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GİRİŞ 

Türk ekonomisi 1980 yılından itibaren yeni bir 

yapılanma dönemine girmiş ve bu süreç içerisinde yeni 

ekonomi politikaları uygulanmaya başlanmıştır. 

1980’lerin ikinci yarısından itibaren, bütçe 

açıklarının Merkez Bankası kaynaklarından finanse 

edilmesinin enflasyon üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi 

gidermek amacıyla, daha çok iç borçlanmaya ağırlık veren 

politikalar tercih edilmiştir. 

Konsolide Bütçe açıklarının giderek artan bir biçimde 

menkul kıymet ihracı yoluyla finanse edilmesi bazı 

sorunları da beraberinde getirmiştir. Kamu menkul 

kıymetleri piyasasının yapısı ve bu menkul kıymetlerin faiz 

ödemeleri bütçe açığının artmasına katkıda bulunmuştur. 

Bundan dolayı özellikle 1980 sonrası dönemde bütçe 

açıklarının finansmanı açısından iç borçlanmanın niteliği, 

boyutları ve sonuçları önem taşımaktadır. Kamu 

finansmanında iç borçlanmaya ağırlık verilmesi; özel kesim 
finansmanı için ulaşılabilecek kaynak hacmini daraltmış, bu 

da finansman maliyetini yükselterek özel kesimin yatırım 

eğilimini yavaşlatmıştır. Ayrıca devlet iç borçlanma 

senetlerine uygulanan yüksek faiz ve diğer özendirici ve 
zorlayıcı önlemler özel kesim fazlalarının kamu kesimi 

finansmanına yönelmesine neden olmuştur. 

Bu çalışmada esas olarak kamu kesimi içerisinde büyük 

paya sahip olan Konsolide Bütçe açıklarının finansmanı ve 

ekonomik etkileri ele alınmıştır. 

OlVt.ET PLANLAMA TEŞKİLATI 
Dokümantasyon KütCpbaat 

§ubı*si Müdürlüğü 



Kamu menkul kıymetleri piyasasının yapısı, bütçe 

açıklarının Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihracı ile 

karşılanmasına yönelişteki amaç ve bu tür bir dönüşümün 

özel kesim açısından yarattığı koşullar ağırlıklı olarak 

incelenmiştir. Çalışmanın asıl amacı yurtiçi finansmanı 

incelemek olduğu için dış finansman konusu kapsam dışı 

bırakılmıştır. 

Çalışmanın birinci bölümünde bütçe açıklarının 

vergilendirme yerine borçlanma ile finanse edilmesi 

konusunda mevcut teorik yaklaşımlar net servet etkileri 

açısından ele alınarak incelenmiştir. Ayrıca bu teorik 

görüşlerle ilgili literatürde yer alan ampirik 

çalışmalardan da bahsedilmiştir. 

Genel bir bilgi oluşturması açısından toplam kamu 

kesimi açığı ve finansmanı kısa bir şekilde ikinci bölümde 

özetlenmiştir. 

Kamu kesimi açığına en büyük katkı Konsolide Bütçe ve 

KİT’lerden gelmektedir. 1980 yılına kadar genellikle KİT 

açıklarından kaynaklanan kamu kesimi finansman açıklarında, 

sonradan bütçe açıkları etkili olmaya başlamıştır. Bu 

gelişmeden dolayı 1980-1991 dönemi için Konsolide Bütçe’ye 

ait bilgiler üçüncü bölümde incelenmiştir. Konsolide Bütçe 

gelir ve harcamaları, gelir-gider farkı ve bütçe açığının 

finansman şekli bu bölümde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

1980’lerin ikinci yarısından itibaren bütçe açıklarının 

finansmanında Merkez Bankası kaynaklarından ziyade Devlet 
tahvili ve Hazine bonosu ihracına ağırlık verilmiştir. 

Bundan dolayı iç borçlanmanın vade yapısı, iç borç servisi, 

iç borçlanma mevduat ilişkisi, iç borç faiz oranları 
konularının da yer aldığı iç borçlardaki gelişmeler yine bu 

bölümde analiz edilmiştir. Ayrıca enflasyon düzeltmeli ve 
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faiz dışı bütçe açığı kavramlarına da değinilmiştir. 

Dördüncü bölümde kamu menkul kıymetleri piyasasının 

yapısı incelenmiştir. Bütçe açıklarının kamu menkul 

kıymetleri ile finansmanı politikasına yönelinirken 

bireysel tasarruf sahiplerini menkul kıymetlere alıştırmak 

amaçlanmıştı. Ancak kamu menkul kıymetleri stokunun önemli 

bir bölümünün bankalarda olduğu bu bölümde gösterilmeye 

çalışılmıştır. Bankaların Devlet tahvili ve Hazine 

bonolarını yasal zorunluluktan çok kendi tercihleri ile de 

talep etmelerinin temel nedenleri üzerinde durulmuştur. 

Sürekli bütçe açıklarının, faiz oranları, özel 

tasarruflar-yatırımlar ve enflasyon ile ilişkisi beşinci 

bölümde ele alınmıştır. Hâzinenin, enflasyonist etkilerden 

kaçınma amacıyla iç borçlanma politikasına yönelmesi, 

ekonomide oluşan fonlara ilave bir talep oluşturmuştur. Bu 

durum özel kesim finansman olanaklarını daraltmış ve 

finansman maliyetlerini (faiz) yükseltmiştir. Yükselen 

finansman maliyetleri özel kesim yatırımları üzerinde 

olumsuz etki yaratmıştır (crowding-out) . Hâzinenin özel 

kesime rakip olarak doğrudan fon piyasasına girerek ilave 

finansman ihtiyacını gidermesi ve özel kesimin finansal 

olarak dışlanması konusu ağırlıklı olarak bu bölümde analiz 

edilmiştir. Ayrıca iç borçlanmanın enflasyonist etkisine de 

bu bölümde değinilmiştir. 

Altıncı bölümde, çalışma ana hatları ile özetlenmiş ve 

sonuçları gözden geçirilmiştir. 
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1- TEORİK YAKLAŞIMLAR 

Konular açısından geleneksel maliye teorisi, başta 

vergi olmak üzere kamu harcamalarını, bütçeyi ve borçları 

kapsamaktadır. Ağırlık vergilerde olmakla beraber devlet 

gelirleri açısından borçlanma, vergilerin başlıca 

alternatifini oluşturur. Devlet borçlanması konusunda 

birbirinden farklı pek çok düşünce savunulmuş ve uzun 

yıllar tartışılmıştır. Aşağıda bu konu ile ilgili teorik 

yaklaşımlar üç grup halinde özetlenmiştir. 

1.1.STANDART NEOKLASİK MODEL 

Bütçe açıklarının finansmanında vergilendirme yerine 

borçlanmaya gidilmesi; bu borç yükünün gelecek kuşaklara 

nakli sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu görüşe göre, devlet 

borçları eninde sonunda vergilerle ödenir ve bu vergi 

yüküne katlanmak zorunda bulunan kuşak da bugünkünden 

farklıdır. Kamu borçlarının bir süre sonra ödenme devresi 

geldiğinde borçlanan kuşak ortadan kalkmış ya da 

yaşlanmıştır. Bu demektir ki, kamunun borçlandığı dönemde 

sunduğu hizmetlerden yararlanmış bulunan o günkü nesil, 

kendinden sonra gelen genç kuşaklara bazı fedakarlıklarda 

bulunmalarını gerektiren bir yük devretmektedir. Yani 

borçların ödenmeye başlandığı dönemde fedakarlıkta 

bulunmaları gerekenler vergi mükellefleri olacak ve böylece 

kamu borçlarının yükü daha sonraki kuşaklar tarafından 

çekilecektir. 

Devletin bugünkü vergilendirmeyi gelecek kuşaklara 

nakletmesi cari tüketimde bir genişleme yaratacaktır. Bu 

durum şu şekilde açıklanmaktadır. Bütçe açıkları vergi 
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indirimi sonucu veya harcamaların artırılmasıyla ortaya 

çıkmaktadır. Sözkonusu açığın iç borçlanma ile finanse 

edilmesi durumunda, devlet tarafından ihraç edilen kamu 

menkul kıymetlerini özel kesimin net servetine dahil etmek 

gerekmektedir. Eğer kamu borçlanması nedeniyle ortaya çıkan 

vergiler (iç borç faiz ve anapara ödemeleri için) cari 

dönemdeki özel kesim tarafından tam algılanmaz ve bugünkü 

değerine iskonto edilmez ise özel tüketimi arttırıcı etkisi 

olan bir "net servet etkisi" ortaya çıkacaktır. Yani kamu 

borçlanmasının finansal araçları olan Devlet tahvilleri ve 

Hazine bonoları ya kısmen ya da tamamen özel kesimin net 

servetinin bir parçası olarak değerlendirilecektir, zira bu 

borçlanma senetlerinin faiz geliri bir çeşit servet 

unsurudur. Sonuç olarak özel kesim net servet artışı, 

toplam tüketimi arttırıcı bir etki yaratmaktadır. 

Kaynakların tam istihdam edildiği varsayımı altında, 

toplam üretim sabit kaldığından cari tüketimdeki artış, 

tasarruflardaki düşüşe neden olacaktır. Ekonomide tasarruf- 

yatırım eşitliğini yeniden sağlayabilmek için kapalı 

ekonomilerde faiz oranları artacak bu da özel kesim 

yatırımlarını olumsuz yönde etkileyecektir "crowding-out". 

Bu ise uzun dönemde üretken sermaye stokunun azalması 

demektir. Başka bir ifadeyle kamu borçlanmaları nedeniyle 

gelecek kuşağa daha az sermaye stoku aktarılmış 

olunacaktır. Borçlanmanın daha sonraki nesiller açısından 

bir yük teşkil etmesi bu açıdan da önem taşımaktadır. 

Açık ekonomilerde durum daha farklı olmaktadır. Bütçe 

açıklarının finansmanında yurtiçi tasarruflar yerine dış 

kaynaklardan yararlanmanın tercih edilmesi halinde faiz 
oranları üzerinde bir etki sözkonusu olmayacaktır. 

Dolayısıyla tam istihdam düzeyinde cari tüketimdeki artış 

yatırımlardan ziyade ihracatta bir "crowding-out" etkisi 
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yaratarak cari işlemler hesabının açık vermesine neden 
olacaktır. 

Neoklasik görüşe göre asıl önemli olan arizi bütçe 

açıklarından ziyade sürekli bütçe açıklarının 

finansmanıdır. Arizi bütçe açıklarının yarattığı etki çok 

daha küçüktür. Hatta bu tür bütçe açıklarının tasarrufları 

kısa dönemde hızlandırdığı da söylenebilir. Eğer bütçe 

harcamaları sabit tutulursa arizi bütçe açığı vergi 

indiriminden doğar. Bu ise düşük marjinal vergi oranı 

demektir. Sermayedeki düşük gelir vergisi oranı, direk 

olarak vergi sonrası sermaye getiri oranını yükselterek 

tasarrufların hızlanmasına neden olur. Ayrıca arizi olarak 

gelir vergisi oranlarının düşüşü cari gelir ve tasarrufları 

arttırarak bugünkü tüketimden gelecekteki daha fazla 

tüketim için vazgeçilmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak 

Neoklasik yaklaşıma göre arizi bütçe açıklarının çok düşük 

hatta kısa dönemde ekonomik değişkenler üzerinde olumlu bir 

etkisi söz konusudur. Bundan dolayı Neoklasik yaklaşımın 

ampirik uygulamalarında sürekli bütçe açıklarının yarattığı 

etkiler önem taşımaktadır. 

Standart Neoklasik Modelin 3 ana özelliği vardır. 

1- Borçlanma ve borç ödemelerinin piyasa faiz oranından 

yürütüldüğü bir ekonomide, bireysel tasarrufların tayini 

bugünkü tüketim ile gelecekteki tüketimin optimum bileşimi 

olarak belirlenmektedir. 

2- Bireylerin yaşam süreleri sınırlıdır ve her tüketici 
belli bir nesile aittir. 

3- Bütün dönemler için tam istihdam varsayımı geçerlidir. 
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Birinci özellikte, ekonomide likidite kısıtı olmayan 

tüketicilerin var olması yani sermaye piyasasının tam 

işlediği varsayımı yapılmıştır. Bu durumda likidite kısıtı 

içinde olmayan tüketiciler faiz oranları yükselme trendine 

girene kadar menkul kıymet alımında bulunmayacaklardır. 

Bundan dolayı faiz oranları ekonomide ilave bir tasarruf 

sağlanana kadar artacaktır. Bu da yatırımları düşürerek 

sermaye birikimini olumsuz yönde etkileyecektir. Ancak bir 

görüşe göre likidite kısıtı olan tüketicilerin var olması 

halinde de sonuç değişmemektedir. Çünkü toplumda likidite 

kısıtı olan tüketicilerin oranı çoğalırsa, tasarrufların 

faiz oranına olan duyarlılığı düşer ve ancak faiz 

oranlarındaki çok büyük artışlar sermaye piyasasını 

dengeleyebilir. Bu durumda likidite kısıtı olan 

tüketicilerin var olması Neoklasik yaklaşımın vardığı 

sonucu daha da güçlendirerek sürekli bütçe açıklarının 

sermaye birikimini olumsuz yönde etkilediğini doğrular.* 

Diğer iki özellik Neoklasik model için temel teşkil 

etmektedir. İkinci özellik yani sınırlı yaşam sürelerinin 

var oluşu Neoklasik ve Ricardo görüşünü birbirinden ayıran 

temel unsurdur. Üçüncü özellik ise yani tam istihdam 

varsayımı Neoklasik ve Keynesyen görüşü birbirinden ayırd 

etmektedir. 

