır. 1984 yılında Merkez Ban

kası toplam kredilerinde % 28,6 destekleme alımı yapan 

kuruluşlara verilen kredilerde ise % 76,5 oranında geri

leme olmı.ştur. Bu gelişmenin sebebi 1984 yılında yapılan 

tahkimdir. Tahkimin yapılmadığı varsayıfu:ı. altında, Merkez 

Bankası kredilerinde azalış değil artış olduğu görülmek-

tedir ( 17) o 

d- Diğer Sebepler .. 
·' 

Harcamalarda yarattıkları artışlarla bütçe açıkları

na yol açan sebepler arasına bankerzedelerin, bankaların 

ve firmaların kurtarı lmalarını da dahi 1 e de biliriz. 

Türkiye 1 de 1980 sonrasında yaşanan banker olayl .sor.ı.

rasında, devletin bazı müdahalelerde bulunması zorunlu bir 

hal almıştır. Yüksek faiz oranlarının ortaya çıkardığı so

runlardan dolayı, bankerlerden alacaklı olanların alacak-

---------·-
(17) T.Co Merkez Bankası Yıllık Rapor, 1984, s.57. 
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larının Devlet tarafından garanti altına alınması, bazı 

bankalar ve firmaların kurtarılnaları bu tür müdahale-

lere örnektir. 

Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak;banker-

lik müessesesinin sona eri şi sıras:ı. nda zarar gören ban-

zerzedelerin kıU>tarılrn:-.:ı.sında ortada kalan borçlar, kamu 

kesimine ve kamu bankalarına yüklenrtiştir. Bununla bera-

ber bankaların ve firrnaların kurtarılması operasyonları 

da devlet bütçesine önemli yükler getirmiştir. 

Bütçelerin enflasyonist tesi~ini gidermek amacıyla 

daha küçük hacimli bütçeler yapmak eğilimi, başlangıç 

ödeneklerini gerçek rakamlar olmaktan uzaklaştırrnıştır. 

Harcamaların başlangıç ödeneklerinden daha hızlı artması 

sonucu, Hazine'nin nakit açığı önemli boyutlara ulaşmış-
. 

tır. Bütçe kanunları ile bazı konularda ~~liye Bakanına 

ödenek arttırma yetkisinin verilmesi ile birlikte, yıl i

çinde yapılan ek ödeneklerle nakit açığı kapatılmaya ça

lış ılınaktadır. 

Tablo 1.5 Yıllar itibariyle konsolide bütçe başlan

gıç ve yıl sonu ödenekleri ve harcamalarını vermektedir. 

İncelenen 1980-1985 döneminde "Ödenek farkı/başlangıç ö

deneği" oranının ortalama% 34 civarında sayretmesi bu 

durumu doğrulamaktadır. Ayrıca tOplam ödeneğin ortalama 

% 84'ü harcamaya dönüşmüştür. Bundan çıkan sonuç, ek öde

nek sağlama işleminin çoğunlukla Merkez Bankasından kısa 

vadeli avans sağlama ~macı ile kullanıldığıdıro 



r --~------~--------------------~~---~------------------------------------------------~----------............ ... 
TABLO 1.5- Konsolide Bütçe Başlangıç ve Yılsonu Ödenekleri,Harcama.lar ve Oranlar 

(Mi l,yon TL. ) 

( 1) ( 2) (~). ( 5) . YILLAR BAŞLANGIÇ TOPLAM YIL IÇINDE (4) ~RCA~fikı. BŞL. ÖDENEGİ ÖDENEK ÖDENEK FAR. HARCA1vJA 3/1 4/2 ODENEGI FAR. ..lL5 
1980 770.040 1.348.808 578.768 1.115.541 0,75 0,82 345.501 59,6 

1981 le558o743 1.851.222 292.479 1.564.741 0,19 0,85 5.998 2,0 
1982 1.804.708 2.074.262 269.554 1.689.627 o' 15 0,81 115.081 42,6 
1983 2.6oo.ooo 3o32L896 721.896· 2.792o336 0,28 0,84 192.336 26,6 
1984 3.285.000 4.753.9651.468.965 4.077.965 0,45 0,86 792.965 53,9 
1985 5.542.182 6. 717.043 1.174.861 5.987.281 0,21 0,89 445.099 37,8 

KAYNAK: Kamu Hesapları Bülteni 

- 1982 Yılı lO Aylık Verilere Göre Düzenlenmiştiro 

1\) 
o 
1 
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B- Gelir Yönü İle Bütçe Açlklarlnln Sebepleri 

i 

Bütçenin en temel gelir kaynağl vergi gelirleridir. 

İnceleme dönemindeortalama olarak, bütçe gelirlerinin % 

92'sini oluşturmasl bunu göstermektedir. Ancak, vergi ge-

lirlerinin bütçe gelirleri içindeki payl azalma eğilimi 

içinde olmuştur. , 

Tablo 1.6-a vergi yükü ve elastikiyet oranlarlnl 

göstermektediro(Vergi elastikiyeti, GSNili'daki yüzde de

ğişimin, vergi gelirlerindeki yüzde değişmeye oranl şek

linde ifade edilmiştir,; l98l ylllnda 1.2 olarak gerçekleş

miş olan elastikiyetin daha sonraki ylllarda azaldlğl gö

rülmektedir. Bunun sonucu olarak, artan gelirlerin, aynl 

oranda artan vergi gelirleri haline dönüştürülemediğini 

söyleyebiliriz.JVergi gelirlerinin GSivlH içindeki yerini 

gösteren vergi yükün~ de azalrra eğilimi vardlr. 

Vergi yükü ve elastikiyetindeki azalma, bu dönemde ya

şanan durgunluk ve büyüme hlzlndaki yavaşlamal2rdan kaynak-
,, 

lanmıştlr. Aynl zamanda 24 Ocak 1980 istikrar prograiDl i

le beraber, devletin ekonomideki etkinliğini azaltına po

litikasl ve gönüllü tasarruflarl artlrma gayretleri doğ

rultusunda yapllan değişiklikler ve düzenlemeler vergi 

kaylplarlnl önleyici olduğu kadar vergi gelirlerini azal

tlCl yönde etkili olmuştur (18). 1980 sonrasl dönemin ö

zelliklerinden birisi de yatlrlmlar ve ihracatln teşvik 

( 18) Mahmut D~1t.Al~, ·nl980-l985 Dönemi .o·evleı; :SUtçelerin
de Genel E~ilimler", YENI IŞ DUNYASI DERGISI,S.'6J 
(Ocak l985 ,s.16. 
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TABLO 1.6-a- Vergi Yükü ve Elastiki.letler ~Milıon TL.l 

YILLAR GSMH (l) ART IŞ VERGİ ART IŞ VERGİ ELASTİ-
% .GELİRİ % YÜh.'Ü KİYET 

1980 4.435.153 99,3 749.849 84,9 16,9 0,8 
1981 6.553.878 47,8 1.190.203 58,7 18,2 1,2 
1982 8.735.053 33,3 ~2) 17,4 0,8 1.522.32 27' 9 
1983 11.549.142 32,2 1. 934o491 27,1 16,7 0,8 
1984 18.352.831 58,9 2.372.211 22,6 12,9 0,4 
1985 2 7 • 7 !l5 • 231 51,0 3.829.116 61,4 13,8 1,2 

KAYNAK: 1987 lVIali Yılı Bütçe Gerekçesi 

( l) Alıcı Fiyatlarıyla 
( 2) 12 Aylık 

TABLO 1.6-b- Konsolide Bütçe Gelirleri Tahakkuk ve 

Tal!.§i la t 1 (Mi l.y:on Th•) 

YILLAR TAHAKKUK ~ ll TAHSİLAT ~2l FARK 2Ll 

1979 642.726 55;5 .214 87.512 0,86 
1980 l.lt.09.874 942.641 167.233 0,85 
1981 1.730.185 1.443.426 286o759 0,83 
1982 1.880.360 1.515. 799 364.561 0,81 
1983 3.020.084 2 .512. 419 507o665 0,83 

KAYNAK: D.İ.E. İstatistik Yıllığı 1986 
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edilmesi uygulamalarının ağırlık kazanmasıdır.(Teşvik 

önlemlerinin, yatırımların ve ihracatın artması, artan 

yatırımlara bağlı olarak vergi potansiyelinin büyümesi 

gibi yararların yanında, büyük miktarlara ulaşan bütçe 

gelirlerinden vazgeçilmesi sakıncasını da beraberinde 

ge tireceği kuşkusuzdur /< 19). 

1
/ 1980 yılından sonra vergi yasalarında ve h.'UI'alların

da sürekli bir değişim olmuştur. Yapılan yasa ve kural 

değişikliklerinden bir kısmı gelir azaltıcı nitelikte-

dir. ~.e> .. - ı 
~Gelir vergisinde, çok Yfksek oranıara ulaşan tarife-

nin kademeli olarak indirilmesi kabul edilmiş, peşin ö-
1 . 

deme ve hayat standardı yönt~mi geliştirilmiştir. Peşin 
ı 

ödeme sistemi sonradan kaldı~ılmıştır. Serbest meslek ka
ı 

zançlarında, gayrimenkul sermaye iratlarında istisnaların 
ı 

yükseltilmesi, menkul kıyınet :satışından doğal kazançların 

fiilen vergiden bağışık tutu]ması, mevduat faizlerinden 
ı 
ı . 

gelir vergisi tevkifatının a1al ti ımsı, özellikle ser ma-
, 

ye gelirleri üzerinde vergi ~ükünü azaltıcı etki yarat-

mış tır o 

Kurumlar vergisinde genellikle vergi gelirlerini dü

ş Ur Uc U yönde dUzenle me ler yaJ1ııarak kurum ve or tak lı klar 

üzerinde vergi yükü azaltı lmılş tır. Kurumlar vergisi ora-

( 19) 

ı 

ı 
Yılmaz ALİEFENDİOGLU, "Vıergileme Yetkisi ve 1980 
Sonrası ~~k Vergi Polit~l~si", VERGI DUNYASI,S.33 
C MayıS" r9e4), s. 23. l . 

ı 
ı 
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nı % 40'a düşürülmüş; ihracat, turizm ve yurtdışında 

kazanılan dövizlerin bir bölümünün ve itibari değer al

tında menkul kıyınet satışından doğan zararların matrah

tan indirilmesi; menkul kıym.et yatırım ortaklıklarının 

veya fonlarının portföy işletmeciliği kazançlarının ver

giden bağışlanması, yatırımlar için ayrılan finansman 

fonlarına vergi ertelemesi olanakları getirilmiştir • 
. ([:0.~ 'v:)3~\a. -c-

1Jı)l)\Dolaylı vergiler içinde 1985 yılında KDV'ne ilişkin 

yasanın yürürlüğe girmesi ile b~rlikte üretim ve belirli 

mal ve hizmetlerin üzerinden alınan sekiz adat vergi kal

dırılmıştır. Vergi tabanının genişletilmesine yönelik o-

larak vergi iadesi sistemi ile uygulan~dan yararlananla

ra ek gelir imkanı yaratılması yanısıra, gelir ve kurum-

lar vergisi denetimi etkinleştirilmiştir. 1985 yılında 

vergi gelirleri artış hızının yüksek olması yeni vergi 

uygulamalarının sonucudur. 

,,. Vergi sisteminin etkin olmayışından kaynaklanan bir 

başka sorun da vergi gelirlerinin tahsilatında uğranılan 

kayıplardıro Bütçe gideri olarak görülen rakamların büt

çe geliri rakamlarından önemli bir farkı vardır. Bir har

camanın bütçeye gider olarak yazılabilmesi için bunun 

devlet için bir borç olarak tahakkuk ettirilmesi yeter

lidiro Ancak bir gelirin bütçeye hasılat olarak kaydedi

lebilmesi için bunun alacak olarak tahaklruku yeterli de

ğildir. Bütçe gelirleri açısından "tahsilat 11 geçeblidir 

( 20). 

(20) KARAASLAN, s. 224. 
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Tablo 1.6 b bütçe gelirlerinin tahakkuk ve tahsi

lat gelişimini vermektedir. Bütçe gelirlerinin tahsi

lat oranının düsıLlk olduğunu ve yıllar itibariyle düş

mekte olduğunu görrmkteyiz. Tahakkuk etmiş gelirlerin 

hiçbir yıl tahsil edilemediği de ortadadır. Konsolide · 

bütçe gelirlerindeki tahsilat düşüklüğü, sıkı para po

litikası sonucu likidite sorunları ile karşılaşan kamu 

kuruluşları ve özel girişimlerin ödemelerindeki güçlük

lerden kaynaklanmaktadır (21). 

'-~ Bunlara ek olarak genellikle ücretliler dışında ka

lam gelir vergisi mükelleflerinin büyük ölçüde vergi ka

çırdıkları ya da ödemeleri gereken gelir vergisinden çok 

az miktarda vergi ödedikleri iddia edilmektedir (22) • 

. ~ Ayrıca, bütçe gelir ve gider rakamlarının hızla bü

yümesinde enflasyonun doğrudan etkisinin bulunduğunu be

lirtmek gerekir. Enflasyon oranı ile bütçe harcamaları· ve 

vergi gelirlerindeki değişim arasındaki ilişkiyi ortaya 

koyabilmek amacıyla, bağımsız değişken enflasyon oranı,ba

ğımlı değişkeni bütçe harcamaları ile vergi gelirleri yüz

de değişimi olmak üzere, regresyon denklemleri oluşturul

muşturo B~~a bağlı olarak iki değişken arasındaki ilişki 

test edilmiştir. 

(21) Merkez Bankası Yıllık Rapor, 1985, s. 19. 
( 22) Mehne t ŞAFAK, "Vergi Ka.vıpları ve Vergi İdaresi", 

2.TÜRKİYE İKTİSAT KONGRESI I, "KALKINl'i.ıA POLITIKASI 
KOMİSYONU TEBLİGLERİ",DPT Yayını :no. 1783, İzmir, 
1981, s. 250. 
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TABLO 1.7- Enflasyon Oranı,Vergi Gelirleri ve Bütçe 

Harcamalarında Değişmeler 

Yıllar Enflasyon Konsolide Bütçe Har- Vergi Ge-
Qranı (1) _g,amaları Artışı % (2) lir.Ar.% (3) 

1979 63,9 76 65 

1980 107,2 80 85 

1981 36,8 40 59 

1982 25,2 8 28 

1983 30,6 65 27 

1984 52,0 46 23 

1985 37,9 47 61 

(1) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Toptan Eşye Fi
yatlarına göre. 

(2) Tablo 1.8'dan alınnuştır. 

(3) Tablo 1.6-a'dan alınmıştır. 

Enflasyon oranı ile konsolide bütçe harcamalarındaki de-

ğişim arasındaki ilişki: 

Regrasyon denklerm 

Korelasyon 

Standart hata 

: Y= 20,2 + 0,624 X 

: 0,712 

: 19,032 

Enflasyon oranı ile vergi gelirlerindeki değişim arasın

daki ilişki: 

Regrasyon denklemi 
Korelasyon 
Standart Hata 

: Y= 19,103 + 0,603 X 
: o' 716 
: 18,205 



ı 
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Enflasyon oranı ile gerek vergi gelirleri, gerekse 

konsolide bütçe harcan:aları yüzde değişimleri arasında 

yüksek oranlı korelasyon hesaplanmıştır. Yani hem bütçe 

harcamaları, hem de vergi gelirleri fiyat değişmelerin

den önemli ölçüde etkilenmektedirler. Enflasyonun bütçe 

açıklarına etkesi; bütçe harcamalarının enflasyon hızı

na bir gecikme olmaksızın veya çok kısa bir gecikme il~ 

uyum sağlamasına karşılık, vergi gelirlerinin tahsilatın

da ortaya çıkan gecikmeler ve bazı vergi, resim, harç ve 

para cezalarının enflasyon tarafından aşındırılması gibi 

nedenlerle gelirlerin reel artış hızının harcamaların re

el artış hızı gerisinde kalmasındandır. 

(}) Türkiye 1 de 1980 Sonrası Dönemde Bütçe Açıkları-
. 

nın Gelişimi 

Çağd.aş devletin üstlendiği görevler gerek nitelik 

ve gerekse nicelik olarak devamlı artmaktadır. Bu görev-

leri yerine getirmek için, devletin finansman kaynakla

rına ihtiyacı da giderek büyümektedir. Bütçe harcamala

rının gerçekci bir biçimde tahmini ve bu harcar~ların sağ

lıklı kaynaklardan karşılanması gerçekçi bir bütçe poli

tikası gereğidir. Bütçe gelirleri ve harcamalar konusun

da uygulanan politikaların başarısı bütçe açıklarının 

gelişimi ile değerlendirilebilir. 

Yukarıdaki düşünceler altında, bütçe açıklarının 

gelişimi önce harcamalar yönü, daha sonra gelirler yönü 
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ile ele alınacak ve sonuçta bütçe açığınanasıl yansı

dıkları ortEWa konmaya çalışılacaktıro 

A- Bütçe Harcamalarında Gelişmeler 

Bütçe harcamaları ekonomik sonuçlarına göre; cari 

harcamalar, yatırım harcamaları ve transfer harcamala-

rı olmak üzere üç bölümde incelenmektedir. Cari harca

maları, tüketime yönelik harcamalar, yatırım harcamala

rını ise üretiPll artırmaya yönelik harcarralar olarak ta

nımlayabiliriz. Transfer harcamaları ise genellikle eko

nomik sonuçları önceden kestirilemeyen, yani cari ya da 

yatırım harcamasından hangisine dönüşeceği belli olmayan, 

bir bütçe kaynağının el değiştirmesinden ibaret olan har

camalar olarak tanımlayabiliriz (23). 

Tablo 1.8 konsolide bütçe harcamalarının ekonomik 

etkileri itibariyle ayırımını, toplam içindeki payları

nı ve GSMH içindeki paylarını vermektedir. 

Toplam harcamalar içinde yatırıma yönelik harcama

ların payının l980'den l98l'e gösterdiği artıştan sonra 

sürekli gerilediği ve hatta 1980 yılında almış olduğu pa

yın bile altına düştüğü görülmektedir. Cari harcamaların 

payında düzenli bir azalma görülürken transfer harcama

larının payı artmıştır. 

( 23) 11/l..Ken:ıa.l MISIRLIOGLJ.!, n 1970-1979 Dönemi Konso:l:.,~qe_. 
Bütçe Harcamaları Uzerine", MALIYE DERGISI, S.48, 
(Kasım-Ara!ık)l980 , s.l2l. 



TABLO 1.8 - Konsolide Bütçe HarcamalarJ. % DağJ.lınu Ve GSMH (Milyon TL.) 

DAGILIM DAGILilvi TRANSFER DAGILIM TOPLAM ART IŞ TOPL.H./ YILLAR CARİ HARCA. % YATIRIM H. % HARCAMA. % H. % GSMH 
1980 463.856 41,6 219.883 19,7 431.802 38,7 1.115.541 80,0 0,25 
1981 602.817 38,5 359.774 23,0 602.150 38,4 1.564.741 40,3 0,24 

' 1982 685.881 40,6 385.852 22,8 617.894 36,6 1.689.627 7,9 0,19 
1983 1.021.466 36,6 550.881 19,7 l.220o049 43,7 2.792.336 65,0 o' 24 1 

1984 1.438.157 35,3 790.411 19.4 1.849.357 45,3 4.077.965 46,0 o, 22 [g 
1985 2.021.131 33,8 1.141.856 19,1 2.824.294 47;0 5.987.281 46,8 0,22 

KAYNAK: Kamu HesaplarJ. Bültenleri. 
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Sözkonusu dönem içinde bütçe açıklarının aktif ve 

iradi nitelikte olmaktan çok pasif ve katlanılması ge

reken açıklar olduğunu söylemek mümkündür. Aktif ve i

radi bütçe açığ:ı., hükümetin ekonomiyi canlandırmak,ya

tırım ve üretimi artırmak amacıyla istekleri doğrultu

sunda yarattığ:ı. aç:ı.ktır. Buna karşılık pasif ve katlanı

lan aç:ı.k ekonomik koşulların zorlanması sonucu meydana 

gelen ve aslında istenilmeyen aç:ı.kt:ı.r (24). 

İncelenen dönem içinde yılda ortalama olarak% 47,7 

oranında artmış olan konsolide bütçe harcamalarının GSMH 

içindeki payında bir düşme görülmektedir. 1980 yıl:ı.nda 

GSMH'ya oran:ı. % 25 iken 1982 yılında% 19 1 a düşmüş ve 

1985 yılında% 22 olmuştur. 

B- Bütçe Gelirlerind~ Gelişmeler~ 

Konsolide bütçe gelirleri, genel bütçe gelirleri, 

katma bütçe gelirleri ve iç borçlanma hasılatından olu

şur. Vergi gelirleri, vergi dışı ;nor:ım.l gelirler, özel 

gelirler ve fonlar ise genel bütçe gelirleri kaynakları

dır. 

Tablo lo9 konsolide bütçe gelirlerinin gelişimini 

ve GSMH içindeki pay larını vermektedir. Görüldüğü gibi 

konsolide bütçe gelirlerinin ortalama% 92 1 sini genel 

bütçe gelirleri oluşturmaktadır. Genel bütçe gelirlerini 

ortalar~ % 5 katkısıyla iç borçlanma hasılatı izlemekte-

(24) DG~AN, s. 2. 



TABLO 1.9- Konsolide Bütçe Gelirleri % Dağıl~~ ve GSivlli (Mi l.Y on TL. ) 

YILLAR GENEL DAGILIM KATIVIA DAGILIM DAGILIIvi KOUSQLİ- ARTIŞ KONS.B./ BÜTÇE % ..J1ÜTÇE % İÇ B.OR..Qo % DE BUTÇE % GSMH ---·--- --

1980 925.237 96,8 13.213 1,4 17.404 1,8 955.854 71,7 21,6 
1981 1.420.850 96,8 24.879 1,7 22.576 1,5 1.468.305 53,6 22,4 
1982 1.461.533 94,5 30.671 2,0 54.267 3,5 1.546.471 5,3 17,7 
1983 2.313. 957 90,0 59.405 2,3 198.463 7,7 2.571.875 66,3 22,3 
1984 3.298.051 91,5 111.017 3,1 194.764 5,4 3.603.832 40,1 19,6 \..ıJ 

1'-' 
1985 4.578.421 84,0 232.502 4,2 669.576 12,2 5.480.499 52,1 19,8 

,__ 
KAYNAK: Kamu Hesapları Bü1tenio 
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dir. En son sırada yer alan katma bütçe gelirlerinin or

talama% 3 1 lük bir paya sahip olduğu görülüyor. Bununla 

birlikte genel bütçe gelirlerinin payında% 96.8 1 den % 

84 1 e varan gerileme görülürken, iç borçlanma has1lat1 

payında % l.8'den % l2.2'ye varan bir artış dikkat çek

mektediro 

Konsolide bütçe gelirleri artış oranında bir geri

. leme vardır. 1982 yılında % 5 .J artJ._ş gösteren kon so li

de bütçe geliri artış oran1 azalan bir trend izlemekle 

beraber 1985 yılında% 52,1 oranında artmlştıro 

Konsolide bütçe gelirlerinin GS~lli içindeki payı da 

azalmaktadlr. Demekki GSI'tlli, konsolide bütçe gelirlerin

den daha çok artrruştır. GSMH içinde payı 1980'de % 21.6 

iken 1981 yılında % 22.4'e yükselrtiş, 1985 yılında ise 

% 19.8 olarak gerçekleşmiştir. 

C- Bütçe._A_ç_ıklarınln Gelişimi 

' 
Bütçe harcarrıalarl ve bütçe gelirlerinin incelenme-

si ile GS:riiH içindeki paylarınln azalmakta olduğu görül

müştür. Sözkonusu payın azalması, devletin ekonomik ve 

sosyal yaşamda etkinliğinin azalmakta olduğunun ifade

sidir. Dilekati çeken bir başka nokta da bütçe harcarrıala

rınln GSI·.m içindeki payının, bütçe gelirleri içindeki 

payından her yıl daha fazla olduğudur. Bu gelişme sonu

cu bütçe açıkları meydana gelmiştir. Tablo l.lO'da büt

çe açığının 1980~1985 dönemindeki gelişimi verilmiştire 



TABLO 1!..1.0- Bütçe Aç1ğ1n1n G~_!işim:i. 

1980_ 19§.!.~·- 1982 1983 1984 1985 
BÜTÇE GELİRİ 955.854 1o468.305 1.546.471 2.571.825 3.603.832 5..480.449 
BÜTÇE HARCAMALARI 1.115 o541 1.564.741 1.689.627 2o792.336 4.077.965 5.987.281 
İÇ BORÇLAl'JMA 17.404 22.576 54.267 198.463 194.764 669.5761 
BÜTÇE AÇIGI (1) 159.687 96.436 143.156 220.511 474.133 506.782 
BÜTÇE AÇIGI (2) 177.091 119.012 197.423 418.974 668.897 1.176.358 
B0TÇE AÇIGI (2)/GSnlli 4,0 1,8 2,3 3,6 3,6 4,2 \.ıJ 

\.ıJ 

BÜTÇE AÇIGI (2)/GİDER 15 '9 7,6 11,7 15 ,o 16,4 19,6 
BÜTÇE AÇIGI ARTIŞI %( 2) 94, O .. 32,8 65,9 112,2 59,7 76,9 

( 1) İç Borçlanma gelire dal:d ı. 

(2) İç Borçlann~ gelire dahil değil. 

K~YNAK: Kamu Hesaplarl Bülteni 
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İki ayrı bütçe açıgı hesaplanmıştır. Birinci açık ra

kamları, iç borçlanınayı da kapsayan bütçe gelirleri 

ile bütçe açıkları arasındaki farkı vermektedir. İkinci 

bütçe açağı rakamlar)nda, iç borçlanma hasılatı bütçe 

geliri olarak kabul edilmemiştir. Bu gelir rakamları i

le hasaplanan bütçe açıkları doğal olarak daha büyüktür. 

Çalışmamızda bütçe açığı olarak ikinci açık kabul edile

cektir. Çünkü; borçlanma hasılatı bütçe geliri arasında 

kabul edilse bile, vadesi gelince geri ödeneceğinden, 

borçlanınayı gerçek gelir olarak kabul etmemekteyiz.Ak

si bir görüş bizim gibi ülkeler için enflasyona yol açı

cı, bütçenin açıklık ve samirniyet kuralını çiğneyici bir 

görüştür (25). 

Tablo'yu incelediğimizde bütçe açığının kronik bir 

hal aldığını görmekteyiz. Her yılın bütçeleri açık ver

mekle beraber, bu açıklar giderek büyümektedir. 1980 

yılında 177 rmlyar olan bütçe açığı yalnızca 1981 yılın

da azalma göstermiş, daha sonraki ;yı llarda sürekli arta

rak 1.176 milyara ulaşmıştır. 

Bütçe açıklarında 1980 yılında % 94 oranındaki bü

yük artıştan sonra 1981 yılında artış oranı yavaşlamış 

ve % 32,8 olmuştur. Bu yıldan itibaren artış oranının 

büyümekte olduğu görülmektedir. 1983 yı lı ndaki % 112,2 

lik artış, önemli bir artıştır. 

(25) Yılmaz BÜYÜKERŞEN, İ Devlet Bor.iarının Enflas-
fonist Etkileri~ E.I.T.I.A.Ya.No. 29,Eskişehir, 

966, s. 166. 
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Açıklardaki gerçek gelişme GS~lli içindeki payları

na bakılarak ortaya konu1abilir. 1980 yılında GSMH i

çindeki payı % 4 iken 19Bl'de % 1.8 1 e düşmüştür. Daha 

k . ~ 1 d b d t ı . . . . 1 l t r=ı • 1985 sonra -ı yı..ı._ı=u ..... a u pay a ar ış .. ar goru~rae .. c e~.ı-ır. 

yılında ise bütçe açığının GSBH 1ya oranı % 4.2'ye çı

karak inceleme döneminin en büyük payına varm:ı.ştır.Büt

çe açığının, konsolide bütçe giderlerine oranındaki ar

tışlar da bütçe.giderlerinin her yı1 daha büyük kısiDl

nın bütçe açığı yaratm1ş olduğunu göstermektedir. 