1.2.RICARDOCU EŞDEĞERLİK TEOREMİ 

Eşdeğerlik teoremi literatürde borç nötürlüğü olarak 
da adlandırılmaktadır. 

Bernheim B.Douglas. "A Neoclassical Perspective on 
Budget Deficits", Journal of Economics Perspectives. 
Vol.3 , Number 2, Spring 1989, S. 59. 
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Bir vergi indirimi sonucu veya vergiler sabit iken 

kamu harcamalarının arttırılmasıyla ortaya çıkan bütçe 

açığı kamu borçlanmasıyla finanse edilirse, gerçekte 

yapılan, vergi toplamanın zamanlamasını cari dönemden 

gelecek döneme kaydırmaktan ibarettir. Eğer kamu 

borçlanması nedeniyle ortaya çıkan vergiler (kamu menkul 

kıymetlerinin faiz ve anapara ödemeleri için) cari 

dönemdeki Özel kesim tarafından tam olarak algılanır ve 

bugünkü değerine iskonto edilirse cari dönemdeki vergi 

indirimi (veya kamu harcamalarının artışı) özel kesim 

tasarruflarını gelecekteki vergileri ödemeye yetecek 

düzeyde arttırır ve böylece kamu borçlanması ekonomi 

üzerinde herhangi bir reel etki yaratmadan absorbe edilmiş 

olur. Dolayısıyla gelecekte konması beklenen vergilerin tam 

algılanması ve bugünkü değerine iskonto edilmesi durumunda 

kamu menkul kıymetlerinin özel kesimin net servetinin bir 

parçası olarak değerlendirilmesi söz konusu olamaz. 

Bu modelin en önde gelen savunucusu Robert Barro’dur. 

Barro’ya göre menkul kıymetler eğer sadece gelecekte 

konmasına neden olacağı vergilerin iskonto edilmiş değerini 

aşarsa, net servet olarak algılanacaktır. Barro, menkul 

kıymetlerin değeri ve vergi iskontolamasını ele alarak, 

katlamalı nesiller modeli içinde, yaşayan kuşakların etkin 

bir nesiller arası servet aktarması ile gelecek kuşaklara 

bağlandığı ölçüde, kişilerin sonlu hayatı bir nevi sonsuz 

hayat haline gelir demektir. 

Eşdeğer teoremine göre bütçe açıklarının cari tüketim 

üzerinde etkisi yoktur. Çünkü rasyonel tüketici tüketim 

kararlarını hayatboyu gelirlerini gözönüne alarak yapar. 

Eğer kamu cari vergileri düşürürse, bireyler tüketim 

kalıplarını değiştirmeden tasarruflarını arttırırlar ki 

gelecekteki dönemde bu bütçe açığını finanse etmek için 
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yükselecek olan vergi faturasını ödeyebilsinler. 

Yaklaşıma göre bütçe açıkları sonucu kamu 

tasarruflarındaki düşüş özel kesim tasarruflarındaki 

artışla elimine edilmekte ve böylece toplam tasarruflar 

düzeyinde bir değişiklik olmamaktadır. Toplam tasarrufların 

değişmemesinden dolayı faiz oranlarının artması 

gerekmemektedir. Bundan dolayı yatırımlar üzerinde bir etki 

yaratılmamakta ve kamu borçlanmalarının gelecek dönemler 

için yükü söz konusu olmamaktadır. 

Bu modelin kabul ettiği varsayımlar, 

1- Nesillerarası transferlerin sözkonusu olması ve 

nesillerin birbiri ile ilgili olması. Birinci nesil gençlik 
döneminde olan ikinci nesil tarafından izlenir, bu nesilde 

çocukları tarafından, çocuklarda kendi çocukları tarafından 

izlenir. Nesiller kendinden sonraki nesiller için ilgi ve 

kaygı duymaktadır. Buradaki en önemli sınırlama gelecek 

nesile bırakılacak miras miktarının negatif olmayacağıdır. 

Barro bu varsayım ile yaşayan nesillerin gelecek nesiller 

için altruistik bir davranış içinde olduğunu kabul 
etmektedir. 

2- Sermaye piyasasının tam işlerliğinin olması 

3- Tüketicilerin rasyonel ve uzak görüşlü olması 

4- Vergilerin piyasayı bozucu etkilerinin olmaması 

Eşdeğer teoreminin geçerliliği yaşam süreçlerinin 
sonsuz olma ve nesiller arası transferlerin var olmasına 

dayanmaktadır. Bu aşamada teoreme getirilen ilk eleştri 

nesiller arası miras zincirinin hiç kopmadan sürüp gideceği 

noktasına yöneltilmiştir. Bireylerin kamu borçlanması 
politikasına karşı tepkilerini, sanki sonsuza kadar 

yaşamayı bekiiyormuşcasma belirledikleri varsayımı 



terkedilirse, bir vergi indirimi ya da vergiler sabitken 

kamu harcamalarının artması durumunda ortaya çıkan bütçe 

açığının iç borçlanma yoluyla finanse edilmesi net servette 
bir artış yaratacaktır. Bir başka deyişle, kamu menkul 

kıymetleri en azından kısmen net servetin bir parçası 

olarak değerlendirilecektir. 

Bu bağlamda her kuşakta çocuksuz veya çocuklarının 

refahı ile ilgilenmeyen hanehalkları bulunabilir. Bu 

hanehalkları bugün yürütülen borçlanma politikasıyla kendi 

üstlerindeki bir kısım vergilerin gelecek kuşaklara 

aktarılması sonucu servetlerinde meydana gelen artışı 

bugünkü tüketim seviyelerini arttırmaya yöneltebilirler, 

öte taraftan çocuklarının refahını düşünen hanehalklarınm 

bırakacağı net miras miktarındaki artış bu hanehalklarınm 

çocuklarının karşılaşacağı ilave vergilerin tamamını 

ödemeye yetmeyecektir. Her iki çeşit hanehalkı bir bütün 

olarak ele alınınca menkul kıymetlerin belli bir oranı 

kadar toplumun net servetinde bir artış olacaktır. 

İkinci olarak gelecekteki vergiler konusundaki 

bekleyişlerle ilgili eleştiriler getirilmiştir. Tobin ve 

Buiter’e göre gelecekteki vergi politikası çok nadir olarak 

önceden açıklanır. Ayrıca Barro’nun modelinde bütün 

vergiler götürü vergiler olarak ele alınmıştır. Oysa gerçek 

hayatta götürü olmayan dolaylı ve dolaysız vergiler de 

bulunmaktadır. 

Teoreme getirilen üçüncü eleştiri ekonomide likidite 

kısıtlamaları olayını bütünüyle yok varsaymasıyla 
ilgilidir. En gelişmiş ülkelerde bile mali piyasalar 

gelecekteki gelirleri bugünden tüketmek isteyenlere 

sınırsız olanaklar sunmazlar. 
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Dördüncü eleştri ise bu modelin tam istihdam düzeyine 

bağlı olması üzerine getirilmiştir. 

Bütün bu eleştirilere rağmen Barro, Ricardocu 

eşdeğerlik teoreminin maliye politikası açısından önemli 

bir yaklaşım olduğunu ileri sürmektedir. Ampirik çalışmalar 

ele alınarak bu modelin ne denli açıklayıcı olduğu 

Barro*nun "The Ricardian Approach to Budget Deficits" adlı 

makalesinde anlatılmak istenmektedir.^ 

Ricardo’cu eşdeğerlik teoreminin servet etkisi 

açısından ortaya koyduğu savın tersine Keynes*çiler 

hanehalklarının gelecekteki vergi yükünü algılamada miyobik 

olduğunu ve algılama tam olsa bile hanehalklarının "bencil" 

bir yaklaşım içinde, sözkonusu vergilerden kaçtıklarını 

ileri sürerek kamu menkul kıymetlerini net servetin bir 

parçası saymaktadırlar. Bu konu "servet etkisi" adı altında 

aşağıda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

İlk olarak Keynesyen model, IS ve LM eğrilerinin 

analizi ile maliye politikasının etkileri açısından 

incelenmiştir. 

Kamu harcamalarının artışı çoğaltan etkisiyle özel 

kesim harcamalar ınmda artmasına yol açar, ancak artan 

gelir seviyesi muamele saikiyle para talebini arttırdığı ve 

para arzı da sabit olduğu için faiz oranlarını bir miktar 

arttırır bu da özel kesim harcamalarının bir miktar 

^Barro, Robert J. "The Ricardian Approach to Budget 
Deficits", Journal of Economic Perspectives. Volüme 3, 
November 2, Spiring 1989, S.52. 
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kısılmasına neden olur. Yani faiz oranlarının artması 

yatırımları düşürerek toplam geliri kısmen geriletir 

(crowding-out) . 

ıh Oran) 
(R) 

Yo Yi Y 2 Reel Gelir 

SEKİL - 1 (Y) 

Sonuç olarak kamu harcamalarındaki artış, geliri ve 

buna bağlı olarak muamele saikiyle para talebini arttırır 

ve böylece faiz oranı yükselir, bunun sonucunda da maliye 

politikasının harcama ve gelir etkisi azalır. Eğer faiz 

oranı yükselmemiş olsaydı şekil-1 de görüldüğü gibi ISq 
eğrisi ISj’e kaydığında ortaya çıkan gelir artışı (Y2“Yj) 
olurdu. Fakat para arzı sabit olduğu için para piyasası 

denge koşulu LM eğrisi boyunca A’dan B’ye gelinmesini 

zorunlu kılar. Bu durumda faiz oranında ortaya çıkan artış 

para talebi üzerindeki gelir etkisini ortadan 

kaldırmaktadır. Zira LM eğrisi üzerindeki her noktada para 
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arzı ve talebi birbirine eşittir. Sonuçta ortaya çıkan ilk 

baştakinden daha az bir gelir etkisidir (Yg-Yg). Aradaki 
fark (Y2~Yj) "indirect crowding-out" nedeniyle ortaya çıkan 
negatif etkinin sınırlayıcı özelliğinden doğmaktadır. Bu 

durumda IS eğrisinin genişletici etkisi elimine edilmekte 

ve ekonomi daha yüksek faiz oranları (Rj ) ile düşük gelir 
düzeyinde (Yj) kalmaktadır. 

Keynesyen teoriye göre "crowding-out” ancak ekonomi 

kapasite limitlerine yakın bir düzeyde ise söz konusu 

olmaktadır. Bütçe açıkları faiz oranlarını daha önceki 

düzeyine göre yükseltebilir ve ekonomide tam kapasiteye 

yakın bir düzeyde ise faiz oranlardaki bu artış 

yatırımlarda ters etki yaratır. 

Birçok klasik Keynesyen* cinin savunduğu husus ise, 

eğer ekonomi tam kapasite seviyesine yakın değilse bütçe 

açıkları gerçekte özel yatırımlar üzerinde Mcrowding-out" 

etkisini yaratmadığıdır. Toplam talepteki artış özel kesim 

yatırımlarındaki karlılığı artırmakta ve bu da herhangi bir 

faiz oranı seviyesinde yüksek yatırım düzeyini 

sağlamaktadır. Yani faiz oranlarının yüksek olmasına rağmen 

satışlardaki artış tam kapasite seviyesinin altında 

yatırımların yükselmesini sağlayacaktır. Bu durumda ekonomi 

tam kapasite seviyesine doğru bir genişleme göstermektedir. 

Sonuç olarak kamu açıklarının sermaye birikimi üzerindeki 

olumsuz etkisi ancak tam kapasite düzeyinde 

gerçekleşmektedir. 

1.3.1.Servet Etkileri 

Keynesciler net servetteki değişmelerin özel kesim 

davranışları üzerindeki etkilerini geleneksel statik model 

içinde aşağıdaki şekilde incelemektedirler (Gerçek 
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Keynesyen teoride servet etkileri bulunmamaktadır). Bu 

çerçevede IS-LM modeli ve faiz oranlarındaki değişmelerin, 

servetin değeri üzerindeki etkisini yok kabul ederek bütçe 

açığının para veya menkul kıymet ihracı yoluyla finansman 

biçimleri şekil yardımı ile gösterilmeye çalışılmıştır. 

Şekil-2’de üst kısımda LM-IS sistemi alt kısımda da kamu 

harcamaları ve vergiler gösterilmektedir. 

a-) Bütçe Açığının Para ile Finanse Edilmesi 

Kamu harcamaları artışı sonucu Gj düzeyine ulaşıldığı 
zaman geleneksel kamu harcamaları çoğaltanı ISq eğrisini 
ISj’e kaydırarak gelir seviyesini Yq ’dan Yj ’ e çıkarır (Şekil 
-2). Buna maliye politikasının birinci tur veya kısa dönem 

etkisi denmektedir. Yj gelir seviyesinde DDj kadar bir bütçe 
açığı söz konusudur. 

Bütçedeki bu açığın parayla finanse edilmesi halinde 

para arzı artacak ve LM eğrisini sağa kayacaktır. Bu andan 

itibaren servet etkisi işlemeye başlar, zira bu para 

ekonomideki net servetin bir unsurudur ve bu kalemde 

meydana gelen bir artış mal piyasasında dolaysız servet 

etkisi şeklinde mallara olan talebi arttıracağı için IS 

eğrisi yeniden sağa kaymaya başlar. Buna da ikinci tur etki 

denilmektedir. Bu aşamada net servette ortaya çıkan artış 

ek para talebini doğurur, dolayısıyla LM eğrisi üzerinde 

ikinci bir zıt etki yaratır (sola kayması biçiminde). Ancak 

birinci etki ikinci etkiden fazladır yani para arzı 

fazlasındaki net artış sözkonusudur.(LMj) 

Sonuç olarak uzun dönemde mal ve para piyasasındaki 

servet etkilerinin tamamı ortaya çıkar ve IS eğrisi IS., , LM 

eğrisi de LM] konumuna gelerek uzun dönem dengesini veren 
Y2 gelir seviyesinde sürekli bir denge oluştururlar. Y2 
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gelir seviyesinde bütçe de dengeye geldiği için ekonomide 

de bir denge durumundan söz edilebilir. 

b-) Kamu Açığının Kamu Menkul Kıymetleri İhracı ile 

Finanse Edilmesi 

önceki durumda olduğu gibi kamu harcamaları Gg’dan Gj ’ e 
arttığında ISq eğrisi ISj’e kayacak ve gelir seviyesi Yj 
düzeyine yükselecektir. (Şekil-3) 

Y| seviyesindeki bütçe açığı (DDj) özel kesime tahvil 
ve bono satılması ile finans ediliyorsa bu menkul 

kıymetlere yapılan faiz ödemelerinin de dikkate alınması 

gerekmektedir. Bu durumda kamu menkul kıymetleri özel kesim 

net servetinin bir parçasını teşkil eder. Net servette iç 

borçlanma nedeniyle ortaya çıkan bu artış harcamalar 

üzerinde yarattığı dolaysız servet etkisi nedeniyle ISj 
eğrisini yeniden sağa kaydırmaya başlar. "İkinci turda" 

ortaya çıkan bu artış yarattığı çoğaltan etkisiyle gelir 

düzeyi ve vergi hasılatını da arttırmaya başlar. Para 

piyasasında ise bunun tam tersi bir süreç yaşanır. 

Servetteki artışın yarattığı ek para talebi LMq eğrisini 
sola kaydırır (LMj) . Servet etkileri nedeniyle IS ve LM 
eğrilerindeki kaymalar birbirini takip eden çeşitli akım 
dengeleri oluşturur. Sözkonusu akım dengelerinin gelir 

genişlemesine mi yoksa daralmasına mı yol açacağı 
harcamalar ve para talebi üzerindeki servet etkilerinin 

büyüklüğüne bağlıdır. Şekil-3’de mal piyasasındaki servet 
etkisi para piyasasındaki servet etkisinden daha büyük 

olduğu için ekonomideki net sonucu gelir düzeyine 

artmasıdır. (Yj) 
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1.4.BÜTÇE AÇIKLARININ EKONOMİK ETKİLERİ ile İLGİLİ 

AMPİRİK ÇALIŞMALAR 

Bütçe açıkları ile ekonomik değişkenler arasındaki 

ilişkileri araştırmak amacıyla çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. 

Yapılan çalışmaların çok azı hariç bütçe açıkları ele 

alınırken sürekli ve arizi bütçe açıkları olmak üzere bir 

ayrıma gidilmiştir. 

Bütçe açıkları ve diğer ekonomik değişkenler arasında 

makro ekonomik tahminlerin yürütülmesi bir takım 

ekonometrik problemlerin de ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Bir çok ekonomik değişkenin içsel olması (Bütçe 

açıkları, kamu harcamaları, tüketim, gelir ve faiz oranları 

hep aynı dengenin parçası olarak belirlenmektedir) ciddi 

zorlukları da beraberinde taşımaktadır. Çok sayıda ampirik 

makro ekonomik modelde, örneğin faiz oranlarındaki, 

tüketimdeki veya GSMH’daki hareketlenmenin az sayıdaki 

ekonomik değişkenler tarafından sağlıklı olarak 

saptandığının söylenmesi oldukça zordur. 

Ekonomik faaliyetler daha çok beklentilere dayalı 

olduğu için bunların genelde gözlenebilir olmaları mümkün 

değildir. Politikaların önceden açıklanma veya 
açıklanmamasına dayalı olarak hükümet politikalarının 

ekonomi üzerinde çok çeşitli etkileri görülmektedir. 

Karşılaşılabilecek bu tip zorluklara rağmen aşağıdaki 
bölümde bütçe açıkları ile faiz oranları, tüketim ve 

tasarruf arasındaki ilişkileri ortaya koyan çeşitli ampirik 
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çalışmalardan söz edilecektir. 

1.4.1.Faiz Oranları 

Ricardo görüşüne göre bütçe açıklarının reel faiz 

oranları üzerinde etkisi olmadığı halde, Standart Neoklasik 

görüşe göre her ikisi arasında pozitif bir etki söz 
konusudur. Faiz oranları ile bütçe açıkları arasındaki 

ilişkiyi test etmek için yapılan ampirik çalışmalar ikisi 

arasında çok zayıf bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. 
Charles Plosser ABD için yaptığı bir çalışmada, 1954-1978 

yılları arasında federal borçlardaki beklenmedik 

hareketlenme, değişik vadelerdeki Devlet tahvilleri faiz 

oranlarında herhangi bir artışa neden olmuyor sonucuna 

ulaşmıştır. Plosser daha sonra 1985 yılına kadar veri 

tabanını genişletmiş ve aynı sonuçlara ulaşmıştır. Paul 

Evans da, 1974-1985 yılları için Kanada, Fransa, Almanya, 

İngiltere ve ABD için bu tip bir araştırma yapıp aynı 

neticeleri elde etmiştir. 

Evans ABD için 1931 den 1979 yılına kadar bir 

araştırma yapmış ve ABD’nin yıllık bütçe açıkları ile 

nominal veya reel faiz oranları arasında önemli bir 

ilişkinin olmadığını gözlemlemiştir. Daha uzun bir dönemi 

kapsayacak şekilde bu çalışma genişletilip 1908 den 1984 

yılına kadar aylık veriler kullanılarak bir değerlendirme 

yapıldığında, bütçe açıkları ile nominal ve reel faiz 

oranları arasında negatif bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

Evans beklenen bütçe açıklarının etkileri üzerinde de 

durmuştur. Vergilerde henüz herhangi bir kesinti olmadan 

önce, insanlarda bu yönde bir beklentinin oluşmasından 

kaynaklanan bütçe açıklarının da ortaya çıkması 

gözlenmektedir. Fakat böyle bir durumda faiz oranları vergi 
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kesintisinden önce herhangi bir artış göstermemektedir.* 

Genelde faiz oranları üzerinde yapılan bu ampirik 

çalışmalar Ricardo görüşünü daha çok destekler 

görünümündedir. Bütçe açıkları ve faiz oranları arasındaki 
ilişkiyi görebilmek için 1985 sonrası dönemsel datalar 

kullanılarak Türkiye için korelasyon analizi yapıldığında 

kesin bir yargıya varmak oldukça güç olmuştur. 

Bütçe açıkları ile faiz oranları arasında pozitif bir 

ilişkinin var olup olmadığını test etmek için nakit 

açığı/GSMH ile faiz oranları arasındaki korelasyon 

katsayısı (R) hesaplanmıştı. Gözlem sayısının 28 olarak ele 

alındığı bu analizde, nakit açıkları/GSMH ile 1 yıl vadeli 

Devlet tahvili faiz oranları arasındaki korelasyon Rj = 
0.4394 olarak hesaplanmıştır. Bu da bize (R) l’e yakın 

olmadığından dolayı her iki değişken arasında güçlü bir 
ilişki olmadığını göstermektedir. Bir yıl vadeli tasarruf 

mevduatı faiz oranları ve nakit açığı/GSMH arasındaki 

korelasyon katsayısı da Rj = 0.3743 dür. Aynı şekilde 
(Rjl’nin sıfıra daha yakın olması nedeniyle nakit açığı ile 
mevduat faizleri arasında pozitif bir ilişkinin var 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu hesaplamalara göre 
bütçe açıklarındaki artışın sözkonusu olması halinde faiz 

oranlarında da mutlaka bir artışa yol açıyor şeklinde bir 

yargıya varmak oldukça güçtür (korelasyon katsayısı sıfıra 

daha yakın olduğu için). Ancak R’nin küçük çıkması, 

ilişkinin olmadığına kesin bir kanıt teşkil etmez. Bu 

konuda bir yargıya varabilmek için başka testlerinde 

yapılması gerekmektedir. 

Barro, Robert J. "The Ricardian Approach to Budget 
Deficits", Journal of Economic Perspectives. Volüme 3, 
November 2, Spiring 1989, S.48 
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Yukarıdaki analize göre bütçe açıkları ve faiz 

oranları arasında zayıf bir korelasyonun var olması bize 

kabaca Türkiye’deki durumun daha çok Ricardo görüşüne yakın 

olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlara dayanarak 

Türkiye’deki bütçe açıklarının faiz oranları üzerinde 

hiçbir etkisi yoktur demek kesinlikle yanlış olacaktır, 

daha sonraki bölümde bütçe açıklarının faiz oranları 

üzerindeki etkisi ayrıca ele alınacaktır. 

1■4.2.Tüket im ve Tasarruf 

Bütçe açıkları ve toplam tüketim arasında ilişki 

birçok ekonomist tarafından araştırılmış ve çok değişik 

sonuçlara varılmıştır. Tüketim fonksiyonu ile ilgili 

yapılan çalışmaların sonuçlarının çoğunun belirsiz olması 

sınıflandırma probleminden kaynaklanmaktadır. Bütçe 

açıklarının içsel olmasından birçok problemler doğmaktadır. 

Örneğin bütçe açıkları ve tasarruflar (veya yatırımlar) iç 

içe bir özellik gösterdiği için aralarında nedensellik 
ilişkisinin aranması oldukça zor olmaktadır. 

Bernheim ve Reid’in yaptığı çalışmada ülkelerarası 

verilere dayanarak ABD için sürekli bütçe açıklarının 

ulusal gelirin bir oranı olan tüketimi önemli ölçüde 

artırdığı gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar ise Neoklasik 

yaklaşım ile tutarlı olmaktadır. 

Buna karşılık Chris Carrull ve Lawrence Summers’ın 

1987 yılında Kanada ve ABD için yaptığı çalışma ise farklı 

sonuçlar vermektedir. Çalışma sonuçlarına göre 1970 yılına 

kadar her iki ülke için aynı olan özel tüketim oranı daha 

sonra farklılıklar göstermiştir. 1983-85 yılları arasında 

Kanada’nm oranı 6 puan kadar daha yüksek bulunmuştur. 

Diğer makroekonomik göstergeler sabit tutularak yapılan 
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birebir ilişkili bir çalışmada Kanada’da özel tasarrufların 

ABD’ye göre yüksek olması, Kanada’da. bütçe açıklarının 

GSMH’ya oranlarının yüksek olmasından ötürü olduğunu 

göstermektedir. Relatif değer olarak net ulusal tasarruf 

oranlarının her iki ülkede de bütçe açıklarına göre 

değişmemesi Ricardo görüşünü daha çok doğrulamaktadır. 

Bir başka çalışma İsrail için yapılmış ve bütçe 

açıkları ile tasarruflar arasındaki ilişkiye bakılmıştır. 

1983’te gayri safi ulusal tasarruf oranı yüzde -4’dür. 1984 
yılında bütçe açığındaki önemli artış kamu tasarruf oranını 

yüzde -11’e çekmiştir. Buna karşılık özel tasarruf oranı 

yüzde 17’den yüzde 26’ya yükselmiştir. Böylece toplam 

ulusal tasarruf oranı çok az değişerek yüzde 13’ten yüzde 

15’e çıkmıştır. Daha sonra 1985 yılındaki uygulanan 

istikrar politikası bütçe açıklarını elimine etmiş böylece 
kamu tasarruf oranı 1984’de yüzde -ll’den 1985-86’da sıfıra 

yükselmiştir ve 1987 yılında da bu oran yüzde -2 olmuştur. 

Özel tasarruf oranı da aynı dönemlerde önemli ölçüde 

düşmüştür. Söz konusu oran 1984’de yüzde 26’dan 1985’de 

yüzde 19’a ve 1986,1987 yıllarında da yüzde 14’e düşmüştür. 

Bundan dolayı ulusal tasarruf oranları göreli olarak 

istikrar sağlamıştır. Ulusal tasarruf oranı 1984’de yüzde 

15’den, 1985’de yüzde 18’e çıkmış, 1986 yılında yüzde 14 ve 

1987 yılında da yüzde 12 olmuştur. Buradaki önemli nokta 

kamu ve özel tasarrufların birebir bir ilişki ile 

birbirlerini elimine etmesidir. Bu da Ricardo görüşünü 

kabaca ortaya koymaktadır. 