4- Bütçe Açıklarının Finansmanı · A .•. "\ 

Günümüzde devletin üstlendiği görevlerdeki artışa 

paralel olarak, yıl içinde yaptığı harcar~ların da art

tığını ancak temel gelir kaynağı olan vergi gelirlerinin· 

artan harcamaları karşılayamadığını ifade etmiştik. Bu

nun doğal sonucu olarak yetersiz vergi gelirleri karşı

sında Devlet borçlanma yoluna giderek harcamalarını kar

şılayabilecektir. 

A- Bütçe Açıklarının Finansman Yöntemleri 

Devlet borçlanmaya, bütçesi yıl sonu itibariyle 

denk olduğu halde, çeşitli sebeplerle bazı aylarda bu 

denkliğin sağlanamaması yüzlinden başvurabilir. Hazine 

kısa vadeli berelanarak Devlet harcamasının zamanında 

yapılmasını sağlar. Hazine'ye kanunlarla t~~ınan kısa 

vadeli borçlanma imkanları, Merkez Bankasının k:ı.sa va-
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deli avansı ile gerçek ve tüzel kişilere hazine bono

laranın satışıdır (26). 

Bunun yanında devlet bütçesi yapılırken, yıllık 

gelirlerin yıllık giderleri karşılayamayacağı tahmin 

edilerek, bütçe kanununa konulan hükümlerle uzun va

deli iç borçlanmaya da başvurulabilir. Bu durumda Ha

zine, ihtiyaç duyduğu miktarda iç istikraz tahvilleri 

ihraç edero 

a- İç Borçlanma 

Bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılamadı

ğı durumlarda meydana gelen sürekli ve kesin açıkların 

karşılanması için, uzun vadeli iç borçlanmaya başvuru

lur. U~un vadeli iç borçlanmanın iç istikraz tahville

ri ile finansmanı, o yılki bütçe kanununa konulan hü

kümlere dayanır. Örneğin; 2761 Sayı lı 1983 Ma. li Yılı 

Bütçe Kanunu'nun 3. maddesinde, ödenekler toplamı ile, 

tahmin edilen gelirler arasındakili :f'a.rkın iç borçlanu.a 

ile karşılanacağı ve bu miktarın bir katına kadar artı

rılmasında Maliye Bakanlığının yetkili olacağı hükme 

bağlanmıştır. Aynı kanunun 45. maddesinde; çıkartılacak 

tahvillerin faiz oranı, ihraç fiyatı, ödeme süresi,ba

sım ve satış yön te mler i ve diğer koşulların Maliye Ba

kanlığı tarafından saptanabileceği belirtilmektedir. 

İç istikraz tahvillerinin kaynağı sermaye piyasasıdır. 

(26) Memduh YAŞA, Devlet Borçları, İstanbul,l98l,s.47. 
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Bütün istikraz gelirleri her türlü vergi ve resimden 

muaf tutulmuşturo 

b- Merkez Bankasın'dan Kısa Vadeli Avans 

Hazine'nin bütçe yılı içinde gelirlerin giderlere 

uyum sağlayamadığı durumlarda başvurabileceği finans

man yöntemi, Merkez Bankası kısa vadeli avanslarıdıro 

Merkez Bankası'nın Hazineye avans verme işlemi iki şe

kilde uygulanır. Bunlardan birincisi "altın karşılığı 

avans" işlemidir. Hazine'nin elindeki alt1nları Merkez 

Bankas1na rehin etmesiyle yapılır. Bu yöntem halen uy

gulanmamaktadır (27). 

Hazine'nin Merkez Bankasln'dan avans almasınln 

bir başka yolu da "Hazine'ye k1sa vadeli avans işlemi" 

dir. Halen Türkiye'de Hazine'nin faydalandlğl avans 
. . 

şekli budur. Bu tür avans işlemi için bütçe kanununda 

hiçbir s1n1rlama getirilmemiş olmakla birlikte, bütçe 

yıll içindeki gelir-gider denges'ini sağlamak için Mer

kez Bankasın'dan avans alma yetkisi veren bir madde 

daima yer alnaktadır. Ancak Merkez Bankasl kanunlarln

da Hazine'ye verilecek avanslar hakk1nda s1n1rlayıcı 

hükümler yer almlş t:ı. ro 

(27) 1940 yılında çıkarılan bir kanunla, Maliye Bakan
llğı'na tanınan bu yetki, 1946 yılında yapılan 
devalüasıon sonucu,Merkez Bankas1ndaki altınların 
artan deger farkının hesaptan düştilerek hesabın 
kapatılmasıyla sona ermiş ve bir daha kullanılma-
mlŞtlr. -
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l4.lol970 tarihli ve 1211 Saylll Merkez Bankasl 

Kanunu'nun 50o maddesi; "Banka, miktarl cari yll ge

nel bütçe ödenekleri toplaiDlnln% l5'ini geçmemek üze-
. 

re Hazine'ye klsa vadeli bir avans hesabl açar. Bu a-

vans hesablna uygulanacak faiz haddi ile ekonomik du

rum gözönünde bulundurularak kullandlrllacak avans nis

beti Maliye Bakanllğl ile Banka aras1nda kararlaştlrl

llr" ( 28) demektedir. 

Hazine, k1sa vadeli avanal devlet gelirlerinin dü

şük olduğu aylarda kullanlrken, devlet gelirlerinin 

giderlerinden fazla olduğu aylarda fazla gelirleri i-

le klsa vadeli avans borcunu kapatlro Ancak, Merkez 

Bankas1 avanslarl zamanlnda ödenmeden birikmekte,bir

kaç yllllk dönemler sonunda çlkarllan kanunlarla uzun 

vadeli borç haline dönüştürülmektedir (29). İzlayen yll

lara geçen bu borçlar gerçek bütçe aç1ğ1n1 finanse eder 

duruma gelmektedirler. Türkiye'de de genel olarak bu a-

maçla kullanllmaktadlrlar. .•t 

c- Hazine Bonolarl 

Maliye'nin, bütçe kanunu ile her yll,aldlğl yetki-

ye dayanarak ve yine aynl kanunla tespit edilen 

tavan1 aşmamak üzere ç1kard1ğ1 ve bankalara iskonto et

(28) R.G. T.26~.l.l970,No.l3409, So6• 
(29) Bedi N.FEYZİOGLU-Gülüy COŞKilli-Ömer Faruk BATIREL 

Beyhan ATAÇ-Engin ATAÇ, Devlet Bütçesi, TC Anadolu 
Üniv.Ya.No.76, Açlk Ögretim Fakültesi Ya.no.23,Fa
sikül 3,Ünite l6,Ankara, l985,s.220. 

, 
' 
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tirdiği, en çok bir yıl ~adeli borç senetleridir (30). 

Hazine bonoları, hazinenin gelir ve giderleri arasın

da zaman bakırrandan meydana gelen açıklarını kapatmak 

için başvurabildiği bir başka kısa vadeli borçlanma a

racıdır. Süre sınırlaması getirilmiş olmakla beraber, 

gerek duyulduğu ölçüde ihraç edilebileceği anlaşılmak-

tadır. 

Hazine bonoları; halka, bankalara, mali kuruluş

lara ve şirketlere satılır. Ancak, uygulamada halktan 

çok diğer kesime satılmaktadır. 

Hazine bonolarının vadelerinin dolmasına en çok 

dokuz ayı .kalmış olanlarını Merkez Bankası 'na reeskonta -
kabul ettirmek imkanı vardır. Bankalar da, vadelerinin 

dalmasını beklerneyerek paraya çevirmektedirler. Ayrıca 

vadeleri yaklaşmış bonolar karşılığında Merkez Banka

sından avans da alabilirler. ~~ uygulama., hazine bono

larının emisyona sebep olduğunu gösterir. Zamanla kon

solidasyon işlemini de zorunlu kilan bu borçlar,aynı 

zamanda ortaya çıkan açıkların nasıl kapatıldıklarını 

da göstermektedir (3l)o 

Hazine, hazine borolarından ayrı olarak çeşitli 

bono lar ihraç et mekt edir. Bunlar, "MU. t eahhi t Bono ları" , 

"Garanti Bonoları", "Olağanüstü Hallerde Çıkarılan Bo-

(30) YAŞA, s. 31. 
(31) Üren ARSAN, ToC• Devrinde İç Devlet Borçları,S.B.Fo 

Yayını, Ankara, 1961, s. 42. 
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no larM. dJ.r ( 32). 

d- Bütçe Emaneti 

Bütçe yJ.lı içinde yapJ.lan masraflardan; çeşitli 

sebeplerle bütçe yılı sonuna kadar parası ödenmeyen 

kJ.smJ., Yll sonu itibariyle masraf olarak gösterilerek 

emanet hesabJ.na alınJ.r. Yll içinde ödemeyi kolaylaştır

mak amacıyla başvurulan bu usul, gerçekte bütçe açığı

nJ. gizleyici bir kaynak olmakta ve bütçe amaneti adı 

verilen bu hesapta devlet borcu birikınektedir (33).Bu 

paralar Hazine için kJ.sa süreli faizsiz bir kredi konu

mundadırlar. Bütçe emanet hesabına alınarak ertelenen 

bedallerin bir bölümü bütçe yılı içinde ödense, bütçe 

giderleri bu ödemelerin tutarı kadar artacak, dolayı

sıyla bütçe açığJ. büyümüş olacaktır:~ 

Emanetler ikiye ayrılJ.r. Adi amanetler, özel yasa

ların gereği olarak kişilerin Hazineye yatJ.rmak zorun

da oldukları tutarlardır. Bunlar' arasında, eksiltıneye 

katılan isteklilerden alınan geçici ve kesin güvence

ler ve çeşitli depozitolar sayılabilir. Bütçe amaneti 

adı verilen ikinci amanet şekli ise, mali yıl sonuna 

dek verile ~mrine bağlanmış ancak, alacaklıya sayman

lJ.k tarafJ.ndan ödeme yapılmamış tutarlarl ifade eder(34). 

(32 ) , Hazine ve Hazine İşlemleri, Maliye Ba-
kanlığı 50.Yıl Yayınları, So 20. 

(33) YAŞA, s. 37. 
(34) Ömer Faruk BATIREL,Kamu Bütlesi,İİTİA Nihad.Sayar

Yayın ve Yardım Vakfı Yayın arı No.352/585,Ikinci 
Baskı,İstansul, 198l,s.ll6. 
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B- Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde Bütçe Açıkla

rının Finansmanı 

Bütçe açığının ekonomi üzerinde sebep olduğu et

kiler, bu açığın nasıl finanse adildiğine bağlı olarak 

gelişirler. Bütçe açığının emisyonla karşılanması,ge

nişletici etkiler yapacaktır. Buna karşın açığın emis

yon yolu ile değil de, vergi gelirlerini artırarak ya 

da tahvil ihracı yolu ile karşılanması, finanse edilen 

açık tutarı kadar özel harcamalarda azalmaya sebep olur. 

Türkiye'de bütçe açığını finanse eden kaynakların 

incelenmesinde; önce konsolide bütçe kapsamına giren dai

relerin ek finansman gereği verilecek ve bu gereğin han

gi kaynaklardan karşılandığı ortaya konulacaktır. Ek fi

nansman gereksinmesi; konsolide bütçe açığı tutarına dev

letin verdiği avanslar eklenip, bulunan toplamdan bütçe 

emanetleri çıkarılarak hesaplanmıştır. 

Ek finansman gereğini ve bu_gereğin nasıl karşılan

dığını gösteren Tablo l.ll'den yararlanılarak düzenlen

miş olan Tablo 1.12 incelendiğinde, ek finansman gereği 

ve finansman kaynaklarındaki gelişme daha açık bir bi

çimde görülmektedir. Ek finansman gereği, inceleme dö

nepn boyunca artma eğilimi izlemiştir. Bu artış eğili

mi, enflasyona karşı mücadelenin izlendiği bu dönemde 

bütçe politikasının etkin olmadığının göstergesidiro 

Dikkati çeken nokta,l98l yılında ek finansman gereğin

de büyük bir düşüş olmasıdır. Bunun sebebi; ilgili yı-
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TABLO loll -Bütçe Dengesinin Finansmanı 

1980 1981 1982 l98J 1984 1985 
EK FİNANSliflAN GEREGİ 129.737 24.903 208.178 233o27l 724.385 ı. 215.406 
EK FİNANS IVIAN 140,644 61.483 202.399 231.772 726.130 1.265.567 
- İÇ BORÇLANMA 17.404 22.576 54.266 198.463 194.764 669.576 
-· MERKEZ BANKASI AVANS0.03. 14 7 38.635 32.416 72.220 189.733 283.103 
- HAZİNE BONOLARI 34.877 35.315 74.461 -96.274 283.738 231.315 ~ 

(\) 

- DİGER E~~NETLER 37.601 203o579 35.035 -33.927 -l38o682 158.488 
- KASA VE BANKA -52.385 -238.622 6.221 91.240 196.577 -76.915 
NET HATA ıoı. 784. 36.580 -5.779 -1.549 1.745 50.161 

KAYNAK: Kamu Hesapları Bülteni 

- 31 Aralık İtibariyle 

- 1982 Y1lı lO Aylık 



TABLO 1.12- Bütçe Dengesinde Finansman Kaynak1ar2 

1980 [981 1982 1983 1984 1985 
-

EK FİNANSMAN G ERECÜ 100 19,2 160,5 179,8 558,3 936,8 
EK FİNANSMAN 100 43,7 143 '9 164,8 516,3 899,8 
- İÇ BORÇLANJYIA 100 129,7 311,8 1140,2 119,0 384,7 
- MERKEZ BANKASI AVANSI 100 37,5 31,4 70,0 183 '9 274,5 
- HAZİNE BONOLARI 100 101,3 213,5 -276,0 813,5 663,2 ..p. 

\..V 
- DİGER EMANETLER 100 541,4 931,8 - 90,3 -368,8 421,5 
- KASA VE BANKA 100 455,5 -11,9 -174,2 -375,3 146,8 
NET HATA 100 339,2 -53,6 - 14,4 16,2 465' ı 

KAYNAK: Tablo l.ll'den yarar1an21arak haz1rlannaşt1r. 
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la ait, diğer emanetler hesab~nda görülen büyük hacim

li artış ve bütçe aç~ğ~nda görülen azalmadıro 

TABLO 1.13- Ek Finansman Kaynaklar~nın Gelişimi_ 

M.BANKASI AVANSI İQ BORÇLANMA. HAZİNE BONOLARI 
YILLAR EK FİNANSMAN EK FİNANSMAN EK FİNANStM.N 

1980 o, 733 0,124 0,248 

1981 0,628 0,367 0,574 

1982 0,160 0,268 0,368 

1983 0,312 0,856 -0,415 

1984 0,261 0,268 0,390 

1985 0,224 0,529 o, 183 

KAYNAK: Tablo l.ll'den yararlan~larak haz~rlan~ştır. 

Ek finansman kaynaklarının toplam kaynaklar için

deki payıarım gösteren Tablo 1.13'den Merkez Bankas~ 

avanslar~nın toplam kaynaklar içindeki payının % 733 

den % 224'e kadar gerilemiş olduğ'u görülmektedir. Mer

kez Bankas~ avanslar~ndaki oransal azalma ile birlikte, 

iç borçlanma ve hazine bonolarının pay~ art~ştır. Ha

zine bonolar~ ile finanse edilen açık tutar~ndaki ar

tışlar, hazine bonoların~n sahip olduğu k~sa vade, yük

sek likidite ve faiz gibi nitelikleri sebebi ile para

n~n dolaşım h~z~n~ artırarak enflasyonu uyar~c~ etkiler 

yap~şt~ro özellikle 1983 y~l~nda iç borçlanma tutar~nın 

toplam kaynaklar içinde önemli bir pay alması, uzun va-
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deli borçların, finansman kaynakları içindeki payının 

artırılmasına yönelik politika sonucudur. 



İkinci Bölüm 

BÜTÇE AÇII<LARI VE PARA POLİTİKASI 

I- BÜTÇE AÇIKLARININ PARA ARZI VE ÖZEL TALEP ÜZERİN

DEKİ ETKİLERİ 

l- BÜTÇE AÇIKLARHJIN FİNANSlVIANI VE PARA ARZINA ET

KİLERİ 

Bütçe aç~klar~nın finansmanı ve para arzı üzerin

deki etkilerini, bu konuya ilişkin temel iktisadi görüş

leri kısaca özetledikten sonra ortaya koymaya çalışaca

ğız o 

Klasik iktisadi görüşe göre, fiyatlar genel düzeyi

ni yükselten faktör para arzı artışlarıdıro Ekonomi do

ğal güçlerin etleisinde dengede bulunmakta, her arz ken

di talebini yaratmaktadır. Üretim ~aktörlerindeki geliş

melere ba~ll olarak toplam üretim uzun dönemde artacak

tır. Ekonominin reel yön~~den ayr~ olarak düşünülen pa

rasal yönü, üretimi etkile,meıecek,fakat üretimdeki art~ş

la beraber para arzında da art~ş yap~lmas~ gerekecektiro 
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Para arzının (toplam üretim artışından daha fazla) art

ması halinde toplam üretim bundan etkilenmeyecektir. 

Sadece, yeni ekonomi· 'dengesi daha yüksek bir fiyat dü

zeyinde oluşacaktır. 

Klasik görüşe göre; ekonomi kendiliğinden dengede 

olduğundan, bu dengenin bütçe dengesizliği ile bozulma

ması gerekmektediro Bütçe açığı ya da fazlası olması e

konominin reel dengesini etkilemezo 

Bütçe açığının emisyon ile kapatıldığını düşünelim. 

Bu durumda, miktar teorisinin ortaya koyduğu sonuca gö

re; para arzındaki artış doğrudan fiyatlar genel düzeyi

ni etkileyecek, toplam arz ile toplam talep daha yüksek 

bir fiyat düzeyinde dengeye gelecektiro 

Bütçe açığının diğer finansman yolu borçlanmadır. 

Borçlanmaya başvurmak ekonominin yatırılabilir fonlar 

dengesini oluşturan tasarruf ve yatırımların düzeyleri

ni değiştirir. Ancak yatırım ve tasarruflardaki değişim, 

ekonominin reel üretim düzeyini etkilemez. Faiz oranı 

değişerek yeni bir denge kurulur. Klasik iktisadi görüş, 

kamu hizmetlerinin ekonomik faaliyetleri etkilemeyen ver

gi gelirleri ile lcarşılanmasını ve küçük hacimli denk 

bir bütçe politikası izlenınesini önermektedir. 

Klasik görüşe karşın, ekanormnin kendi kendini den

geye gelmesinin mümkün olmadığı 1929 sanayileşmiş eko

nomiler bunalırmndan sonra anlaşılmıştır. Keynes, bu bu-
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nalımın ardından açıkladığı görüşlerinde, ekonominin 

kaynaklarını tam olarak kullanabilmek için maliye po

litikası tedbirlerine ihtiyaç bulunduğunu ifade etmiş

tiro Keynesyen görüşe göre, bir ekonomide reel kesim i

le parasal kesir~n birbirinden bağımsız olduğu söylene-

mez. 

Kamu harcamalarındaki bir artış, para arzını artı

rarak faiz oranlarını düşürür. Ekonominin reel kesimin

de faiz oranı ile milli gelir arasında ters yönlü bir 

ilişki vardıro Faiz oranının milli gelir üzerindeki et

kisi, yatırımların faiz oranı karşısındaki elastikiye

ti ve çarpan katsayısının değerine bağlı olarak belir

lenir. Fertler spekülatif amaçlı olarak da para tuttuk

larından faiz oranı aracılığı ile ekonominin reel ve pa

rasal kesimleri birbiriyle ilişkilanmiş olmaktadır. İfa

de edilen likidi te tuzağı nedeniyle, faig; oranı belli 

bir düzeyin altına düşmez. Ekonomiyi tam istihdama taşı

yacak yatırımlar yapılamazsa, bi~ müdahale olmaksızın 

ekonominin kendiliğinden tam istihdama ulaşması mümkün 

değildir. Ancak kamu harcamaları ve gelirlerinde yapı

lacak değişmelerin reel geliri değiştireceği ile i sü

rülmüştür. Kamu harcamalarının para basmak yoluyla kar

şılanması halinde devlet bütçeEti..nin milli gelir üzerin

deki etkisi genişletici ve toplam talebi artırıcıdır. 

Monetarist iktisatçılara göre; enflasyon, işsiz

lik, durgunluk gibi istikrarsızlıkların temelin e yatan 
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unsur para arzındaki değişmelerdir. Hatta ekonomik faa

liyet düzeyini belirlemede tek ve en önemli faktör, pa

ra arz mdald sürekli dalgalanmalar olmuş tur. Tahminle

rin yetersizliğinden, olayların değişkenliğinden ve ve

rilecek kararlardaki gecikmelerden dolayı para politika

larında konjonktüre ayarlı düzenlemelere gidilmesinin, 

istikrar bozucu sonuçlar doğurduğu görüşünü savunmakta

dırlar. Onlara göre en iyi istikrar politikası, hiçbir 

şekilde istikrar politikası izlenmemesidir (1). Sabit 

oranlı otomatik bir para politikasının, konjonktüre a-
l ' 

yarlı para politikasından daha olumlu sonuçlar verece

ğini savunmaktadırlar. 

Monetaristlere göre kamu harcamaları yeni para ya

tırınu ile finanse edilmedikçe, GSivlll'yı etkilemeyecek

tir. GSl.lli ile para arzJ. arasJ.nda doğrusal bir ilişki ku

ran Monetarist görüş, paranın dolaşım hJ.zını, sabit ve-

ya uzun dönemde istikrarlı olarak kabul etmektedir. 

Kamu harcamalarJ.ndaki bir arpJ.ş, Merkez BankasJ.n- .\ 

dan ödünç alJ.narak veya para basmak yolu ile finanse e

dilirse, harcamalar ve GSivlli artacaktır. GS1·/JH artJ.şJ.nın 

sebebi bütçe açıkları değil, para arzındaki artışlardır. 

Halka tahvil satılarak finanse edilen bütçe açığı 

toplam ~SMH'yJ. etkilemeyecektir. Kamu harcamaları artar

ken toplam harcamalar değişmeyecektir. Muamelat amaçlı 

para talebi artarak faiz oranlarını etkileyecektir.Faiz 

--···.,_ ·---
( 1) ·İlker PARAüıZ; Para ve Banka 11 Kuram-Poli tika-Kurum

lar" ,Bursa Akademi Ki tabevi Yayınları, Ya.No .5 ,Bur
sa, 1983, s. 261. 
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oranlarındaki yükselme ise özel yatırımları azaltacak

tır. Hükümetin izlediği maliye politikasının başarlll 

olabilmesi için, para arzındaki artışlar önem kazan

maktadıro Aksi durumda sadece harcamaların kaynağı de

ğişecektir o 

Bütçe açıklarının para arzı üzerindeki etkilerini, 

finansman kaynaklarına göre inceleyerek ortaya koymak 

mümkündür. Devlet, bütçe açığını; Merkez Bankası'nın 

doğrudan avansları ile, ticari bankalardan, mali kurum

lardan ve özel kesimden borçlanmak yolu ile kapatabilir. 

Bütçe açığının para arzına. etkileri, bu finansman kay

naklarından- hangisinin kullanıldığına bağlıdır. 

A- Merkez Bankası Kanalı ile Finansman 

Hükümetler, bütçe açıklarını, Merkez Bankasından kı

sa vadeli avans olarak ya da bu kuruma bono veya tahvil 

satarak finanse edebilir. Bu durumda para arzı artış gös

teriro Ayrıca bankaların partiöylerindeki değişmelere uy

gun olarak likiditeleri arttığından, kredi çarpanı yoluy

la para arzı ikinci defa artar. 

Devletin harcadığı miktar, Merkez Bankası hesapla

rına alacak olarak kaydedilir. Bu hesaplar devlet tara

fından çeldlip harcandığında harcama mi ktarJ.: kadar ek 

satınalma gücü yaratılmış olur ve para arzı artar. Bu 

parayı alanlar kendi bankalarına yatıracaklar ve tica

ri bankaların toplam mevduatları artacaktır. Bankaların 
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borç verme güçleri artar ve açmış oldukları· kredilerini 

artırırlarsa, toplam talep artar. Devletin borçlanması 

ekonomi üzerinde genişletici bir etki yarat~uş olur (2). 

lVIerkez Bankası 'nın, Hazine 'nin ihtiyaçlarını zanan 

itibariyle dengeleyen bir yaklaşımı vardır. Bunun yanın

da, lvierkez Bankası kaynaklarının hltkünıetlerce zorlanmama

sı gerektiğinin anlaşılması ve bir prensip olarak kabul 

edilmesi geı~eldro 

B- ~i_c_a_ri Bankalar Kanalı İ le Finansman 

Bütçe açıklarının ticari bankalar tarafından finans

manının kısa vadeli parasal-etkileri, borç tahvillerinin 

banka portföyünü artırmasına veya diğer aktiflerin yeri'1 i 

almasına göre değişmektedir (3). Bankalar devlete borç 

vermekle fonlarının bir kısmını devretr~ş olurlar. Devlet 

de borç olarak aldığı meblağları yatırım, c ari ve trans

fer harcamaları olarak çeşitli sahalara devreder. KişileP 

ve kurumlar ellerine geçen bu fonları tekrar bankalara 

götürüp, açtıracakları hesaplara yatırarak banka mevduat

larını artırırlar. Artan banka mevduatları, kredi ya:t-atıl-

rrıasına imkan veren bir rezerv olarak kullanılır. 

(2) john.F.DUE (ÇevoSevim.GÖRGY1T-İzzettin ÖNDER), Mal~~~ 
Bir Iktisadi Analiz, Ist. Unv. Ya.No.l241, Ikt.Fak.Ya. 
No. 2o'b;t1riliye ·Enst.Ya.No.27, Üçüncü Baskı, İstanbul, 
1967, s. 526. 

(3) Dündar SAGLAM, "Bütçe Açıkları.nın Finansmanı ve Para 
Politikasına Olan Etlöleria, BANI\A VE EKONOMIK YOHUM
LAR DEHGISI, S.lO (Ekim 1985), s. 26. 
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Ticari bankalar, fazla rezervlere sahip iseler, 

diğer aktiflerini değiştirmeden, artık rezervlerinden 

oldukça fazla kısa vadeli devlet tahvili alabilirler. 

Satınalma gücü, transfer edilmekten öte, bankalar tar~:t- · 

fından yaratılmaktadır. Bu durumda bankaların nakit-mev

duat oranları değişir ve para arzı, portfByündeki artış 

kadar büyLir ( 4). Merkez Bankası kanall ile finansmanın 

~arattığı etkiden farkı, başlangıçta baz parayı artır-

ma msı dır. 

Ticari bankalar fazla rezerve sahip değillerse, di

ğer aktiflerini kısma~~n kısa vadeli devlet tahvili ala

mazlar ve tahvillerin bunlara satışı, diğer kurumlara ya

pılmış gibi bir etki yaratır (5). Yani genişletici etki-

si sözkonusu değildir. 

C- Ticari Bankalar Dışındaki 1/Iali Kurumlar ve Özel 

Sektör Kanall İle Finansman 

Kı sa vadeli devlet tahvillerinin bir kısmı, sigor

ta şirketleri ve tasar~uf sandıkları gibi mali kuruluş-

lara da satılmaktadır. Bu kuruluşlar, nakit de:polarını 

azaltarak devlet tahvillerine yatırırlar. Blitçe açığının 

bu şekilde finansmanı, parasal etkileri olmayan sağlıklı 

bir yoldur (o)o 

(4) SAGLAM, s. 27. 
( 5) DUE, s. 526. 