1984-1987 Reagan döneminde ABD ele alındığında, ki 
bütçe açıklarının Amerika için önemli olduğu bir dönemdir, 

ekonomik büyüklükler İsrail’de görüldüğünden daha olumlu 

bir tablo çizmektedir. Ancak ABD’de bütçe açıklarının 

yatırımlar ve tasarruflar üzerinde yarattığı etkiler bir 
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tartışma konusu halindedir. Bunun nedeni ise özellikle son 

dönemlerde yatırım ve tasarruf oranlarının gerçekte yüksek 

mi yoksa düşük mü olduğunun belirsiz olmasıdır. Ulusal 

hesap ölçümlerine göre net yatırım ve net tasarruf oranları 

düşük seyretmektedir. Fakat öte taraftan reel yatırımların 

reel GSMH’ya oranı ortalama olarak 1984-87 yıllarında yüzde 

27.9 olmuştur. Bu oran 1947-1987 yılları arasında yüzde 

23.8’dir. Aslında savaş sonrası dönem ele alındığında son 

dönemde yatırımlarda önemli artış olmuştur. Aynı şekilde 

tasarruflar ele alındığında aktiflerin reel piyasa değeri 

olarak tasarruf oranları düşük değildir, örneğin hane 

halkları net değerlerinin GSMH’ya oranı 1984-1987 arasında 

yüzde 11.2, 1947-87 yılları arasında ise yüzde 10.1’dir. 

Böyle bir belirsizlik sözkonusu olduğu için ABD’de bütçe 

açıklarının yatırımlar ve tasarruflardan ne denli 

etkilendiği kesinlik kazanmamaktadır.* 

Bütçe açıklarının yarattığı ekonomik etkiler üzerinde 

yapılmak istenen bütün bu ampirik çalışmaların yorumlanması 

oldukça güçtür. 

Douglas Bernheim’a göre Ricardo görüşünün hem teorik 

bazda hem de ampirik çalışmalar açısından geçerliliği 

tartışma konusudur. Var olan birçok makro ekonomik 

göstergeler bütçe açıklarının ekonomi üzerinde reel 

etkilerinin olduğu yöndedir. Sonuç olarak Neoklasik 

yaklaşımın kamu ve maliye politikası üzerindeki etkisi daha 

fazla önem kazanmaktadır. 

Barro, Robert J. "The Ricardian Approach to Budget 
Deficits", Journal of Economic Perspectives. Volüme 3, 
November 2, Spiring 1989, S.49 
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2- KAMU KESİMİ AÇIĞI VE FİNANSMANI 

Kamu harcamaları olağan kamu gelirlerini (vergi) 

aştığı takdirde, ekonomideki finansman akımında devlet açık 

veren birim olarak ortaya çıkmakta, kamu finansman açığı 

fazla veren birimlerden bu kez olağandışı yöntemlerle 

kamuya ilave fon aktarılmasını zorunlu kılmaktadır. Kamu 

finansman açıkları, özel kesim şirketler veya hanehalkı 

birimlerinin veya dış dünyada oluşabilecek fazlaların 

aktarılmasıyla karşılanmaktadır. Dış alemden borçlanmak, 

özel kesimden borçlanmak ve emisyon yöntemiyle borçlanmak 

üç temel fon aktarma mekanizmasıdır. 

1970’lerde başlayan ekonomik kriz sürecinde kamu 

kesimi hemen hemen tüm ülkelerde açık vermeye baçlamıştır. 

Yine ülkeden ülkeye değişmekle birlikte oluşan bu kamu 

açıklarının parasal genişleme ve dış borçlanma 

yöntemleriyle finanse edilmesi nisbeten sınırlı kalmış, 

genellikle doğrudan veya mali kesim aracılığıyla özel 

kesimden borçlanmak yoluyla finansman tercih edilmiştir. 

Türkiye’de kamu kesimini oluşturan kesimler Konsolide 

Bütçe, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), mahalli idareler, 

döner sermaye kuruluşları ve bütçe dışı fonlardır. 

Toplam kamu kesimi açığı olarak incelendiğinde bu 

açığa en büyük katkı Konsolide Bütçe ve KIT’lerden 

gelmektedir. 

1980 yılına kadar genellikle KİT açıklarından 

kaynaklanan kamu finansman açıkları, sonradan bütçe 

açıklarından kaynaklanmaya başlamıştır. KİT açıklarının 
fiyat politikasıyla giderilmesi, 1980 sonrasında kamu 
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açıklarının daralması sonucunu doğurmuştur. İstikrar 

tedbirlerinin ilk etkisiyle ortaya çıkan bu daralma 1984 

yılından sonra tersine dönmüştür. Büyüyen bütçe açıkları 

kamu açıklarının yeniden artmasına neden olmuştur. Kamu 

açıklarının KİT finansmanından bütçe açıklarına kaymış 

olması 1980 yılı sonrasında kamu açıklarının finansmanında 

kullanılan kaynak ve yöntemleride değiştirmiştir. 1980 yılı 

öncesi daha çok Merkez Bankası kaynakları kullanılırken, 

1980 yılından sonra dış ve iç borçlanma temel finansman 

kaynakları haline gelmiştir. 

Bu çalışmada sadece Konsolide Bütçe açıklarının 

finansmanı ve ekonomik etkileri analiz edilmektedir ve dış 
borçlanma inceleme kapsamı dışında bırakılmaktadır. Ancak 

1980-1991 yılları arasında toplam kamu kesimi açığı ve 

finansmanı olarak baktığımızda genel bir bilgi oluşturması 

açısından aşağıdaki hususlar üzerinde de durulmuştur. 

Kamu kesimi borçlanma gereği 1980 yılında GSMH’nm 

yüzde 10.5’i iken bu oran düşme eğilimine girmiş ve 1989 

yılına kadar ortalama 6.3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Ancak 1990 yılında bu oran önemli ölçüde artarak yüzde 10 

seviyesine ulaşmıştır. 1991 yılında ise bu oranın yüzde 

12.6 olacağı tahmin edilmektedir.(Ek Tablo 1) 

Kamu kesimi açığının GSMH’ya oranının 1989 yılından 

itibaren artış göstermesinin temel nedeni KIT’lerin 

stoklarında meydana gelen yükselme ve Konsolide Bütçe 
personel ve diğer cari harcamalarındaki artıştır. 

Kamu kesimi borçlanma gereğine en büyük katkı 1980- 

1983 yılları arasında KIT’lerden gelmektedir. Daha sonraki 

yıllarda Konsolide Bütçe açıklarının payı artmıştır. 1984 

yılından itibaren Konsolide Bütçe açıkları toplam kamu 
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açıklarının ortalama yüzde 63.3’ünü oluşturmuştur, 1884 

yılında bu oran en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 81.93 

olmuştur. 

Konsolide Bütçe ve KIT’lerin açıkları toplam kamu 

açığının tamamına yakınını oluşturmaktadır. 1984-1988 

yılları arasında Konsolide Bütçe ve KİT açıkları döner 

sermaye ve fonları fazlasıyla finanse edilmiştir. Döner 

sermayeli kuruluşlar 1980-1983 yılları arasında açık 

verirken, 1984 yılından itibaren finansman fazlası olan 

kuruluşlar haline gelmiştir.Fonlardaki gelişmeye bakarsak 
1984-1989 yılları arasında finansman fazlası yaratan fonlar 

1989 yılından itibaren açık vermeye başlamıştır. 

Mahalli idarelerin açıklarının toplam açık içindeki 

payı yıllar itibarıyla artış göstermiş ve 1991 yılında 

yüzde 3.1 olarak gerçekleşeceği beklenmektedir. 

Kamu kesimi açıkları ağırlıklı olarak iç borçlanmayla 

finanse edilmektedir. Ancak 1980-1988 yılları arasında dış 

borçlanmanın payında da önemli artışlar görülmüştür. 1989 
yılından sonra iç borçlanmanın payı yüksek seviyelere 

çıkmış ve 1990 yılında yüzde 87.5 olmuştur. 1991 yılı 
gerçekleşme tahmini ise yüzde 101.9’dur. 1984-1988 yılları 

arasında dış borçlanmadaki artışın önemli bir kısmı 
KIT’lerden kaynaklanmaktadır. (Ek Tablo 2) 
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3- KONSOLİDE BÜTÇE 

Türkiye’de bütçe açığı ile ilgili verilerin yer aldığı 

bütün resmi kaynaklarda zımni olarak yer alan bütçe açığı 

kavramı, uluslararası karşılaştırmada kullanılandan ve 

önceki bölümdeki teorik analizlerden farklı bir içeriğe 

sahiptir. Türkiye’de bütçe açığı yalnızca genel ve katma 
bütçeli idarelerin gelir ve harcamalarının yer aldığı 

Konsolide Bütçe için hesaplanmaktadır. Teorik analizde yer 

alan bütçe açığı basit olarak, kamu kesiminin toplam 

gelirleriyle toplam harcamaları arasındaki farkı ifade 

etmektedir. 

Bu durumda Türkiye’deki tanım, kamu kesimi içinde 

bulunan mahalli idareler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, döner 

sermayeli kuruluşları ve bütçe dışı fonları kapsam dışı 

bırakmaktadır. Gerçi bu kesimlere yapılan Hazine yardımları 

ve transfer harcamaları kalemi Konsolide Bütçe’de yer 

almakta ve böylece dolaylı yoldan bu kesimlerin de hesaba 

girmesi sağlanmaktadır. 

Bu çalışmada Konsolide Bütçe uygulamalarındaki 

gelişmeler ele alınacaktır. Toplam kamu kesimi olarak 

değerlendirmelerin yapılması ayrı bir çalışma konusu 
olabil ir. 

3,1.KONSOLİDE BÜTÇE GELİR ve HARCAMALARI 

Bu bölümde Konsolide Bütçe gelir ve giderlerinin 1980- 

1991 yılları için genel bir analizi yapılacaktır. 1982 

yılında Konsolide Bütçe gelir ve harcamaları 10 aylık 

olduğu için incelemelerde 1982 yılı kapsam dışı 
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tutulmuştur. 1991 yılı rakamları ise gerçekleşme 

tahminlerini yansıtmaktadır. 

Konsolide Bütçe uygulamasının 1980-1991 yılları 

gelişmeleri incelendiğinde gelirlerin GSMH’ya oranı olarak 

en üst seviyeye (yüzde 21.3) 1991 yılında ulaşıldığı ve en 

düşük seviyenin de (yüzde 15.3) 1984 yılında gerçekleştiği 

görülmektedir. Harcamaların GSMH’ya oranı ise 1982 yılı 

hariç 1985 yılında en düşük (yüzde 19.1) düzeyinde 

kalırken, 1991 yılı en yüksek (yüzde 28.4) seviyeye 

ulaşıldığı bir yıl olmuştur.(Ek Tablo 4) 

Yıllar itibarıyla baktığımızda Konsolide Bütçe 

gelirlerinin GSMH’ya oranı azalma eğilimi göstermiş ancak 

son yıllarda artmıştır. Konsolide Bütçe harcaısaları 

Konsolide Bütçe gelirlerine benzer bir gelişme 

göstermiştir. Konsolide Bütçe harcamalarının GSMH’ya oranı 

1983 yılında yüzde 22.6 iken 1988 yılında yüzde 20.9’a 

düşmüş ve 1991 yılında artarak bu oran yüzde 28.4’e 

yükselmiştir. 

Konsolide Bütçe gelir ve harcamalarına etki eden 

önemli faktörler aşağıda saptanmıştır. 

3.1.1. Gelirler 

Vergi Gelirleri 

Konsolide Bütçe Vergi gelirleri 1983 yılında GSMH’nın 

yüzde 16.7’si iken bu oran 1988 yılında yüzde 14.1’e 

düşmüştür. Bu düşüşün nedenleri arasında 1984 yılından 

itibaren Konsolide Bütçe vergi gelirlerinin bir kısmının 

fonlara aktarılması ve Genel Bütçe vergi gelirleri 

üzerinden büyük şehir ve diğer belediyelere verilen 
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payların artış göstermesi yer almaktadır. 

Konsolide Bütçe Vergi gelirleri 1989 yılından itibaren 

artış eğilimi göstermiştir. 1991 yılında vergi gelirlerinin 

GSMH içindeki payı yüzde 17.3’e yükselmiştir. 

- Son yıllarda maaş ve ücretlerde yüksek oranlı artışlar 

yapılması ve maaş ve ücretlerdeki gelir vergisi matrahının 

genişletilmesi gelir vergisinde önemli artış sağlamıştır. 

Vergi Dışı Gelirler 

1988 yılından itibaren fon gelirlerinden belli 

oranlarda Konsolide Bütçe’ye aktarmalar ve 1990 ve 1991 

yıllarında Körfez krizinden dolayı gelen hibeler nedeniyle 

vergi dışı gelirlerde önemli artışlar olmuştur. 