(6) SAGLAM, s. 26o 
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Tasarruflarını devlet tahvillerine yönelten fert

ler, kendi işlerini genişletmek veya yeni yatırım fır~ 

satlarını değerlendirmek gibi alternatiflerden fedakar

lık etmektedirler. Bu alternatifleri karşısında devle

tin fertlerden borçlanması, tahvil fiyatlarını düşürmek 

ve diğer bir deyişle faiz oranlarını arttırınakla mümkün

dür. Özel sektörün ise fonların devlet tahvillerine yö

neldiği bir ortamda finansman ihtiyacını karşılamak için 

bankalara daha fazla ihtiyaç duyacağı açıktır. Bu geliş-

menin para arzı üzerindeki etkisi, Merkez Bankası 'nın fa

iz oranları ve bankalara likidite sağlamak konusundaki 

politikalarına bağlı olacaktır. 
--0-

2- BÜTÇE AÇIKLARIHilJ ÖZEL TALEP ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Bütçe açıklarının borçlanma ile finansmanı durumun

da, özel kesim aktifinde kamu tahvillerinin payı giderek 

artacaktır. Özel kesimin parasal varlıklarını azaltarak 

tahvillere yönelmesi, ancak tahvillerin daha verimli ha

le getirilmesi ile mümkündür. Özel sektörün ihraç etti

ği tahvillere göre daha cazip hale getirilen kamu tahvil

leri, aynı zamanda özel kesim finansman kaynaklarını da 

sınırlayarak, özel yatırım harcamalarının azalmasına se

bep olur. Yatırım malları talebindeki azalma ile bera

ber, toplam talep de azalacaktır (7). 

(7) 1~cit İNCE, Devlet Borçlanması (Kamu Kredisil, Üçün
cü Baskı, Ankara, 1976, s. 249. 
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Kamu harcamalarının genişletici etkileri yanında, 

sebep olduğu dikkate değer büyüklUkte açıklar; özel tah

viller için kullanılabilir fonları sıkıştırmak suretiy

le özel yatırırcları azaltarak, dengeleyici bir rol oy

nayabilmektedirler (8). 

Tahvil ihracı yolu ile bütçe açıkları finansmanı

nın sebep olduğu olumsuz etkiler, faiz oranına karşı pa

ra talebinin elastik, özel talebin inelastik olması ha

linde azalacaktır. Aynı zamanda dış borçlanmaya müracaat 

imkanları da, özel harcamaların azalmasını önlemenin bir 

yoluduro Dış borçlanma faiz oranına karşı ne kadar fazla 

duyarl:ll olursa, kamu borçlanması sonucunda faiz oranları 

o kadar az artış gösterecek, dolayısı ile özel talepteki 

sapmalar da o kadar az olacaktır (9). Ancak, dış borçlan

manın sebep olduğu ek döviz girişleri, kambiyo kurunun 

değerlenmesine·yol açarak, ihracatı ve dolayısıyla öde

meler dengesini olumsuz yönde etkiler. Bu da, dış borç

lanmanın, ekonomi politikasının etkinliğini garanti eden 

bir yöntem olmadığını gösteriro 

1-.llerkez Bankası, faiz oranlarındaki yükselişleri ön

lemek amacı ile piyasadan kısa vadeli tahvillerin satın 

alımına yönelik bir politika izleyebilir. Merkez Banka

sı'nın bu işlew~, nakdi sermaye arzını sonsuz elastik 

yaparak faiz oranı yükselişini önleyecektir. Ancak iz

(8) Roger W.SPENCER,Viilliam P.YOHE, "The Crowding Out" 
of Private Expenditures by Fiscal ~olıcy Actlons, 
Reprint from Review-Federa! ~eserve Bank of St.Louis, 
~ctober) 1970,s.20. 

(9) SAGLAM, s. 29o 

L_------~--------------------- ---
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lenen bu politika, k2sa vadeli tahvillerin Merkez Ban

kas2'na satılnuş olması ile aynı etkiyi doğuracak ve 

gerçek anlamda borçlanmadan çok, para yaratılm2ş olacak

tıro Genel olarak faiz oranlarındaki dik yükselişi önle

yen Merkez Bankas2 politikaları sonucunda devlet borç

lanması, toplam yatırımlar üzerinde açıkca azaltıcı te

sir yapmaz (lO). 

II- BÜTÇE AÇIKLARININ PARA POLİTİKAS.f!A ETKİLERİ 

Bütçe açıkları ve para politikası ilişkisini,para 

arzı ve özel talep üzerindeki etkileri olmak üzere iki 

başlıkta inceledik. Şimdi, 1980 yılından sonra Türkiye 

de bütçe açıklar2n2n para politikasına etkilerini göre-

li m. 

1- TÜRKİYE 1 DE 1980 SONRASI DÖNEMDE BÜTÇE AÇIKLARI

NIN PARASAL ETKİLERİ VE PARA POLİTİKALARI 

24 Ocak önlemlerinin oluşturdvğu istikrar programın-, 

da öncelikle ele al2nan sorun enflasyondUr. Ekonominin 

sağlıkl2 bir büyüme trendine oturtulmasının enflasyonun 

denetim altına alınmasına aağlı olduğu önemle vurgulan

maktadır. Enflasyonun denetimi konusunda temel ilke;pa

ra ve kredi politikaların2n titizlikle izlenmesi, kamu 

sektörü finansman açığının zamanla ortadan kaldırılması 

ve Hazine'nin Merkez Bankasından borçlanmasının yakından 

(lO) DUE, s. 528. 
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izlenmesidir. İstikrar tedbirlerininuygulamaya kondu

ğu 1980 yılından itibaren bütçe, önemli bir unsur ola

rak ele alınmış ve bütçenin enflasyon kaynağı olan et

kileri hafifletilmeye çalışılmıştır. 

24 Ocak 1980, 1983 sonu ve 1984 başında alınan ka

rarlarda yeni fiyat politikası en çok dikkati çeken hu

suslardan biri olmuştur (ll). Bu politikanın temelinde 

yatan ekonomik felsefe, özellikle KİT'in ürettikleri 

malların maliyetine uyan fiyatlarla satılması ve yüksek 

fiyat düzeyinde arz ve talep dengesinin yeniden kurul

masıdır. Böylece, KİT'in bütçeye getirdiği yük de ha

fifletilmiş olacaktır. Daha sonraki aylarda yapılan 

mini devalüasyonlar ve zamlar bunun kanıtlarıdır. Böy

lece, başlangıçta yaratılan para darlığının, daha son

raki aylarda para arzında meydana gelen artışlarla et

kisini yitirmesi önlenmeye çalışılmaktadır (12). 

24 Ocak kararlarıyla birlikte izlenen faiz politi

kasının hedefi, bir yandan yükse1en fiyatlar karşısında 

reel faizin negatif değerler almasını önlemek, diğer yan

dan enflasyonun üzerinde faiz vermek suretiyle tasarruf 

eğilimini arttırarak, toplam talebi kısımktır. Nitekim, 

(ll) 

( 12) 

Ahmet ~L~Ç~AY, Türk Ekonomisinde Enflasyonun Ana
tomisi,I.U.Iktisat Fakültesi Rektörlük Ya.No.3274, 
FakÜlte Ya.No. 507,İstanbul,l984,s.l63o 
İlker :PARASIZ, "Enflasyonla Iıfti.cadelede :Para :Politi
kasının Etkinliğini Artıran ve Azaltan Bazı Kuram
sal Faktörlerıt, IKTISAT FAKÜLTESI DERGİSİ, TC B.f~· 
T.IoA. Yayınları, C I, S.l,(Nisan)l980, s. 48. 
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özellikle istikrar tedbirlerini izleyen dönemde yüksek 

nominal faiz oranlarl sonucu, kuramsal olarak bir k1s1m 

halkln tasarruf eğiliminde de art1ş olduğunu söylemek 

yanllş olmayacaktlr (13). Ancak artan faiz oranlarl dev

let borçlar1n1n maliyetini art1rarak, bütçelere yeni yük

ler getirmiştir. 

Artarak gelişmekte olan bütçe aç1klar1, inceleme dö

nemi içinde uygulanmaya çallşllan Slkl para politikasl i

le. çak1ş1nca, kamu finansnıa.n1rı1n para po li tikasl ile u

yumlu bir biçimde yürütülmesi sorununu ön plana çıkarmış

tlr. :Parasal göstergelerin yakından takibi ve değerlen

dirilmesi, optimal kararlar verilmesi açıs1ndan; Devlet 

Planlama Teşkilatl, Merkez Bankasl ve Maliye Bakanllğl 

aras1nda yakın koordinasyon ve işbirliği saglanması gö

rülmüştür (14). Zira para ve kredi politikas1n1n düzen

lenmesi ile ilgili kararlarln al1nmas1nda, çoğunlukta 

kamu sektörünün finansman sorunu ortaya çlkmış, bu soru

nun çözümü ise izlenen para ve kr,edi po li tikas1na ters 

düşebilecek kararlar1n al1nmas1na yol açm1ştır. 

Bütçe aç1ğ1n1n trilyona varan rakamlarla ifade edil

diği bu dönemde, Merkez Bankas1 1n1n ağ1r para talebi bas

klsl altında kalmas1yla birlikte, para politikasl hedef

leninden saplldığl görülme~tedir. Para politikasl ile 

(13) PARASIZ, So 48. 
(14) Merkez Bankası Yılllk_Rapor, 1980, s. 30o 
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bütçe politikasının uyumlu hale getirilmesi şeklinde 

tanımlayabileceğimiz bu sorun, Türkiye'de 1980 sonra

sı dönemde bütçe açıklarının para arzı üzerindeki et

kileri ortaya konularak açıklanmaya çalışılacaktır. 

A- Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde Büt~e Açıklarının 

Parasal Etkileri 

Türkiye'de 1980 sonrası dönemde bütçe açıklarının 

parasal etkilerini incelemeye başlamadan önce, konuya 

açıklık getirmesi düşüncesi ile para arzını ve para 

arzını belirleyen unsurları ortaya koymak gerekmiştir. 

Dolaşımdaki ödeme araçlarının nominal satınalma 

gücü toplamı para arzıdır (15). Para arzını (M) dar an

lamlı olarak dolaşımdaki banknot (C) ve vadesiz ticari 

ve tasarruf mevduat (D) toplamı olarak tanımlayabi~ir 

riz o 

M= C + D 

Merkez Bankası ve Hazine~nin çıkarmış olduğu para-
. 

ların bir kısmı ekonomik birimler tarafından nakit ola-

rak tutulduğu gibi, bir kısmı da bankalara mevduat ola

rak yatırılır.Bankalar, para otoritesi kararına bağlı 
,_ 

olarak, mevduattan a~ırdıkları karşılığı Merkez Banka

sına yatırırlar. Merkez Bankası'na yatırılmış vadesiz 

(15) Feridun ERGİN, Para ve Faiz Teorileri, 2.Baskı,İs
tanbul, 1983, s. 73o 
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karşılıkları, bankaların para otoritesi nezdinde bulun

durdukları likiditeleridir (l6).Dolaşımdaki banknot (C), 

ile Merkez Bankası kasasına yatırılmış her türlü zorunlu 

ve atıl mevduat karşılıkları (R) toplamı baz para olarak 

ifade edelir. 

Halkın, varlığını nakit veya mevduat olarak tutmak 

konusundaki tercihini "nakit/mevduat oranı (n)" gösteriro 

n= C/D 

C = n.D 

Aynı şekilde, ticari bankaların karşılıkları ile 

n:evduatları arasındaki ilişkiyi, "karşılık mevduat ora

nı (k)" belirleyecektir~ 

k= R/D 

R = k.D 

Baz para denklemini ayrıntılı olarak ifade ettikten son

ra, gerekli düzenlemeleri yaparak para arzı denklemin

de yerine koyalım. 

M= n( l ) • H + (-L.) • H 
n+k n+k 

M= ( l+n ) • H 
n+k 

( 16) ERGİN, s. 84. 
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Para arzını ifade eden denklemini elde ederiz. Denklem

de parantez içinde gösterilen " l+n 
11

, halkın ve ban-
.. n+k 

kaların tercihini yansıtan baz para çarpanıdır. Para ar-

zının bir yandan baz paraya, bir yandan da baz para çar

panına bağlı olduğu görülmektedir. Baz paranın denetimi 

Merkez Bankası'nın elinde olduğu halde,baz para çarpanı 

halkın "naki t/rnevduat" tercihine ve ticari bankaların 

"karşılık/mevduat" oranına bağlıdır. 