3.1.2.Harcamalar 

Personel Harcamaları 

Konsolide Bütçe personel harcamalarının GSMH’ya oranı 

1983 yılında yüzde 5.8 iken 1984 yılından itibaren bu oran 
düşmüştür. Personel harcamalarındaki bu gelişmede 1980 

yılından itibaren uygulanan istikrar politikalarına bağlı 
olarak maaş ve ücret artışlarının düşük düzeyde tutulması 

etkili olmuştur. 1989 yılından itibaren ise maaş ve 

ücretlere enflasyonun üzerinde artış sağlamak politikasına 

geçilmesinin sonucu, personel harcamalarının GSMH’ya oranı 
1991 yılında yüzde 10.8 olarak gerçekleşmiştir. 

Ayrıca 1987 yılından itibaren konut edindirme yardımı, 

1988 yılından itibaren ise tasarrufu teşvik uygulamalarına 

geçilmesi de son yıllardaki personel harcamalarının 

29 



artışında önemli rol oynamıştır. 

Diğer Cari Harcamalar 

Savunma Sanayi Destekleme Fonunun kurulmasıyla 

birlikte, diğer cari harcamaların ortalama yüzde 68’ini 

oluşturan savunma harcamalarında az da olsa azalma 

görülmüştür. Ayrıca uygulanan tasarruf tedbirleri sonucu 

diğer harcamalar 1988 yılından sonra düşüş göstermiştir. 

Yatırım Harcamaları 

Yıllar itibarıyla bakıldığında yatırım harcamalarının 

GSMH’ya oranında devamlı bir şekilde düşme olduğu 

görülmektedir. 1984 yılından itibaren yatırımların önemli 

ölçüde fonlar eliyle yapılmaya başlanması yatırım 

harcamalarının GSMH’ya oranının düşmesinde etkili olmuştur. 

Bu oran 1984 yılında yüzde 3.8 iken 1989 yılında yüzde 3.0 

olarak gerçekleşmiştir (Ek Tablo 4). 

Transfer Harcamaları 

Transfer harcamalarının yıllar itibarıyla GSMH’ya 

oranları artış göstermektedir. Bu yükselmeye en büyük katkı 

ıç ve dış faiz ödemeleriyle, vergi iadelerinden gelmiştir. 

1980 yılından sonra faiz ödemeleri devamlı 

yükselmiştir. Faiz ödemelerinin GSMH’ya oranı 1983 yılında 

yüzde 1.8’dir. 1984 yılından itibaren açığın finansmanında 

Merkez Bankası kaynaklarına çok sınırlı ölçüde gidilerek, 

ağırlığın tahvil ve bonoyla borçlanmaya verilmesi iç borç 
faiz ödemelerini önemli ölçüde artırmıştır. Diğer yandan 

yine 1984 yılından itibaren yapılan dış borç kullanımları 

ve izlenen kur politikası dış borç faiz ödemelerinin 
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artmasında önemli rol oynamıştır. Bu gelişmeler neticesinde 

faiz ödemelerinin GSMH’ya oranı 1984 yılında yüzde 2.4, 
1988 yılında ise yüzde 4.9’a yükselmiştir. 1991 yılında bu 
oran yüzde 5.3 olurken, yıllar itibarıyla faiz ödemelerinin 

transfer harcamaları içindeki payı da önemli ölçüde 

artmıştır. 1980 yılında transfer harcamalarının yüzde 7.9’u 

faiz ödemelerine giderken 1984 yılında yüzde 27.5’i , 1988 

yılında yüzde 47.8’i ve 1990 yılında da yüzde 56.1’i faiz 
ödemelerine gitmiştir. (Ek Tablo 5) 

Faiz ödemelerinin Konsolide Bütçe harcamaları 

içerisinde giderek artan bir öneme sahip olmasında başka 

bir gösterge olarak yatırım harcamalarıyla ilişkisine 

bakılabilir (Grafik 3.A). Faiz ödemelerinin yatırım 

harcamalarına oranı 1980 yılında yüzde 17.0 iken 1988 

yılından itibaren faiz ödemeleri, yatırım harcamalarının 

çok üzerine çıkmış ve 1991 yılında da yüzde 145.5 olarak 

gerçekleşmiştir.(Tablo 3.1) 

TABLO 3.1 : FAİZ ÖDEMELERİNİN YATIRIM HARCAMALARINA ORANI 
(Milyar TL.) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

1991 
Tah. 

Faiz öd.(l) 
Yatırım Har. 

(l)/(2) (4) 

31.5 
185.6 
17.0 

75.3 
306.3 
21.6 

87.4 
333.2 
26.2 

211.4 
472.7 
44.7 

440.8 674.9 1331.2 2265.6 4977.8 8257.5 13966.2 24152.9 
691.0 1030.2 1623.9 2295.5 3141.3 5066.6 8902.2 16600.0 
63.8 65.5 82.0 98.7 158.5 163.0 156.9 145.5 

KAYNAK: DPT , Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
(1) İç ve dış borç faiz ödemelerini kapsamaktadır. 

1984 yılına kadar transfer harcamaları içinde önemli 

bir paya sahip olmayan vergi iadeleri, 1984 yılından 
itibaren ücretlilere vergi iadesi ve 1985 yılından itibaren 

ihracatta KDV iadesi uygulamalarına geçilmesiyle birlikte 
1984-1988 döneminde en yüksek seviyesine çıkmıştır (Ek 
Tablo 3). Vergi iadelerinin 1980 yılında GSMH’ya oranı 
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yüzde 0.1 iken 1984 yılında bu oran yüzde 2.1 * e 

yükselmiştir. Ücretlilere vergi iadesi dilimlerinin 

yıpranması ve 1989 yılından itibaren ihracatta vergi 

iadesinin kaldırılması sebebiyle son yıllarda vergi 
iadelerinin GSMH’ya oranı geçini? yıllara göre düşmüş ve 

1991 yılında yüzde 1.3 olarak gerçekleşmiştir. (Ek Tablo 4) 

GRAFİK 3.A. FAİZ ÖDEMELERİNİN YATIRIM 
HARCAMALARINA ORAN! 

YÜZDE PAY 
200 i  

1980 1981 1982 1983 1984 1986 1988 1987 1988 1989 1990 1991 

£22 FAİZ ÖDEME/YATIRIM 

Vergi iadelerin transfer harcamaları içindeki payı da 

benzer bir gelişme göstermiştir. 1980 yılında yüzde 1.4 

olan vergi iadelerinin transfer harcamaları içindeki payı 
1984 yılında yüzde 23.8’e çıkmış ve 1991 yılında ise bu 

oran yüzde 11.3’e gerilemiştir.(Ek Tablo 5) 

Transfer harcamaları içinde dikkati çeken başka bir 

kalemde KIT’lere yapılan transferlerdir. Bu transfer 
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kaleminde yukarıda belirttiğimiz faiz ödemeleri ve vergi 

iadelerinin tersi bir gelişme olmuştur. KİT transferlerinin 

GSMH’ya oranı 1980 yılında yüzde 4.6 iken 1984 yılında bu 

oran yüzde 1.5’e gerilemiştir. Bu gerilemeye neden 

KIT’lerin ihtiyacı olan kaynakları kendilerinin yaratması 

ve bu çerçevede fiyat politikasına ağırlık vermelerine 

bağlı olarak Bütçe’den bu kuruluşlara yapılan transferlerin 

azalmasıdır. 

Ancak 1991 yılında yüksek ücret artışları sonucunda 

istihdam giderlerindeki artışı karşılamak için Bütçe’den 

KIT’lere önemli ölçüde transfer yapılmıştır. Bunun 

sonucunda 1988 yılından itibaren KİT’lere yapılan 

transferler artmış ve 1991 yılında KİT transferlerinin 

GSMH’ya oranı yüzde 2.7’ye yükselmiştir. (Ek Tablo 4) 

grafik 30 KONSOLİDE BUTCE TRANSFER HARCAMALARININ 
DAĞILIMI 

YÜZDE RAY 

BS3 FAİZ ÖDEMELERİ ES KIT’LERE TRANSFER 

HÜ] VERGİ İADELERİ EZZ DİĞER TRANSFERLER 
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KİT’lere yapılan transferler toplam transfer 
harcamaları içinde 1980 yılında yüzde 50.9 gibi önemli bir 

paya sahipken, 1983 sonrasında uygulanan politikalar sonucu 

sözkonusu oran 1984 yılında yüzde 17.5’e inmiş ve 1985 den 

sonra daha da azalarak 1990 yılında yüzde 5 olmuştur. 

Transfer harcamalarının dağılımı Grafik 3.B’de verilmiştir. 

Konsolide Bütçe harcamalarının kompozisyonunda da 

yıllar itibariyle önemli değişmeler olmuştur. (Ek Tablo 5) 

Personel harcamalarının toplam harcamalar içindeki 

payı 1980 yılında yüzde 31.7 iken bu oran 1984 yılında 

yüzde 23.7’ye düşmüş ve son yıllarda artarak 1991 yılında 

yüzde 37.9 olmuştur. 

Diğer cari harcamaların toplam harcamalardan aldığı 

pay 1980 yılında yüzde 14.2 iken 1987 yılına kadar ortalama 

bu düzeyde seyretmiş ve 1987 yılında bu oran yüzde 12.1’e 

ve 1991 yılında da yüzde 9.2’ye düşmüştür. 

Konsolide Bütçe harcamaları içinde en trajik gelişme 

yatırım harcamalarında olmuştur. Zira yatırım 

harcamalarında sürekli bir gerileme görülmüştür. Konsolide 

Bütçe harcamalarının 1980 yılında yüzde 17.2’si yatırıma 

giderken, 1984 yılında harcamaların yüzde 18.3’ü olan 

yatırımlar son yıllarda iyice düşerek 1991 yılında yüzde 

12.8’e inmiştir. Yukarıda belirttiğimiz gibi 1984 yılından 

itibaren yatırımların fonlar eliyle yapılmaya başlanması bu 

düşüşün en önemli nedenini oluşturmuştur. 

Transfer harcamalarının toplam harcamalardan aldığı 

pay 1980 yılında yüzde 36.9, 1984 yılında yüzde 42.4 , ve 

1991 yılında da yüzde 40.1 olmuştur. 
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3,2,KONSOLİDE BÜTÇE GELİR VE GİDER FARKI 

Gelir ve harcamalardaki bu gelişmeler sonucu olarak 

1980-1991 yılları arasında bütçe açığının GSMH’ya oranı 

olarak en düşük 1981 yılında yüzde 1.9 olarak en düşük 

(1982 yılı hariç) seviyesinde gerçekleşirken 1991 yılında 

yüzde 7.1 ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yıllar 

itibarıyla gelişmelere bakarsak, Konsolide Bütçe açığının 
GSMH’ya oranı 1980-1983 yılları arasında ortalama yüzde 2.8 

iken bu oran daha sonra yükselme eğilimi göstererek 1984- 

1988 yılları arasında ortalama yüzde 4.0 ve 1989-1991 

döneminde ise yüzde 5.4 olarak gerçekleşmiştir.(Ek Tablo 4) 

1980 yılı öncesinde enflasyon ve bütçe açıklarının 

temel nedeni olarak gösterilen KİT transferleri giderek 

azalmış buna karşılık yurt içi ve yurt dışı faiz ödemeleri 
önemli ölçüde artmıştır. 

TABLO 3.2 : ÎÇ VE DIŞ BORÇ FAİZ ÖDEMELERİNİN DASILIMI 
(Yüzde) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
1991 

1990 Tahmin 

Iç 8.Faiz(l) 70.8 54.7 39.2 37.8 40.1 36.7 48.7 55.6 63.5 61.9 68.8 68.1 
Ois 8.Faiz 29.2 45.3 60.8 62.2 59.9 63.3 51.3 44.4 36.5 38.1 31.2 31.9 

TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

KAYNAK: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
(1) Tahvil ve Bono Faizini Kapsamaktadır. 

İç borç faiz ödemelerinin toplam borç faiz 

ödemelerindeki payı 1986 yılından itibaren artma trendine 

girmiştir. Bunun en önemli nedeni 1985 yılından itibaren 

bütçe açıklarının finansmanında tahvil ve bono ihracına 

ağırlık verilmesi politikasına geçilmiş olunmasıdır. 

(Tablo 3.2) 
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Bono ve tahvil faiz ödemelerinin GSMH içindeki payı 

1980 yılından itibaren giderek artma eğilimi göstermiştir. 
İç borç faiz ödemelerinin GSMH’daki payı 1980 yılında yüzde 

0.5 iken 1983 yılından itibaren artma eğilimine girmiş 1984 

yılında yüzde 1.0 , 1988 yılında yüzde 3.1 ve 1991 yılında 

da yüzde 3.6 olmuştur. (Ek Tablo 4) 

3,3.KONSOLİDE BÜTÇE AÇIĞININ FİNANSMANI 

1980 yılı öncesinde Konsolide Bütçede ortaya çıkan ek 

finansman ihtiyacının büyük ölçüde Merkez Bankasında 

karşılanması para politikasını tam anlamıyla kontrolsüz 

yürütülen maliye politikasının hakimiyetine sokmuştur. 

Hazine kısa vadeli avans kullanımlarının 1975-1980 yılları 

arasında Konsolide Bütçe nakit açığına payı ortalama yüzde 

54.8’dir. 1980 sonrası bu oranın tahvil ve bono ihracının 

hız kazanması ile önemli ölçüde gerilediği 

gözlemlenmektedir. Bu nedenle, özellikle 1980 öncesi 

dönemde uygulanan para politikasını kamu harcamalarının 

finansmanı için kullanılan denkleştirici ya da pasif para 

politikası olarak nitelemek mümkündür. Ancak 1980 sonrası 

iç borçlanmaya daha fazla başvurulması Merkez Bankası 

üzerindeki kamu kesimi ek finansman talebinin yarattığı 

baskıyı önemli ölçüde hafifletmiştir.(Tablo 3.3) 

TABLO 3.3 : NAKİT AÇISI YÜZDE DAĞILIMI 
(Yüzde) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Dış Borçlanma (net) -12.6 -9.7 -4.2 -3.9 18.7 11.7 

Tahvil ve Bono (net) *6.8 54.7 41.7 4.6 47.0 17.9 
Merkez Bankası **.1 *5.6 63.5 46.3 61.0 68.5 

Diğer 21.7 9.4 -1.0 53.0 -26.7 1.9 

NAKİT AÇISI 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

KAYNAK:DPT 
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Konsolide Bütçe açığı 1980-1983 dönemi hariç ağırlıklı 

olarak iç borçlanmayla finanse edilmiştir. 1980-1983 
döneminde ise Hazine kısa vadeli avansına ağırlık verilmiş 

ve açığın sadece ortalama yüzde 10’u dış borçlanmayla 

finanse edilmiştir. 

İç borçlanmada ağırlık, 1980-1983 döneminde Hazine 

kısa, vadeli avansında, yani Merkez Bankası kaynağında iken 

1984 yılından itibaren tahvil ve bonoya kaymıştır. 1980- 

1983 döneminde Hazine kısa vadeli avansı nakit açığının 

yüzde 70.6’sını finanse ederken, 1984 yılından itibaren 

Merkez Bankası kaynaklarına sınırlı ölçüde gidilmesi 

politikası çerçevesinde Hazine kısa vadeli avansı nakit 

açığının 1984 yılında yüzde 18.5’ini 1990 yılında ise yüzde 

2.7’sini karşılamıştır. 1991 yılında bu oran tekrar artmış 

ve yüzde 37.1 olmuştur. (Ek Tablo 5) 

Bu tür bir dönüşümün temelinde Merkez Bankası 

kaynaklarından finansmanın, para arzı ve dolayısıyla 

enflasyon oranı üzerinde etkileri bulunmaktadır. Anılan 

finansman politikaları enflasyonist etkiler nedeniyle terk 

edilirken, bütçe açıklarının kamu menkul kıymetleri ihracı 
vasıtasıyla finansmanına ağırlık verilmiştir. Bu politika 

değişikliğinin enflasyon oranını düşürmekten öte bireysel 

tasarruf sahiplerini menkul kıymetlere alıştırmak, sermaye 

piyasalarının boyutlarının büyümesine katkıda bulunmak gibi 

amaçları da vardır. Ancak bütçe açıklarının sürekliliği ve 

oluşturulan kamu menkul kıymetleri piyasasının yapısı bazı 

sorunları da beraberinde getirmektedir. Hazine bonosu, 

Devlet tahvili ihracının bireysel tasarrufçulara 

ulaştırılmasında yeterli ölçüde başarılı olunamamıştır. 

Bu gelişmeler neticesinde Hazine kısa vadeli avansının 

GSMH içindeki payı 1980 yılında yüzde 2.3 iken bu oran 1990 
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yılında yüzde 0.1 olmuştur. Buna karşılık net tahvil 

kullanımının payı yüzde 0.3’den yüzde 2.8’e yükselmiştir. 

Bununla birlikte 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1989 

yıllarında net dış borç ödemesi yapıldığından bütçe 

açıklarının finansmanı yurtiçi kaynaklardan karşılanmıştır. 

Bu yıllarda Hazine bütçe açığı ile birlikte net dış borç 

ödemesini de finanse etmek durumunda kalmıştır.(Ek Tablo 4) 

Onbir yıllık trend gözönüne alındığında Konsolide 

Bütçe nakit açıklarının toplam tasarruflar içindeki payına 

da bakmak gerekmektedir. Nakit açığının toplam tasarruflar 

içindeki payı yıllar itibariyle giderek artmış ve son 

yıllarda yüzde 20’lere ulaşmıştır (Ek Tablo 8). Türkiye 

açısından özellikle problem yaratan budur. Sürekli bütçe 

açıkları ve sürekli olarak artan kamu borç stokunun ekonomi 
üzerinde olumsuz etkileri görülmektedir. Kamu menkul 

kıymetleri ihracı (tahvil ve bono) mali sektörün özel 
kesime aktarılabilir fonlarının miktarını göreli olarak 

azaltmaktadır. Bu menkul kıymetlerin faiz ödemeleri de yine 
bütçe açığının artmasına katkıda bulunmaktadır. Daha 

sonraki bölümlerde bütçe açıklarının yarattığı ekonomik 
etkiler ayrıca incelenecektir. 

3.3.1.İç Borçlardaki Gelişmeler 

İç borçlanmanın tahvil ve bono kısmına baktığımızda 

1980-1983 dönemi hariç, tahvil yoluyla borçlanmanın 

ağırlıklı olduğu gözlenmektedir. 1980-1983 yılları arasında 

nakit açığının ortalama yüzde 24.3’ü net tahvil kullanımı, 

yüzde 26.3’ü net bono kullanımı ile finanse edilmiştir. 

1983 yılından sonra uzun vadeli borçlanmaya ağırlık 
verilmesiyle birlikte 1988 yılında net tahvil kullanımının 

nakit açığına oranı yüzde 59.8, 1990 yılında ise yüzde 

64.3’e çıkmıştır. Net bono kullanımının oranı sırasıyla 
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yüzde 9.6 ve yüzde 15.6 olarak gerçekleşmiştir.(Ek Tablo 5) 

TABLO 3.4 :IC 80RC STOKUNUN VADE YAPISI 
(Yüzde) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

1991 
1990 Tahmin 

Tahvil 74.2 64.5 55.0 86.5 61.0 67.8 64.8 55.6 65.8 75.6 78.0 56.4 

Bono 25.8 35.5 45.0 13.5 39.0 32.2 35.2 44.4 34.2 24.4 22.0 43.6 
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

KAYNAK:Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 

İç borç stokunun vade yapısına bakıldığında son 

yıllarda uzun vadeli yani tahvil yoluyla borçlanmanın 

payının arttığı görülmektedir (Grafik 3.C). Ancak 1991 

yılında iç borç stokunun vade yapısı kısa vadeli 

borçlanmalar lehine gelişmiştir. 1991 yılı başında faiz 

ödemelerinin yoğunlaştığı ve borçlanma imkanının daraldığı 

görülmektedir. Bunda, 1990 yılının ilk aylarında 

borçlanmanın önemli boyutlara ulaşması da etkili 

olmuştur.(Tablo 3.4) 

GRAFİK 3.0, (C BORÇ STOKUNUN VADE YAPISI 

YÜZDE D ASILIM 
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İç borç servisinin, bütçe gelirlerine oranı 1984 

yılından itibaren artma trendine girmiştir (Grafik 3.D). 

an AFİ K 3, D, ıc BORÇ SERVİSİNİN KONSOLİDE 
BUTCE GELİRLERİNE ORANI 

YÜZDE PAY 
eo  

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 198S 1990 1991 

EE IC EL8EFL/K.B.OE LİR 

1984 yılına kadar Konsolide Bütçe açıklarının ağırlıklı 

olarak Hazine kısa vadeli avans kullanımları ile finanse 

edilmesi sonucu bu oran düşük seviyede gerçekleşmiştir. 

Ancak 1985 yılından itibaren bütçe açıklarının 

finansmanında kısa vadeli avans kullanımı yerine tahvil ve 

bono ihracı politikasına ağırlık verilmiştir. 1984 yılında 

net tahvil ve bono satışının, nakit açığı içindeki oranı 

yüzde 41.1 iken bu oran 1985 yılında yüzde 79.7’ye 

yükselmiştir. Bu politika değişikliğinden dolayı 1985 

yılından itibaren iç borç servisinin, bütçe gelirlerine 

oranı artmaya başlamıştır. Ancak 1989 ve 1990 yıllarında bu 

oran tekrar düşmüştür. İç borçlanmanın vade yapısının 
değişmesi bu düşüşü açıklamaktadır. 1989 yılında tahvil 

stokunun toplam iç borç stokuna oranı yüzde 76 iken, 
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bononun payı yüzde 24 olmuştur. 1990 yılında bu oranlar 

sırasıyla yüzde 78 ve yüzde 22 şeklinde gerçekleşmiştir. Bu 
yıllarda uzun vadeli, yani tahvil yoluyla borçlanmanın 
payının arttığı görülmektedir. Ayrıca 1989 ve 1990 
yıllarında bütçe gelirlerinde de hızlı bir artış olmuştur. 
1989 yılında bütçe gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 
78.5 artarken, bu oran 1990 yılında alman hibenin de 
etkisiyle yüzde 81.8’e yükselmiştir. 1991 yılı gerçekleşme 
tahminine göre iç borçlanmanın vade yapısı tekrar kısa 
vadeli borçlanmalar lehine değişmiştir (Tablo 3.5). 1991 
yılında bono satışının geçen yıla göre yüzde 285.2 oranında 
artacağı buna karşılık tahvil satışının da geçen yıla göre 
yüzde 12.1 oranında gerileyeceği tahmin edilmektedir. Bu 
gelişmelerden dolayı iç borç servisinin bütçe gelirine payı 
bu yılda yüzde 49.1’e yükselecektir. 

TABLO 3.5 : tÇ BORÇ SERVİSİ 
(Milyar TL.) 

1930 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
1991 

1990 Tah. 

İc Bore Faiz Öd.(l) 22.3 41.2 34.3 80.0 176.8 247.4 648.8 1260.0 3159.2 5115.4 9613.2 16446.4 
İc 8orc Ana P.öd.(2) 50.4 153.5 227.6 204.5 269.2 1158.5 1908,5 4191.4 6109.0 9640.0 11092.0 31197.0 
İç Borç Serv.(l)+(2) 72.7 19ı, .7 261.9 284.5 446.0 1405.9 2557.3 5451.4 9268.2 14755.4 20705.2 47643.4 
Bütçe Geliri 912.2 1392.0 1444.5 2299.9 2805.5 4514.5 6753.6 10089.0 17016.2 30378.9 55238.6 97000.0 
Iç Borç Ser./ 
Bütçe Sel.(%) 8.0 14.0 18.1 12.4 15.9 31.1 37.9 54.0 54.5 48.6 37.5 49.1 

KAYNAK: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
(1) Tahvil ve Bcno Faiz ödemelerini Kapsamaktadır. 
(2) Tahvil ve Bcno Anapara ödemelerim Kaosamaktadır. 

İç borçlanmadaki gelişmeyi göstermesi açısından diğer 
bir gösterge olarak tahvil ve bono net kullanımı ile 
mevduat artışı arasızdaki ilişkiye bakılabilir (Grafik 

3.E). Tahvil ve bono net kullanımının mevduat genişlemesi 
içindeki payı 1980-1983 yılları arasında, finansmanda 
Hazine kısa vadeli avansına ağırlık verilmesi neticesinde 

ortalama yüzde 7.7 iken, daha sonraki dönemlerde tahvil ve 
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bono yoluyla borçlanmaya ağırlık verilmiş ve 1988 yılında 

bu oran yüzde 32.1’e yükselmiştir. Son yıllarda sözkonusu 

oran yükselmeye devam etmiş ve 1990 yılında yüzde 50.8 

olmuştur. 

RAFIK 3,E, ıc BORÇ NET KULLANIM! MEVDUAT 
GENİŞLEMESİ ILISKİSİ 

YÜZDE FKY 

ES! TAH*BONO/MEV.<3ENI3L. 

Böylece Hazine, Konsolide Bütçe finansmanı için 

piyasaya tahvil ve bono satmak suretiyle ekonomide 

yaratılan mevduat genişlemesinin önemli bir bölümünü 

kullanmaktadır (Tablo 3.6). 

TABLO 3.6 : tÇ BORÇ NET KULLANIMI-MEVDUAT GENİŞLEMESİ İLİŞKİSİ 
(Milyar TL) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Tahvil+Bono(NET) 27.0 35.0 64.4 72.2 420.7 726.7 1144.6 1809.0 2822.0 6977.0 9874.0 
Mevduat Genislem. 313.1 764.1 846.0 725.6 1897.7 3016.1 3534.9 4907.0 8798.0 16729.0 19427.0 
Tahvi1+8ono/Wevd. 
Genişlemesi (%) 8.6 4.6 7.6 10.0 22.2 24.1 32.4 36.9 32.1 41.7 50.8 

KAYNAK:DPT 
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İç borç ortalama faiz oranları incelendiğinde, 1985- 

1987 yıllarında iç borç ortalama faiz oranlarının 

enflasyonun önemli ölçüde üzerinde olduğu buna karşılık 

1988, 1989, ve 1990 yıllarında bunun tersine döndüğü 

görülmektedir. (Ek Tablo 7) 

3,4.ENFLASYON DÜZELTMELİ ve FAİZ DIŞI KONSOLİDE BÜTÇE 

AÇICI 

Konsolide Bütçe borç servisi üzerinde enflasyonun 

etkisi şu şekilde incelenebilir. 