Merkez Bankası para arzını kontrol etmek için, pa

ra arzını istenilen düzeyde belirleyecek ve o döneme ait 

baz para çarpanını tahmin edecektiro Böylece baz parayı 

uygun bir biçimde düzerleyecektir (17). Merkez Bankası

nın para arzını kontrol etmesi; baz para çarpanını etki

leyen, halkın ve ticari bankaların davranışlarının net 

etkisini tahmin etmesindeki ve baz parayı ayarlamasında

ki başarıs~a bağlı olacaktır~ 

Baz paranın, para arzının en önemli belirleyicisi 

olduğu ve baz para ile para stoku' arasında güçlü bir doğ

rusal ilişkinin bulunduğu, geçmiş deneyler sonucu doğru

lanmıştır ( 18). Bu çalışmamızda ise, bütçe açıklarının 

parasal etkisini temsil etmek üzere tanımlayacagımız ka

mu sektörü parasal yükümlülüğü ile para arzı ilişkile

rini ortaya koymaya çalışacağız. İlişki, kamu sektörü 

(17) Osman Z.ORHAN,"Para Arzını Belirleyen Faktörler ve 
Para Bazı Çarparıı 11 , YEN'I IŞ DilliiYASI DERGISI,s.6J, 
(ôöak) 1985 , s. 45. ' 

(18) Haluk GÜRSEL,Türkiye İçin Para Bazı Analizi ve Pa
rasal Denetim Model Denemesi, Maliye Bakanlıgı Tet
kik Kurulu Ya.No.1977-18l,Ankara, l977,sol2o 
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parasal yükümlülügünün para arzındaki değişmelere kaıt

kıları şeklinde ortaya konacaktır. 

a- Bütçe Açıkları Para Arzı İlişkisi ve Çarpan 

KatsayısJ. 

aa- Bütçe Ax.fkları ve Para Arzı İl:dşkisi 

Kamu sektörü açık veren bir sektör olmakla bir

likte, gelirleri ile harcamalarını karşılayabilse idi 

özel kesimden borçlanma gereği duymayacaktı. Kamu sek

törü açıkları ile para arzı arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymadan önce, Türkiye'de kamu sektörü kapsam ve sını

rını b elir tmek gerekir o 

Merkez Bankası, KİT, genel ve katma bütçeli kuru

luşlarla mahalli idareler ve belediyeler, kamu sektörü 

tanımı altında toplanmışlardıro 

1970 yılında yürürlüğe giren 1211 &yılı Yasa ile 

para ve kredi politikasının belirlenmesinde lvierkez Ban

kası'na önemli görevler yüklenmiş ve yetkiler verilmiş

tir. Yapıla.11 yeni düzenlemelerle idari yönden, kısmen, 

bağımsız bir kuruluş haline getirilmeye çalışılmıştır 

(19). Ancak Banka, açık piyasa işlemlerine gerçek an

lamda girişernemiş, bütçe yasaları ve konsolidasyon ka

rarları ile kamu sektörü için konulan kredi sınırları 

(19) RG. To 26.1.1970, NoolJ409, s. ll. 
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ile ilgili hükümler işlemez hale get~rilmiştir. Bu gi-

bi sebeplerle, lvierkez Bankası'nın merkezi hükümetten 

bağımsız olarak hareket ed.ebilme yeteneği sJ.nJ.rlandJ.

rılmıştır. Bunun sonucu olarak bağımsız bir para ve 

kredi politikası uygulayacak ve para arz2nı belirleye

cek etkin bir organ olmaktan uzaklaştırılmıştıro Hü

kümetin kararları ve politikaları doğrultusunda hare

ket eden Merkez Bankası, parasal büyüklüklerin kamu 

sektörünün finansman ihtiyaçlarına göre belirlenmesi~ı-
.. ,. 

de bir araç konumuna girmiştir. Bu nedenle Merkez Ban-

kası, kamu sektörü tanımı içine alınmıştır. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri de, bütçeye olan yük

lerinin hafifletilmesi ve verimliliklerinin artırılma-

sı doğrul tusu_'rl.da düzenleme ler e tabi tutulmuş lar sa da, 

1984 yılına kadar yatırım, istihdam ve fiyat politi

kalarının belirlenmesinde merkezi hükümetlere bağımlı 

kalmışlardıro Kaynaklarını kendi yaratamayan bu ku

ruluş lar, yatırımlarının ve cari .;gider lerinin finans

manında bütçe kaynaklarına bağlı olmaktadırlaro Bu ne

denle KİT kamu sektörü tanı:mJ.na alınmış tır. 

Mahalli idareler ve belediyeler; hizmetlerinin 

finansmanında büyük ölçüde bütçe kaynaklarına bağlı

dırlar. İşte bu sayılan nedenlerle; Merkez Bankası, 

KİT, mahalli idareler ve belediyeler ile genel ve kat

ma bütçeli ku.rulu.ş lar kamu sektörü kapsamına alınmış-

lardır. Bütçe kaynakları ile yakın ilişkileri sebebiy-
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le kamu sektörü finansman gerekleri, bütçe açıklarının 

oluşumı..ı.nd.a önemli bir fattör olmaktadıro 

Kamu sektörü tanımına ait gerekli bilgileri ver-

dikten sonra kamu sektörü açığını ta.ı,nınlayabiliriz: 

Tüm kamu gelirlerini "T", tüm kamu harcamalarını "G" i

le gösterirsek, kamu gelirlerinin kamu harcamalarını 

karşılayamadığı kısmı kadar kabu sektörü açığı "S" o

lacaktıro 

G - T = S 

Kamu sektörü açığı borçlanılarak kapatılacağından, 

bu sektörün pasif hesaplarında artış olacaktır. Kamu 

sektörü açığı; banknot ihraç ederek, özel sektörden 

borçlanılarak ve yasal düzenlemelerle medduat munzam 

karşılıkları artırılarak kapatılabilir. Bunların yanın

da açığın kap atılması, özel kesime açılan }'",.redi ler "L" 

ile döviz rezervlerini "F" de etkileyecektir (20) • 

.. 

G - T = · Q + A (Rk-Rg)+ ABk'- AL - AF 

Q, kamu sektörü dışındaki sektörlerin ellerindeld 

banknot miktarını göstermektedir. Özel kesimin elinde

ki banknot tutarı, dolaşımdaki banknot tutarına (C) 

banka kasalarındaki paralar (Cb) eklenip, kamu sektö

rünün kasalarında tuttuğu paralar (Cg) çıkarılarak he-

( 20) Ahmet ERTUGRUL, Kamu .A~].Jcları,_Para Stoku ve En_~
lasyon, Yapı ve li.".red.i Banl~ası Yayınları,Istanbul, 
1982, s. 58. 
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saplanmış tır. 

Q = C + Cb - Cg 

" 'Rk-Rg mevduat munzam karşılıklarını belirlemekte-

diro Zorunlu J.-.:arşılık oranından (Rk), resmi mevduat 

IllLL.'1zam karşılık oram nın dti~~ülmesi i le hesaple.nrıı:ı..ş tır. 

Bk, kamu sektörünün özel sektörü tahvil satışın

dan dolayı olan borcudur. Özel sektör elindeki kamu 

sektörü tahvilleri tutarını ifade etmektedir. 

Kamu sektörü açığının, banknot ihracı yolu ile kar

şılanan kısmı ile özel sektöre kullandırılan krediler 

ve nunzam karşılıklarda yapılan de2;işiklikler, para ar

zını doğrudan etkileyebilecek niteliktedir. Oysa ki,ö

zel kesime tahvil satışı-kaynaklarına bağlı olmak ko-

şulu ile- ıara arzını dalaylı olarak etJr..ileyecektir. 

Bu şartlar gözönQ-rıde bulundurularak, para arzını doğru

dan etkileyebilecek nitelikteki kaL'lu sektörü açığı fi

nasman kaynakları "Kamu sektörü parasal yükünılülüğü(A)" 

olarak tanımlanmıştır. Kamu sektöri.i. parasal yükümlülü-

ğündeki artış, kamu açıklarının banknot ihracı yolu i

le karşılana..-rı kısrru "G-T-..6.Bk" ile özel sektöre açılan 

krediler ve döviz rezervlerindeld artış toplarmna eşit 

olacaktır (21). 

L).A = G-T- ABk+ 61+ AF 

(21) ERTUGRUL, So 59. 
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Kamu sektör~~e ait açıklar, ya kamu sektörü para

sal yükümlülüğünü artırarak, ya da özel sektöre tahvil 

satarak kapatılacaktır. Yukarıda a.çı}:landığı gibi ,kamu 

sektörü parasal yükümlülüGü ile pa~a arz1 arasındaki 

etkileşim sonucu, açıklar tahvil ihracı yolu ile kapa

tılmadığı sürece para arzı artacaktıro 

Kamu sektörü parasal yükümlülüğünü, baz paraya ya

kın olarak tanımlayan görüşler de bulunmaktadır. Kamu 

sektörü parasal yükümlülü~ü, kamu sektörü dışındaki sek

törlerin ellerindeki paralarla, resmi mevduatlar için 

ayrılan karşılıklar dışındaki zorunlu karşılıklar top

larmnı ifade etn:ektedir (22)o 

A= ~ + Rk - kTD1 

k : Zorunlu karşılık oranı 

T : Resmi lvievduat / Vadesiz mevduat oranı ( Dg/Dı) 

kTDı : Resw~ Mevduat için ayrılan zorunlu karşılıklar 

Kamu sektörU parasal yükümlülüğü tanımı ile baz 

para tanımı arasında oldukça yakın benzerlik bulunmak

tadır (23)• Resmi mevduat için ayrılan zorunlu karşı

lıklar baz para tanımına girdiği halde, kamu sektörü 

parasal yükümlülüğü tanımına girr.ıemekt edir. Ayrıca ka

mu sektörü parasal yükümlülüğü hesaplanırken, kamu sek-

(22) ERTUGRUL, s. 61. 
(23) Baz para tanımı için Bkz. Bu çalışma s. 59. 
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törünün elindeki para dolaşımdaki para miktarından dü~ 

şülmektediro 

Baz para ve para stoku arasında sabit veya kararlı 

bir ilişkinin varlığı para arzının kontrolüne olanak 

vermektediro Kapsam yönünden baz paraya benzeyen kamu 

sektörü pa~asal yükümlülüğü ile para stoku arasında ka

rarlı bir ilişkinin varlığının ortaya konması da, iki 

büyüklük arasındaki etkileşimin daha iyi anlaşılınasını 

sağlayacaktır. 

Çalışmamızda, önce krunu sektörü parasal yükümlülü

ğü ile para arzı arasındaki ilişki ortaya konulacak,da

ha sonra, para arzına mutlak ve oransal katkıları hesap-

lanacaktır. 

Konuya, buraya kadar açıkladığımız büyüklükler a

rasında aşağıdaki oranları tanırolayarak başlayabiliriz: 

T= Dg/Dl 

Dolaçımdaki Banknot 
Vadesiz Tic. ve. Tas.Mevd • . , 

Vadeli Mevd. Toplamı 
Vadesiz Mevdo Toplamı 

;tt esmi Me vd .Toplam:ı. 
Vadesiz Tic.ve Tas.Mevd. 

Banka Kasalarındaki Para 
Vadesiz Tic.ve Tas.Mevd. 

Kamu Sekt.Kasalarındaki Para 
Resmi lVIevduat 
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Zorunlu Karş.Toplanu. 
Vadesiz Vadeli Resmi lVIevd. 

Şimdiye kadar tanımıadığırınz ifadeler ve oranlar

dan yararlanarak kamu sektörü parasal yükümlülüğü ile 

para stoku arasındaki ilişkiyi somut olarak ortaya ko

yabi liriz: 

A= Q + Rk - k:TDı 

A= C + Cb - Cg + k (D1· + D2 + Dg) - kTDı 

A= n.D1 + h.Dı -g.Dg+k (Dl + zD1 + TD1 ) - kTDı 

A= n.D1 + h.D1 - g.TDl + k.Dl+ k.zDı+ kTDl - kTDı 

A= (n + h - goT + k + K.z) Dı 

Dı= A/n + h - g.T + k + K.z 

Vadesiz mevduatı kamu sektörü parasal yükümlülüğü 

cinsinden ifade ettikten sonra para arzı tanımında ye

rine koyalım: 

M= C + Dı (24) 

M= n.Dı + Dl 

M= (n+l) • A 

·• 

·" 

n + h - goT+k + koz 

M= A • ---....:n::.::..-+..:.....1=----
n+h - g.T + k + k.z 

(24) M dar anlamda para arzı tanınudır. İıişkiyi kurmak 
açısından M tanımı yeterli görülmüştür. 
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Kamu sektörü parasal yükümlülüğünün para arzına etkisi

ni belirleyen katsayıyı dar anlamda para çarran~ (m) o

larak ifade edebiliriz. 

n + l 
m = ------~~~~-------

n + h - g.T + k + k.z 

Para stoku ile kamu sektörü parasal yükümlülüğü arasın

daki ilişkiyi aşağıdaki şekilde yazabiliriz. 

M= m .-A 

Kamu sektörü parasal yükümlülüğü ile çarpanın pa

ra arzına katkısını incelemek ve çarpanın kararlılığı

nı görmek için,ilişkiyi ortaya koyan denklemi logarit

mik hale getirip zamana göre türevini alırsak: 

M= A • n+l 
n + h - g.T + k + k.z 

dln M 

d t 
dln A 
···dt 

+( M 
A( l+n) 

-( A( l:n) 

+ (--=1~ 
1 + n 

d h 

dt 

• g) 

• k) 

M ) 
- A( l+h) 

+ ( --:Iv:;;..i __ 

.A( l+n) 

dT 

-(A(~+n) dt 

dz 
dt 

dg 
dt 

(l+z))~ 
dt 

eşitliğini elde ederizo Bu eşitlik, para arz ındaki deği-
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şimin kaynaklarınl vermektedir. Eşitliğin sağ1nda, pa

ra arzlndaki değişime çeşitli büyüklüklerin katkılarl 

yer almaktadır. 

Türkiye'de 1980 sonras1 dönemde kamu sektörü pa

rasal yükümlülüğünün para arz1na katkılarını incelemek 

için aşağıdaki tablolar hazırlannuştır: 

TABLO 2.1 - Kamu Sektörü Parasal Yükümlülüğü ve Çarpan 

Katsay1sı 

(Mil.ı:on) 

YILLAR. M A • 
1979 443.359 312.225 1,4 

1980 669.680 501.204 1,4 

1981 961.124 826.418 1,2 

1982 1.337.813 1.230. 739 ı, ı 

1983 1.920.189 1.410.866 1,4 

1984 2.222.915 2.075.551 1,1 

1985 3ol84o484 2.745.245 1,2 

KAYNAK: TABLOLAR Ek ın- Ek.II- Ek III'den yararlanıla
rak düzenlenmiştir. 

Yukarldaki tablo kamu sektörü parasal yükümlülüğü 

ile para arzı arasında çarpan katsaylsı aracllığıyla 

belirlenmiş ilişkileri yıllar itibariyle göstermekte-

dir. 

Tablonun hazırlanmasında önce, kamu sektörü para-



- 70 -

sal yükümlülüğü : 

A = Q + Rk - kTdl (24) 

formülü yardımı ile hasaplanmJ.ştır. Daha sonra çarpan 

katsayısı, 

m = n+l 
n+h - g .T + k + k.z 

formülünde gerekli oranlar yerine konalarak hesaplan

mıştır (25)o Yıllara göre bulduğumuz çarpan katsayıla

rı ve kamu sektörü parasal yükümlülükleri,para arzı 

denklemi : 

M= A • m 

de yerine konulmuş ve para arzı değerlerine ulaşılmış

tır. Hesa.pladığınuz para arzı değerleri ile, Devlet İs

tatistik Enstitüsü tarafından hazırlanmış para arzı de

ğerleri arasında yüksek bir korelasyon tesbit edilmiş

tir. Bu sonuç, ortaya koyduğumuz n,ıodelin açıkladıgı i

lişkilerin anlamlı olduğunu ve modelin güvenilirliğini 

ortaya koymuşturo 

Yıllara göre hesapladığımız kamu sektörü parasal 

yükümlülükleri ve çarpan katsayılarının para arzında

ki değişime mutlak ve oransal katkılarını ise Tablo 

2.2 ile Tablo 2.3'de görmek mümkündür. 

(24) Kamu Sektörü parasal yükümlülüğü için bkz. Bu ça
lışma s. 65. 

(25) Çarpan katsayısı (m) için bkz.Bu çalışma s.6s. 
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Tablo 2.2'de kamu sektörü parasal yükümlülüğü ile 

çarpanın para arzına katkısı : 

M = A ·· n + 1 

n + h - goT + k + k.z 

denklemi yardımı ile bulunmuştur (26). Bara arzı ve ka

mu sektörü parasal yükümlülüğündeki değişim: 

dlnM 

dt 

dln A 
dt 

= 

= 

Mt-Mt-1 
·M t-1 

At-At-1 
-At-1 

şeklinde hesaplanmıştır. Çarpan kataaylaını oluşturan 

oranlardaki değişim ise, bir önceki yıl değerine göre, 

farkı alınarak bulunmuştur. Örneğin: 

M ) 
A( l+ri) 

dn 
dt 

= nt- nt-ı 

h,g,T,k,z oranlarl da aynı yolla hesaplanmıştır. 

Tablo 2.3 ise, para arzındaki değişimin 100 kabul 

edilmesi durumunda, kamu sektörü parasal yükümlülüğü, 

çarpan ve diğer oranların para arzına katkılarınl gös

termektediro Yüzde katkıları bulmak i çin mutlak katkı

lar, ilgili yıla ait para arz1 değişimine oranlanmıştlro 

(26)Ayrıntılı bilgi için bkz. bu çalışma s.67o 



TABLO 2.2.- Para Stokundaki Değişmelere Kamu Sektörü Parasal Yükümlülüğü ve Çar-

panln Mutlak Katkıları 

M A m n h g_ T ~ z 

1979-1980 58 60 -2 1,5 l 0,2 o 0,7 -5 
1980-1981 37 60 -23 o,6:ı -4 o,ı o,ı 2,2 -21,9 
ıl98l-l982 40 48 -8 0,23 1,2 -o,ı o 0,8 -9,7 
1982-1983 43 15 28 0,57 ı o o 16,9 9,5 
1983-1984 17 46 -29 -0,7 -2,8 o o,ı o -25,5 ~ 

1\) 
1984.:..1985 42 33 9 0,28 1,3 o,ı o 14,2 .:..4,3 

KAYNAK: Tablo Ek I -Ek II -Ek III'den yararlanılarak hesaplanmıştlr. 



TABLO 2.3 - Para Stokundaki Değişmelere Kamu Sektörü Net Parasal Yükümlülüğü ve 

Çarpanın Oransal Katkıları (%) 

M A m n :h g T k ~ -
1979-1980 100 103 -3,4 2,6 1,7 0,3 o 1,2 -8,5 
1980-1981 lO O 162 -62 1,8 -10,8 0,2 0,1 5,9 -59 
1981-1982 lO O 120 -20 0,6 3 -o,l o 2 -2'+,3 
1982-1983 lO O 34,9 65 1,3 2,3 o o 39,2 22,1 

-;ı 

-170 -4,1 -16,4 o -149,5 
VJ 1983-1984 lO O 270 0,3 o 

1984-1985 100 78,6 21 0,7 3 0,2 o,o 33 -lO 

KAYNAK: Tablo 2.2 1 den Yararlanılarak Hesaplanmıştıro 
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Çarpan katsayısı ve kamu sektörü net parasal yü

kümlülüğünün para arzına katkılarının hesaplanmasında 

kullanılan formül anlık değişmeleri içerdiğinden, sü

rekli olmayan serilere uygulanması sonucu, katkılar 

yaklaşık olarak hesaplanacaktır (27). 

Para arzındaki değişmelere en büyük katkı kamu sek

törü net parasal yükümlülüğündeki artışlardan gelmiş

tir. Ancak, izlenen politikalar sonucu kamu sektörü a

çıklarının parasal etkileri azalmaktadıro Bu da para 

arzındaki değişmelere olan katkısının yıldan yıla azal

ması ile doğrulannuştır. İnceleme dönemi boyunca nega

tif karakter gösteren çarpan katsayıs~ para arzındaki 

artışları sınırlayıcı bir rol oynamıştır. Para arzın

daki değişime olan katkısı da artmaktadır. 

Çarpan katsayısını belirleyen oranlar, yıllara gö

re sabit bir karakter gösteriyorsa veya araştırma döne

mi boyunca kararlı bir seyir izliyorsa, çarpan katsayı

sı önceden tahmin edilebilecek ve yetkili otoritelerce 

para arzının kontrolü mümkün olabilecektiro Çarpan kat

sayısını belirleyen oranlar, -zorunlu karşılık oranı 

dışında- para otoritelerinin denetiminde değildir. Bu 

oranlar birer içsel değişkendir ve milli gelire, faiz 

oranına, parasal kurumlara, halkın güvenine ve diğer 

değişkenlere bağlı olarak belirlenir (28). Bu oranlar, 

( 27) Nur KEYDER Para Arzı ve Talebi ( Türki,y_e Üzerine 
Bir Deneme) Ortadogu Teknik Universitesi,Ankara, 
1977' s; 30. 

(28) ERTUGRUL, So 66. 
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para otoriteleri taraflndan, çarpan katsaylslna hükme

dilmesine engel olmaktadlrlar. Çarpan katsaylslnln,pa

ra arzlndaki değişmelere katklslna ilişkin bulgularl 

değerlendirmeden önce, çarpan katsaylslnl oluşturan o

ranlarl klsaca tanltmak gerekir. 

bb- Çarpan K~JflaYlSl ve Çarpanl Belirleyen_Qranlar 

Nakit tercih oranlndaki "n" değişmelerle, çarpan 

katsaylslndaki değişmeler araslnda ters yönlü bir iliş

ki bulunmaktadlr. Nakit tercih oranlnln inceleme döne-

mi boyunca izlediği trendin artma eğiliminde olduğu gö

rülmektediro Bu da oranln çarpan katsaylslna ve para ar

Zlna katklslnln giderek azalmaslna sebep olrruşturo 

GRAFİK 2.1 -Nakit Mevduat Oranl (n) 

oL---~,9~~=---~,~9~80~--~,9~8~,--~~~82~--~~~~~--,,9~8~4~v--~,~~~ 
ııllar 

KA.YNAK: Tab lo Ek III' den yarar lanllarak haz lr lan
nuş tlr. 

/ 
\ .-r 
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Trend Denklemi : lnn= 3,8017 + 0,0020 t 

Standart Hata : 0,0883 

Korelasyon : 0,5318 

Bankaların nakit tutma eğilimini gösteren oran "h", 

bankaların vadesiz mevduat sahiplerinin taleplerini kar

şılayabilmek için kasalarında tutacakları nakit miktarı

nı belirlerrıektedir. Çarpan katsayısı ile arasında ters 

yönlü ilişki bulunmakta ve bankaların kasalarında tut

tukları para miktarı anttıkça, çarpan katsayısı ve pa

ra arzı azalmaktadır. İnceleme dönemi boyunca dalgala

nan "h", oranı, 1980-1981 ile 1983-1984 dönemlerinde 

çarpan katsayısını artırıcı rol oynannştır. 

20 

10 

GRAFiK 2.2 - Bankaların Nakit Tutma Eğilimi (h) 

KAYNAK: Tablo Ek Ili'den yararlanılarak hazırlan
nuştıro 

Trend Denklemi : ln h = 2,6894 + 0,0415 t 

Standart Hata : 0,0859 

Korelasyon : 0,7522 
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Kamu sektörü nakit tutma eğilimini gösteren "g" 

oranının çarpan katsayısı ve para arzındaki değişme

lere olan katkısı çok az olmuştur. Genel olarak kamu 

gelir ve gider dengesi ile harcama ve gelir toplama dö-

nemlerinden etkilenen oran,inceleme dönemi boyunca düş

me eğilimi göstermiştir. 

GRAFİK 2.3 -Kamu Sektörü Nakit Tutma Eğilimi (g) 

10 

0~------------~------._----~------~------~----~~ 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 

KAYNAK: Tablo Ek III'den yararlanılarak hazır
lannuştıro 

Trend Denklemi : ln g = - 0,2372 - 0,1599 t 

Standart Hata : 0,3363 

Korelasyon : - 0,7476 

1985 
Yıllar 

Resmi mevduat ile vadesiz mevduat arasındaki iliş

kiyi gösteren "T" oranı ile çarpan katsayısı ve dolayı

sıyla para stoku arasında ters yönlü bir ilişki vardır .. 

"T" oranı, kamu. sektörünün ödeme araçlarını nakit veya 

mevduat olarak tutma eğilirmne bağlı olarak, para oto-



- 78 -

ritalerinin doğrudan kararları dışında belirlenecektir 

(29). İnceleme dönemi boyunca para arzına ve çarpan 

katsayısına katkılarının çok düşük düzeyde kaldığı gö

rülmektedir. Hatta katk~sının sıfıra kadar düşmüş ol

duğu gözönili1e alınarak, orandaki değişmelerin para ar

zını etkileyecek önemli bir katkıda bulunmadığı §Ö~ıe

nebiliro 

GRAFİK 2.4 ·-Resmi Mevduat-Vadesiz Mevduat oranı (T) 

20 

10 

01~--~~----~~--~~--~~----._----~----~· 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

KAYNAK: Tablo Ek Ili'den yararlanılarak hazır
lannuştır •. 

Trend Denklemi 
Standart Hata 
Korelasyon 

: ln t = 3~2295 + 0~1539 
: 0,0915 
: o' 9698 

(29) ERTUGRUL, s. 80. 

198 
Yıllar 
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Zorunlu karşılık oranı "k"; mevduat zorunlu karşı

lıklar toplamının, ilgili mevduat türleri toplamına bö

lünmesi ile bulunmuştur. Zorunlu karşılık oranları,pa

ra stoku ve para çarpanının kontrolünde para politika

sını yönetenlerin doğrudan doğruya kullanabilecekleri 

en önemli araçtır. Mevduat zorunlu karşılıkları, ince

leme döneminde değişikliklere uğratılmış ve bu değişik

liklerin yapıldığı dönemlerde, çarpan katsayısına olan 

katkıları da etkilenmiştir. "k" oranı, yapılan düzenle-
, 

meler sonucu azalmakla beraber, çarpan katsayısına olan 

katkısının artma eğilimi gösterdiği söylenebilir. 

GRAFİK 2.5 - Zorunlu Karşılık Oranı (k) 

OL-----~----~----~----~~--~~--~~--~~ 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985. 

Yıllar 

KAYNAK : Tablo Ek Ili'den yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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Trend Denklemi : ln k= 3,3412 - 0,0933 

Standart Hata : 0,0984 

Korelasyon : - 0,9133 

Çarpan katsayısını oluşturan oranlardan, vadeli/ 

vadesiz ıoovduat oranında "z" meydana gelecek değişme

ler, çarpan katsayısını ters yönde etkilemektedir. "z" 

oranı, halkın mevduat larını vadeli veya vadesiz tutmak 

konusundaki kararına bağlıdır. Para otoritelerinin doğ

rudan kararları ile belirlenen bir oran değildir. İnce

leme dönemi boyunca artış eğilimi gösteren, oldukça is

tikrarlı bir yol izlemiştir. Para arzındaki değişmeler

de önemli katkısı olduğu da görülmektedir. 

GRAFİK 2.6 - Vadeli-Vadesiz Mevduat Oranı (z) 

0----~~----~~--~~----~----~~--~------~~ 19a} 1980 1981 1982 1983 1984 

KAYNAK: Tablo -Ek III'den yararlanılarak hazır
lanmıştır. _ 
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Trend Denklemi : ln z = 4,5248 + 0,3448 

Standart Hata : 0,3028 

Korelasyon : 0,9375 

Kamu sektörü parasal yükümlülüğü ile para arzı a

rasındaki ilişkiyi ortaya koyan çarpan katsayısı,genel 

olarak azalan ve istikrarli bir seyir izlemektedir. Pa

ra arzındaki değişime olan katk1sı da artmaktadlr. 

GRAFİK 2.7 - Çarpan katsayısı (m) 

0~----~----~~----~----~~----~----~------~~ 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 

KAYHAK : Tablo 2.l'den yararlanılarak hazlrlan-
mış t lro ' 

Trend Denklemi : ln m= 0,2235 - 0,0282 t 

Standart Hata : 0,1022 

Korelasyon : -0,5473 

1985 
Yıllar 

Çarpan katsayıs1n1n ve onu meydana getiren oranla

rln tutarlı ilişkiler ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. 

Çarpan1 belirleyen oranların bu şekilde kararllllk gös

termesi, para arzı ve_kamu sektörü parasal yükümlülüğü 
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arasındaki ilişkilere açıklık kazandırmaktadır. Bu ka

rarlılık, para otoritelerinin kamu sektörü parasal yü

kümlülügü yolu ile, para arzı üzerindeki denetim boyut

larını arttırıcı niteliktediro 

Sonuç olarak para arzı, çarpan katsayısı ve onu 

belirleyen oranlar ile, kamu sektörü parasal yükümlü

lüğündeki değişmeler tarafından etkilenmektedir. Buna 

ek olarak, para arzındaki d~ğişmelere en büyük katkı

nın kamu sektörü parasal yükümlülüğündeki değişmelerden 

geldiği görülmüştür. Ancak bu katkı yıldan yıla azalır

ken çarpan katsayısının katkıları artmaktadır. Buna rağ

men para arzının belirlenmesinde kamu sektörünün oynadı

ğı rolün büyüklüsü de açıktır. 