- Enflasyonist beklentiler arttığı zaman uzun dönemde 

faiz oranlarında da bir artış trendi söz konusu olacak, bu 

da Hâzinenin borç servisi maliyetlerini arttırarak bütçe 

açıklarının daha da büyümesine neden olacaktır. (Borç 
servisi, borç anapara ve faiz ödemeleri olarak 
tanımlanmaktadır) 

- Diğer bir açıdan enflasyonda hızlı ve beklenmedik 

bir artış olursa bu Hâzinenin borçlanmalarından doğan faiz 

ödemelerinde reel bir düşüş demektir. Sonuç olarak 

ellerinde tahvil ve bono bulunduranların finansal 

varlıklarında bir değer kaybı söz konusu olacaktır. 

- Buna karşılık, reel faiz oranlarının yükseltilmesine 

yönelik bir politika da Hâzinenin borç servis yükünün daha 

da artması anlamına gelecektir. 

Enflasyonun yarattığı etkiyi bir örnekle açıklayalım, 

örneğin, cari enflasyonun yüzde 25 düzeyinde seyrettiği bir 

ortamda yüzde 50 nominal faizli ve 1 yıl vadeli 1000 
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liralık Devlet tahvilini satın almış olalım. Elimize geçen 

500 liralık faizin 250 liralık dilimi devletin anapara 

ödemesidir. Enflasyon 1000 liralık devlet borçlanmasının 

değerini bir yıl içinde yüzde 25 azaltmıştır. Hazine 

borcunun reel değerini koruması için yıl sonunda 1250 

liraya yükselmesi gerekirdi. Sonuçta 500 liralık faizin 

tamamını özel kesimin gelir olarak düşünmesi varlık kaybını 

göze alması demektir. 

TABLO 3.7 : REEL FAİZ ÖDEMELERİ 

(Milyar TL) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Faiz Öde. 31.5 75.3 87.4 211.4 440.8 674.9 1331.2 2265.6 4977.8 8259.5 13966.2 

Iç Borç Faiz 22.3 41.2 34.3 80.0 176.8 247.4 648.8 1260.0 3159.2 5115.4 9613.2 

Dış Borç Faiz 9.2 34.1 53.1 131.4 264.0 427.5 682.4 1005.6 1818.6 3144.1 4353.0 

GSMH Deflatoru 103.8 41.9 27.5 28.0 50.1 43.9 31.0 38.4 65.7 66.9 54.0 
Ort. Tah. 
Bono Faizi 24.0 32.0 17.0 16.0 47.0 51.0 50.0 46.0 60.0 55.0 50.0 
(1) 4.33 1.31 1.62 1.75 1.07 0.86 0.62 0.83 1.10 1.22 1.08 

Enflasyonun 
Aşındırdığı Kıs(2) 96.4 53.9 55.5 140.0 188.5 213.0 402.3 1051.8 3459.3 6222.2 10382.3 
Reel Faiz Öde.(3) -64.9 21.4 31.9 71.4 252.3 461.9 928.9 1213.8 1518.5 2037.3 3583.9 
Reez Faiz 0ram(4) -39.2 -7.0 -8.2 -9.3 -2.1 4.9 14.5 5.5 -3.4 -10.4 -5.8 

KAYNAK: DPT 
(1) GSHİ deflatörü/ort. tahvil-bono faiz oranlan 
(2) (1)*iç borç faiz ödemeleri 
(3) Faiz ödemeleri - Enflasyonun aşındırdığı kısım 
(4) Ort. tavil-bono faiz oranları/GSMH deflatörü,1989 ve 1990 yıllarında 

kurumsal tasarrufçular için yüzde 10 oranında vergi uygulanmaktadır. 

Tablo 3.7’de reel faiz ödemelerinin hesaplanması 

gösterilmektedir, örneğin 1985 yılını ele alalım. GSMH 

deflatörü yüzde 43.9 olup tahvil-bono faiz oranlarının 

ortalama yüzde 51 olarak gerçekleştiğini düşünerek 
hesabımızı revize edelim. Bu durumda 1985 yılındaki 247.4 

milyar liralık iç borç faiz ödemesinin yüzde 86’sını veya 
213 milyar lirasını anapara geri ödemesi olarak kabul 
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etmemiz gerekecektir. Toplam faiz ödemelerinden (674,9) 213 

milyar lira düşüldükten sonra kalan kısmı yani 461.9 milyar 
lirası reel faiz ödemeleridir. 

Enflasyon düzeltmeli bütçe açığı daha değişik bir 

durum sergilemektedir. 1986 yılında reel bütçe açığının 

GSMH içindeki payı yüzde 2.6 iken bu oran 1988 yılında 

yüzde 0.5’e düşmüştür. 1989 yılında bu pay çok az artmış ve 

1990 yılında tekrar düşmüştür.(Ek Tablo 6) 

Enflasyon düzeltmeli bütçe açıklarının son yıllarda 

düşme trendine girmesi bütçe açıklarını giderek daha fazla 

oranda tahvil ve bono ihracı ile finanse edildiğinin bir 

göstergesidir.(Nominal olarak iç borçlanmanın artması) 

Bu da yüksek bir enflasyonist ortamda faiz 

ödemelerinin payının artması anlamına gelir. 

Ancak 1984-1987 yıllarında reel bütçe açığının GSMH 

içindeki payı ortalama 2.9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu 

dönemde tahvil ve bono faiz oranları cari enflasyonun 

üzerinde tutulduğu için enflasyonun aşındırdığı kısım 

nisbeten daha düşük olmuştur. Gerçekten de 1984, 1985 ve 

1986 yıllarında ortalama tahvil ve bono reel faiz oranları 

pozitif olarak gerçekleşmiştir (Tablo 5.2). 

Faiz dışı Konsolide Bütçe açığına (Primary Deficit) 

baktığımızda bu açığın da sürekli ve önemli ölçüde 

düştüğünü görmekteyiz. Faiz dışı açık, Konsolide Bütçe 

açığından toplam faiz ödemelerinin düşülmesi ile elde 

edilir. Faiz dışı açık 1980-1985 yılları arasında GSMH’nın 

ortalama yüzde 1.6’sı iken 1984 yılından itibaren düşme 

eğilimine girmiş ve 1987 yılında GSMH’nın yüzde 0.6’sı 
olmuştur, özellikle 1988,1989 ve 1990 yıllarında faiz dışı 
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bütçe fazlası söz konusu olmuştur. Yani iç ve dış borç faiz 

ödemeleri hariç Konsolide Bütçe gelirleri harcamalarından 

fazla olarak gerçekleşmiştir. Bu bize son yıllarda iç 

borçlanmaya daha çok gidildiğini ve bu borçların faiz 

ödemelerinin de bütçe açıklarına katkıda bulunduğunu 

kanıtlamaktadır. Bu eğilim bütçe açıklarının geçici bir 

olgu olmayıp süreklilik arz eden bir yapıya sahip olduğunu 

göstermektedir.(Ek Tablo 6) 
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4- KAMU MENKUL KIYMETLERİ PİYASASININ YAPISI 

4,1,DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ 

Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS), Hazine 

bonolarını ve Devlet tahvillerini kapsamaktadır. DİBS, para 

piyasası araçlarının en önemlileridir. Birçok ülkede alım 

ve satımları para piyasasındaki günlük iş hacminin en 

büyüğünü teşkil etmektedir. DİBS’ne uygulanan faiz oranları 

para piyasası faiz oranları için önemli bir göstergedir. 

Hazine adına Merkez Bankası tarafından çıkartılan bu 

senetler ülkenin mali sisteminde önemli bir ağırlığa 

sahiptir. Bütçe açıklarının büyük olduğu ülkelerde 

Türkiye’de olduğu gibi son yıllarda artan şekilde DİBS 
çıkarılarak iç borçlanmaya gidilmektedir. 

4.1.1■Yatırım Özellikleri 

DİBS’ni diğer para piyasası araçlarından ayıran ve 

yatırımcının satın alma kararlarını etkileyen yatırım 
özellikleri şunlardır. 

1- Kredi riskinin sıfır olması; DİBS devletin bir 

borcu sayıldığından kredi riskinin olmadığı kabul edilir. 

Buna karşılık mevduat sertifikası veya finansman bonosu 

gibi para piyasası araçlarının çeşitli derecelerde kredi 

riski mevcuttur. özellikle ekonomilerin zayıf olduğu 

dönemlerde çeşitli mali ve ticari kurumlar taahhütlerini 

yerine getirmede zorlanırlar, borçlarını zamanında 

ödemeleri güçleşir. Yani kredi riskleri artar, özellikle bu 

dönemlerde DİBS yatırımcılar için daha fazla tercih edilen 

araçlar haline gelir. 

2- Likidite; DİBS’in likidite dereceleri çok 
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yüksektir. Burada likiditeden kasıt yatırımcıların 

ellerindeki menkul değerleri çabuk ve çok küçük bir işlem 

maliyetiyle nakde çevirebilme yeteneğidir. İkincil 

piyasaları çok işlektir. 

3“ Vergi statüsü; Para piyasasinda işlem gören menkul 

değerlerin tümünün aksine DİBS’den elde edilen gelir vergi 

ayrıcalıklıdır. Kamu menkul kıymetlerinden elde edilen faiz 

kazançlarının 1989’a kadar tamamıyla vergi dışı olması bu 

aracın gerek mali gerekse mali olmayan anonim ortaklıklar 

tarafından vergiden kaçınma amacıyla kullanımını 

getirmiştir. Aralık 1988’de yapılan düzenleme ile tüzel 

kişilerin kamu menkul kıymetlerinden elde ettikleri faiz 
gelirlerine 1988 için yüzde 5, 1989 için yüzde 10 vergi 

kesintisi getirilmiştir, özel kesim borçlanma araçlarından 
elde edilen faiz gelirleri ticari kazanca eklenerek, 

kurumlar vergisi matrahına dahil edilirken, kamu menkul 

kıymetlerinin faiz gelirlerinin ticari kazanca eklenmemesi, 

kamu borçlanma araçları lehine önemli bir etki 

yaratmaktadır. 

4.1.2.DİBS Yatırımcıları 

En önemli yatırımcılar arasında ticari bankalar, 

Merkez Bankası, resmi kurumlar, özel kuruluşlar ve tasarruf 

sahipleri sayılabilir. 

Ticari bankalar DİBS’nin en önde gelen talepçileri 

arasında yer alırlar. Ancak bankaların DİBS tutması ile 

işletme kredisine talep arasında ters bir ilişki vardır. 

Kredi talebinin az olduğu dönemlerde, bankalar daha yüksek 

ölçüde DİBS’ne plasman yaparlar. Buna karşılık, kredi 

taleplerinin arttığı dönemlerde bankalar ellerinde daha az 

DİBS bulundurup, fonlarını kredi vererek değerlendirmeye 

çalışırlar. 
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Bankalar artan kredi taleplerini karşılamak için 
yalnızca DİBS satışlarına ağırlık vermezler. Bu dönemlerde 

mevduat sertifikası, banka bonosu, finansman bonosu gibi 

çeşitli menkul kıymetleri ihraç ederek fon toplamaya 

çalışırlar. Bunların dışında bankalar, DİBS’ni çeşitli 

işlemlerde bir güvence olarak kullanırlar. Örneğin çeşitli 

ticari ve kamu kuruluşlarıyla geri satmalma anlaşmaları 

(REPO) yaparken DİBS’ni güvence olarak kullanmaktadırlar. 

Merkez Bankası, para politikası uygulamalarında DİBS’ 

ni bir araç olarak kullanmaktadır. Merkez Bankası kısa 

vadeli faiz oranlarıyla para arzını etkilemek için munzam 

karşılıklar düzeyini değiştirebilir. Merkez Bankası munzam 

karşılıklar düzeyini DİBS alım satımıyla değiştirme yoluna 

gidebilir. Bu alım satımı doğrudan DİBS piyasasında 

yapabileceği gibi, geçici olarak REPO piyasasında da 

yapabilir. REPO’lar çok kısa vadeli geri satın alma veya 

geri satma vaadiyle yapılan DİBS satışı veya satın alımı 

olduğundan, banka munzam karşılıkları üzerinde geçici bir 

etkiye sahiptirler ve çeşitli nedenlerle ihtiyatlarda 

ortaya çıkacak geçici dalgalanmaları karşılamak için 

kullanılmaktadırlar. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adına Merkez 

Bankası tarafından Bütçe Kanunu’na uygun olarak ihraç 

edilen DİBS satışları 1985 yılı Mayıs ayından itibaren 

ihale yöntemi ile yapılmaktadır. Vadeleri 39 hafta, 26 

hafta ve 13 hafta olan Hazine bonoları ile vadesi bir yıl 

olan ve faiz kuponu taşımayan Devlet tahvilleri iskonto 

esasına göre ihale yöntemi ile satışa sunulmaktadır. Bir 

yıldan uzun vadeli tahvillerin satışı ise verim esasına 

göre yapılmaktadır. Bono ve tahvil ihalelerine, en az 50 

milyon TL. nominal değerli senet almak isteyen herkes 
katılabili r. 
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4.2.KAMU MENKUL KIYMETLERİ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER 

İç borç stoku ve GSMH içindeki payları yıllar 

itibarıyla incelendiğinde özellikle 1984 yılından itibaren 

tahvil ve bono stokunun artma eğiliminde olduğu 

görülmektedir. 