SONUÇ 

Çalışmanın birinci bölümü Türkiye'de 1980 sonrasın

da bütçe açıklarını ele almaktadır. İkinci bölümde ise, 

gerek teorik gerekse Türkiye uygulaması olmak üzere büt

çe açıklarının para politikasına etkileri incelenmekte

diro 

İstihdam, sanayileşme, altyapı gibi ekonomik hedef

lerle, toplumun beklediği, sosyal hizmetlerin sunulması, 

bütçeler aracılığı ile olmaktadır. Bu an1açlarla her yıl, 

gayrisafi milli hasılanın önemli bir oranında vergi tal

sil edilmekte ve toplanan bu gelirler, kamu harcamaları 

adı altında, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sarfe

dilmektedir. Ancak, sınır tanımayan toplum i htiyaçları 

harcama kalemlerini ve amaçlarını çeşitlendirmiştir. Ar

tan harcamalar ya gelirler aynı oranda artırılarak kar

şılanacak, ya da bütçeler açık verecektir. Bütçe açıkla

rı, iç borçlanma v~ya Merkez Bankasının Hazine'ye açmış 

olduğu kısa vadeli avanslarla kapatılmaktadır. Merkez 

Bankası, açmış olduğu kısa vadeli avansların geriye dö

nüşünü sağlayamadığ~ sürece emisyon fazlası, yani enf-
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lasyon yaratacaktır. 

Türkiye'de 1980 sonrası dönem bütçeleri üzerinde 

yapılan incelemeler sonucu, bütçe açıklarının kronik 

bir hal almış olduğu ve açığın sürekli artma eğilimi ( 

gösterdiği saptanmıştır. 

Bütçelerin neden açık verdiği sorusu, harcamalar 

ve gelirler arasındaki dengesizliğe dayandırılarak ay

rı ayrı cevaplanmıştır. Bütçelerde harcama artışına ve 

bütçe açığına yol açan faktörler olarak, kamu iktisadi 

teşebbüsleri finansman ihtiyacının, kamu personeli ve 

personel harcamaları artışının ve destekleme alımları 

ile sübvansiyon uygulamalarının üzerinde durulmuştur. 

KİT'nin 1983 yılından sonra, karlılık ve verimli

lik ilkeleri doğrultusunda,piyasa koşulları altında faa

liyet göstermesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.An

cak, KİT finansman ihtiyacının ortalama % 68'inin Hazi

ne tarafından karşı landığı ortaya çıkinıştıro Kamu sek-
., 

törünün istihdam ettiği personel sayısı ve bunlara yap-

tağı harcamaların konsolide bütçe harcamaları içinde ö

nemli bir payı vardır. Destekleme alımı yapan kuruluş

lara açılan Merkez Bankası kredilerinin geri ödenmeme

si ve bu borçların Hazine'ye devredilmesi sonucu, hem 

piyasada dolaşan para miktarı artmış, hem de Hazine'nin 

sermaye artırımına gitmesi ile bütçe harcamaları artış 

göstermiş tir. 
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Gelir yönünden sebepler incelenirken temel gelir 

kaynağJ. o lan vergi gelir leri ele alJ.niDJ.ş tJ.r. 1980 yJ.lJ.n

dan itibaren vergi gelirleri artJ.ş hJ.zJ. ya~aşlarkan ver

gi yükünün de azaldJ.ğJ. dikkat çekmiştir. 1985 yJ.lJ.nda 

katma değer vergisinin uygulamaya konmasJ. ile birlikte 

vergi gelirlerinde önemli bdr artJ.ş olmuştur. AyrJ.ca 

tahakkuk etmiş vergilerin önemli bir kJ.snunın tahsil 

edilemediği de görülmüştür. Bütçe açJ.klarJ.nda enflas

yonun rolü büyüktüro Enflasyon oranJ. ile bütçe harca

malarJ. ve vergi gelirleri artış oranJ. arasJ.nda yüksek 

oranlı bir ilişki tesbit edilmiştir. Gelirin elde edil

mesi ile harcanmasJ. arasJ.ndaki zaman farkı, enflasyo

nun da devreye girmesiyle birlikte, önem kazanmaktadJ.r. 

YukarJ.da sayJ.lan sebeplerle oluşan bütçe açJ.klarJ.n

daki gelişmeler, bütçe açJ.klarJ. GSMll' ya oranlanarak in

celenmiştir o 1981 yılJ.nda gerileyen bütçe ·açJ.ğı bu yJ.l

dan itibaren sürekli bir artJ.ş içine girmiştir. Bütçe 

açJ.ğı artış oranları da 1983 yılında % 112,2 ye kadar 

varmıştır. Bütçe açıklarındaki bu artışlar, inceleme 

döneminde yaşanan enflasyon oranları gözönünde bulundu

rulduğunda, kapsamlı, ciddi ve tutarlJ. bir istikrar p

rogramı uygulanıyor mu; sorusunu akla getirmektedir. 

1980 sonrası dönemde uygulamaya konan istikrar ted

birleri gözönüne alındJ.ğJ.nda, bütçe açıklarının istik

rar politikası ile çeliştiği açıktır. İstikrar politi

kalarJ. doğrultusunda gayretler sonucu ilk yJ.llarda,açı-
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ğın GS~lli'ya oranı azalmış, ancak 1982 yılından itibaren 

açık yeniden büyümüştüre Açığın finansmanında Merkez Ban

kası avanslarının payının küçülmesine rağmen, kısa vade

li tahvil ve hazine bonolarının payı artmıştır. Likiiite

si yüksek olan bu kaynaklara müracaat, bütçe politikası

nın enflasyonla mücadelede yeterince başarılı olamadığı

nı göstermektedir. Oysa ki, bütçe açıklarının vergiler 

ve iç borçlanma ile kapatılması gerekirii. 

Bütçelere ilişkin bir diğer dikkat çeken nokta da, 

bütçe başlangıç ödeneklerinde yapılan artışlar olmuştur. 

Bütçe kanunlarıyla birlikte, Merkez Bankası tarafından 

Hazine'ye kullandırılacak kısa vadeli avanslarla ilgili 

olarak Merkez Bankası Yasasındaki sınırlayıcı hüküm fii

len işlemez hale sokulmuştur. Kamu sektörünün nakit açı

ğını kapatmak için bütçe ödenekleri yıl içinde büyük o

ranlarda artırılmış, ancak bu ödenaklerin Çok küçük bir 

oranı harcamaya dönüşmüştür. Yapılan işlem, bütçelerin 

samirniyet ilkesi doğrultusunda haz;ırlanmadığını, kolay 

finansman için her fırsatın denendiğini göstermektedir. 

Acaba bütçe açıklarının para politikasına etkileri 

nasıl değerlendirilebilir? Bu sorunun cevabı, bütçe a

çıklarının finansmanından hareketle, para arzı ve özel 

talep üzerindeki etkileri incelenerek açığa kavuşturul

muştur. Bütçe açıkları, -finansman kaynaklarına göre

para arzını çeşitli derecelerde etkilemektedir. Ticari 

bankalardan yapılan finansman, bankaların atıl rezerv-
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lere sahip olup olmadJ.klarJ.na göre para arzJ.nı etkiler

ken, özel kesimden yapılan finansman da Merkez BankasJ.:... 

nJ.n faiz oranlarJ. ve likidite yaratmak konusundaki poli

tikasına bağlı olacaktJ.r. Merkez Bankası kanalı ile fi

nasman hem doğrudan e misyon hacn:ı:ini artırmak yoluyla, 

hem de bankaların kredi hacmini genişleterek kaydi pa

ra yaratma mekanizmalarJ.nl harekete geçirmektediro Bütçe 

açıklarının özel talep üzerindeki etkisi, özel kesim fi

nansman olanaklarJ.nı sınırlayarak, özel yatırım harcama

larJ.nJ.n azalmasına sebep olması şeklindediro 

Daha sonra, Türkiye'de bütçe açıklarının, para ar

zının belirlenmesindeki rolü ele alınmıştır. Bunun için 

öncelikle, finansmanı bütçe kaynaklarına dayalı kuruluş

lardan oluşan bir "kamu sektörü" tanımı yapılmış ve ka

mu sektörü açığı ifade edilmiştir. Kanu sektörü açığının 

finansmanı çeşitli kaynaklara dayall olmakla beraber,bu 

kaynaklarJ.n para arzı ile doğrudan ilişkili olanları "ka

mu sektörü parasal yükümlülüğü" a9-1 altında toplanrn:ı.ş tJ.r. 

Kamu sektörü parasal yükümlülüğü ile para arzı arasında

ki ilişki, çarpan katsayJ.sJ. aracılığıyla ortaya knnmuş

tur. Çarpan katsayısı ve onu oluşturan oranlar ile kamu 

sektörü net parasal yükümlülüğünUn para arzına olan kat

kılarJ., yıllara göre hesaplanmış ve kamu sektörü para

sal yükümlülüğünUn para arzındaki değişmeler üzerinde 

büyük rol oyna:iığı görülmliştür. Çarpan katsayısJ. ile bu 

etkiyi azaltarak, olumlu bir görev üstlenmektedir. Kanu 
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sektörü parasal yükümlülüğünUn katkısının azalnıalda.,bu

na karşın çarpan katsayısının katkısının artmakta olma

sı, izlenen istikrar politikaları sayesinde alınan bir 

başarı olarak görülmelidir. 

Para arzı ile kamu sektörü arasındaki ilişkiyi çar

pan katsayısı ile ortaya koyduktan sonra, sabit veya ka

rarlı bir ilişki olup olmadığı araştırılmlştır. Sonuçta, 

çarpan katsayısının ve onu oluşturan oranların kararlı 

bir geliş me gösterdikleri ve bu oranların daha ED nraki 

yıllar alacağı değerlerin ne olacağının, kolayca tahmin 

edilebileceği ortaya çıkmıştıro Buradan hareketle,kamu 

sektörü parasal yükümlülüğünün kontrolü, para arzının 

etkin bir şekilde sınırlandırılmasına imkin verecektir. 

Bu da kamu sektörü açıklarının önlenmesi konusuna cid

di bir şekilde eğilmeyi gerektirmektedir. 

Tedbir olarak, devlet bütçesinin hazırlanmasında, 

uygulanmasında denklik ilkesine uyulmalıdır. Ancak,büt

çe açıklarının büyük rakamlara vardığı bu dönemde,dev

let gelirlerinin bu ölçüde bir açığı karşılayacak kadar 

hızlı artması mümkün değildir. O halde bütçe harcamala

rında israfı önlemenin yanında, tasarrufları arttırma

nın yolları da araştırılmalıdır. Bu yapılmadığı sürece, 

enflasyonu önleyici para politikası tedbirleri etkili 

olamadığı gibi, banknot hacmini, bütçeyi denkleştirme

den kısmaya çalışmak gibi başarısı imkansiz bir uygula-
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maya gidilmiş olacaktır. Para politikası ile enflasyo

nu önleroonin başarısı, alınan tedbirlerin etkisini gi

derici politikaların uygulanmaması koşuluna bağlıdır. 
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EKLER 



TABLO Ek I - Kamu Sektörü S tok Hesap ları 

YILLAR DÖVİZ CİIJSİ TAHVİLLER BAınmoT ÖZEL KESİI • .iE VARLIKLAiiJ.El. _jBk) 
r (Q) - fgtEDİ ( ld) __ 

1979 23.035 100.789 182.877 26.102 
1980 96.151 120.678 278.615 48.400 

\ 1981 122.821 167.701 386.445 72.748 
1982 199.608 194.927 542.724 105.845 
1983 350.961 360.267 730.511 146.214 

< 
J-1• 1984 548.265 505.191 972.609 235.682 J-1• 

1985 585.472 1.031.852 1.393.546 315.386 

KAYNAK : - Merkez Bankası Üç Aylık Bültenleri 

- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bültenleri 
- Devlet İstatistik Enstitüsü Yıllığı. 

L 



TABLO : Ek II - Para Arzına İliskin Faktörler 

YILLAR c cb cg Dl D2 -
1979 143 .b76 40.115 914 298.161 83.308 

1980 217.507 62.042 934 483.451 177.939 
,1981 280.641 107.028 1.224 686.939 665.148 
1982 411.871 132.061 1.208 926.705 1.212.229 < 

J-1· 
J-1• 1983 547.541 184.841 1.871 1.373. 957 1.347.465 J-1• 

1984 735.523 239.826 2.740 1.485.364 2.929.329 
-. 

1985 1.011.383 389.011 6.848 2.177.426 4.936.784 

L - -
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TABLO: Ekli'nin dev~ 

YILLAR Dg D1+D2+Dg Rk R Rk-Rg 

1979 50.917 432.386 146o890 ı 7.542 129.348 

1980 84.093 745.483 251.587 28.998 222.589 

1981 157.373 1.509.460 493.864 53.891 439.973 

' 2.357.425 761.380 73.365 688.015 1982 218.491 

1983 361.739 3.083.161 770.789 90.434 680.355 J-l• 
X 

1984 569.108 4.980.801 1.245.200 142.276 1.102.942 

1985 884.702 7.202.912 1.368.553 168.092 1.200.461 

KAYNAK: Merkez BankasJ. Üç Ay1J.k Bültenleri 



----~----- ---. - - -... i s c 

TABLO : Ek III- Çarpan Katsayısını Belir:le.ven Oranı~ 

YILL.A.R n= C/Dı 
D2 

T= 
Dg 

k- R h= Cb/Dı g=Cg/Dg 
z- . 
- --Dı--- Dl - k/B1+D2+D

3 -
- ·-

1979 0,482 0,279 0,171 0,340 o, 135 0,018 
1980 0,450 0,368 0,174 0,337 o,ı28 o,oıı 

'1981 0,409 o, 968 0,229 0,327 0,156 0,007 
1982 0,444 1,308 0,236 0,323 o, ı43 0,006 1 
1983 0,398 0,981 0,263 0,250 o, 135 0,005 

H 

1984 0,495 1,970 0,383 0,250 0,161 0,005 
1985 0,465 2,267 0,406 o,ı9o 0,179 0,007 

KAYNAK:·; Tablo Ek II'den yararlanılarak hesaplanmıştır. 

L 