Tahvil ve bono stoku 1984 yılında GSMH’nın yüzde 

4.7’si iken, bu oran 1989 yılında yüzde 8.5’e çıkmıştır. 

Buna karşılık daha önce değinilen Hazine kısa vadeli 

avansının GSMH içindeki payı 1984 yılından itibaren 

azalmıştır. (Ek Tablo 8) 

DİBS satışları, yoğun kamu borçlanması sürecinde 

sadece serbest piyasa koşullarında piyasanın arz ve 

talebine uygun biçimde değil, aynı zamanda yasal 

zorunluluklarla da gerçekleştirilmiştir. DİBS’nin ağırlıklı 

olarak satıldığı kesim, bankacılık kesimi olmuştur. 

Bankaların elindeki tahvil ve bono stokunun toplam tahvil 

ve bono stokuna oranı 1986 yılında yüzde 81 iken bu oran 

artarak 1989 yılında yüzde 91 olmuş ve 1990 yılında da 

yüzde 87’ye gerilemiştir.(Ek Tablo 9) 

İç borçlanmanın alıcılarına göre dağılımına 

bakıldığında bankaların ilk sırayı aldığı, bunu resmi 

kurumların izlediği görülmektedir (Grafik 4.A). Buna 

karşılık 1986 yılında bankalar bono stokunun yüzde 60.9’unu 

ellerinde bulundururlarken, bu oran 1990 yılında yüzde 

94.4’e çıkmıştır. Aynı şekilde tahvil stokuna baktığımızda 

sözkonusu oran 1986 yılından itibaren ortalama yüzde 90 
civarında gerçekleşmiştir (Ek Tablo 10). 
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:|K 4 A İC BORÇ STOKUNUN ALICILARINA GORE 
DAĞILIM! 

YÜZDE PAY 

E£3 BANKALAR ES RESMİ KURUMLAR 
E3 ÖZEL KURULUŞLAR TIR TASARRUF SAHİPLERİ 

Görüldüğü gibi bankaların kamu menkul kıymetleri 

piyasasındaki payı artış göstermektedir, Mevcut 
düzenlemelere göre bankalar, disponibilite karşılığı, resmi 

mevduat karşıl ğı ve yedek akçeler karşılığı kamu menkul 

kıymeti tutmak durumundadırlar. Bu düzenlemelerle bütçe 

açıklarının banka kaynaklarından menkul kıymetler 

aracılığıyla finansmanı için bir piyasa yaratılmıştır. Son 

düzenlemelere göre: 

1- Bankalar, bankalararası mevduat haricinde kalan toplam 

mevduatın yüzde 35’ine karşılık gelen tutarda disponibil 

değer tutma zorundadırlar. Bu oranın 25 puanlık kısmı 

içinse DİBS tutmak durumundadırlar. 

2- Bankalar, yatırılan resmi mevduatın yüzde 65’ine 

karşılık gelen tutarda DİBS almakla yükümlü kılınmışlardır. 
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3- Bankalar, yedek akçelerinin belli bir oranını DİBS 

şeklinde tutmakla mükellef kılınmışlardır. 

4- Bankalararası para piyasasından borçlanmak isteyen 

kurumlar, borçlanacakları miktarın yüzde 110’una karşılık 

gelen bir miktarı teminat olarak vermekle yükümlü 

kılınmışlardır. Bu teminat döviz, altın yada BİBS 

olabilmektedir. 

Zorunlu olarak tutulan kamu menkul kıymetlerinin banka 

portföylerindeki payı artış göstermiştir. Disponibi1 ite 

karşılığı, resmi mevduat karşılığı ve yedek akçe karşılığı 

bankaların tutmak zorunda oldukları kamu menkul kıymetleri 

yıllar itibarıyla Ek Tablo 9’da verilmiştir. 1986 yılından 

itibaren bankalar kendi istekleriyle de kamu menkul 
kıymetleri tuttukları görülmektedir. 

1986 yılında bankaların gönüllü olarak tuttukları 

tahvil ve bono stokunun ellerindeki toplam tahvil ve bono 

stokuna oranı yüzde 30'dur. 1987 yılında disponibilite 

oranındaki artıştan dolayı bu oran oldukça düşmüştür. 1988 

yılından itibaren ise tekrar artma trendine girmiştir, 

özellikle 1989 yılında disponibilite oranının tahvil ve 

bono olarak tutulan kısmının 5 puan artmasına rağmen, 

bankaların gönüllü olarak tuttukları tahvil ve bono stoku 

da artış göstermiştir. 

Gelirinin vergi ayrıcalıklı olması herhangi, bir geri 

ödememe riskinin olmaması, faiz oranlarının göreli olarak 

yüksek olması, ikincil piyasalarının işlek olması ve 

ihalelerde güvence olarak kullanılmaları Devlet tahvili ve 

Hazine bonolarının bankalar tarafından tercih edilmelerinin 

başlıca nedenleridir. 
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Türkiye’de sermaye piyasalarının geliştirilmesine 

yönelik kapsamlı çalışmaların başlangıcı 1981 yılında 2499 

sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesine 

dayanmaktadır. Kanun, Türk mali piyasalarında uzun süredir 

faaliyette bulunan bankaları birer güven müessesesi olarak 

görmüş ve sermaye piyasalarının gelişmesi amacıyla bu 

kurumlara bazı ayrıcalıklar tanımıştır. Böylece bankaların 

bu piyasalardaki faaliyetleri 1981 yılında başlamıştır. 

Türk bankacılık sisteminde 1980-1990 döneminde menkul 

değerlere yapılan plasmanın 1984 yılından itibaren artma 

trendine girmiş olduğu Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde 

yapılan bir uzmanlık tezi çalışmasının sonuçlarınca da 

desteklenmektedir. Sözkonusu çalışmada mevduat ve kredi 

hacmi açısından en üst sıralarda yer alan ondört mevduat 

bankası dikkate alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Ortaya 

çıkan sonuçlara göre bankacılık sisteminin toplam 

kaynaklarının 1985 yılında yüzde 11.24’ü menkul değerlere 

plase edilirken, 1988 yılında bu pay 11.85’e, bankaların 

plasman sıkıntısı çektiği 1989 yılında da yüzde 13.12’ye 

yükselmiştir. Yine aynı çalışmaya göre bankaların menkul 

kıymetler cüzdanındaki kağıtların 1986 yılında yüzde 

99.6’sı, 1988 ve 1989 yıllarında yüzde 94.06 ve yüzde 

94.37’sinin kamu menkul kıymeti olduğu görülmektedir.* 

*Ada, Zeynep. "Faiz Politikası ve Türk Bankacılık 
Sistemi Üzerindeki Etkileri", DPT Uzmanlık Tezi, Ankara, 
Ocak 1991, S.92. 

53 



5- SÜREKLİ BÜTÇE AÇIKLARININ EKONOMİ ÜZERİNDE YARATTIĞI 

ETKİLER 

Ekonomi üzerinde arizi bütçe açıklarından ziyade 

sürekli bütçe açıklarının bozucu etkileri bulunmaktadır. 

Bütçe açıklarının geçici bir olgu olmayıp, süreklilik 

arzetmesi kamu borçlarının hızla yükselmesine ve bu 

borçların faiz ödemelerinin de bütçe açıklarına katkıda 

bulunmasına neden olmuştur. 

Sürekli bütçe açıklarına karşı çıkılmasının birçok 

nedeni vardır. Faiz oranlarının yükselmesi, mevcut 

tasarrufların büyük bir kısmına kamu tarafından el 

konulması ve dış ticaret sektöründe bozucu etkiler 

yaratması bu nedenler arasında sayılabilir. Bazı görüşlere 

göre de bütçe açıkları nihai olarak enflasyonun artmasını 
körüklemektedir. Bütçe açıklarının yarattığı bütün bu 

sonuçlara iktisat tarihinde rastlamak mümkündür. Ancak bu 

açıkların ne zaman tehlike yaratacakları, büyüklükleri ve 

zamanlamaları ile ilgili genel bir yargı yoktur. 

Bütçe açıklarının hem kısa dönem hem de uzun dönem 

etkileri sözkonusudur. Kısa dönemde kamu borçlanmasındaki 

değişim, hane halklarının tasarruf kararlarında ve 

yatırımcıların yatırım kararlarında daha az etkili 

olmaktadır. Bununla beraber üretken sermaye stokundaki 

değişim kısa dönemde toplam üretim düzeyini veya üretim 

faktörlerinin reel getirisini etkileyecek derecede büyük 

değildir. Kısa dönemde ekonominin kendi potansiyelinden 

sapmalar gözlemlenmektedir. Birçok iktisatçıya göre sürekli 

bütçe açıklarının uzun dönemde yarattığı etkiler kısa dönem 

etkilerine göre daha ciddi sorunlar doğurmaktadır. Kısa 
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dönem analizlerinde bütçe açığının, tasarruf ve tüketim ile 

olan ilişkisi sözkonusu iken, uzun dönem analizlerinde reel 

sermaye stoklarındaki, üretimdeki değişim eğilimleri ortaya 

çıkmaktadır. 

Uzun dönemde özel kesim yatırımlarındaki yavaşlama 

ekonomi üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. Hem fiziki 

sermaye stoklarının büyümesi hem de yeni üretim 

tekniklerinin kullanılması yavaşlamaktadır. Bu da 

üretkenlik hızını ve GSMH büyüme oranını yavaşlatmaktadır.* 

Aşağıdaki bölümde Türkiye örneği de ele alınarak 

sürekli bütçe açıklarının faiz oranları, tasarruflar, 

yatırımlar, parasal büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri 

tartışılacaktır. 

5,1,BÜTÇE AÇIKLARININ FAİZ ORANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Bütçe açıklarının faiz oranları üzerinde yükseltici 

etki yarattığı hep söylenegelmiştir. Bu ise geniş bütçe 

açıklarının üretken yatırım üzerinde "crowding-out" etkisi 

doğurduğu anlamına gelir. En basit anlamda eğer Hâzinenin 

mevcut krediye olan talebi artarsa, kredi fiyatları ki bu 
da faiz oranlarıdır artış gösterir. 

Son yıllarda birçok iktisatçının kabul ettiği 

Keynesyen analize göre bütçe açığı (harcamaların gelire 

göre fazla olması) toplam talebi teşvik etmekte bu da 

paraya olan talebi artırmaktadır. (Daha üst seviyede satın 
almaları sağlayabilmek için). Para politikasında bir 

*Cavanna, Henry. "Public Sector Deficits in OECD 
Countries", Paris, Macmillan Press, 1990, S.49 
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değişiklik olmazsa para talebindeki artış bir çok durumda 

yüksek faiz oranlarını getirmektedir. 

Teorik olarak bütçe açıkları ile faiz oranları 

arasında bir korelasyon söz konusu iken gerçekte bu ilişki 

görülememektedir. Nominal faiz oranlarındaki değişim bütçe 

açıklarındaki gelişimden ziyade enflasyondaki gelişim ile 

daha yakından ilgilidir. Ampirik olarak bütçe açıkları ile 

faiz oranları arasında pozitif bir ilişki net olarak 

gösterilememiştir. Ancak eğer özel kesim yatırımları faiz 

oranlarına çok duyarlı ise devletin ek borçlanması ile 
yaratılan faiz oranlarındaki çok ufak bir artış bile, özel 

yatırımlarda önemli bir gerilemeye neden olabilir. Bu 

durumda bütçe açıklarının ekonomi üzerinde bozucu etkisi 

olmaktadır. 

Uluslararası sermaye hareketlerinin var olması 

halinde, bütçe açıklarının faiz oranları üzerindeki etkisi 

ve iç piyasadaki sermaye oluşumu daha düşük seviyelerde 

gerçekleşecektir. Dünya sermaye piyasalarına entegrasyon 

tam ise ve dış alem tasarrufları iç piyasadaki toplam kredi 

talebine göre daha fazla ise, bütçe açıklarının faiz 

oranları üzerindeki etkisi beklenemez. Bunun yerine ülkenin 

para biriminin değer kazanmasi ve cari işlemler açığının 

sonucu olarak iç piyasaya dış sermaye girişi söz konusu 

olacaktır. Bugün ABD’deki durum budur. Yabancı sermayenin 

ülke içine girmesi Amerika’da faiz oranlarının yükselmesini 

büyük ölçüde elimine etmiş, sonuç olarak da iç piyasadaki 

yatırımların daralması söz konusu olmamıştır. Reagan 

döneminde vergi indiriminden doğan bütçe açığı ABD’nin 

finansman poz isyonunu oldukça değiştirmiştir. Harcamalarda 
hiç bir kesintiye gitmeden vergilerde yapılan büyük indirim 

ABD bütçe açığının büyük ve kalıcı olmasına neden olmuştur. 

Amerika bu bütçe açığını büyük ölçüde dış kaynaklardan 
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finanse etme durumunda kalmıştır. Özellikle Japonya’dan 

sağlanan büyük sermaye girişi almasa idi Reagan yönetimi 

aynı dönemde hem iç piyasadaki tüketimi artıramaz hem de 

yüksek askeri harcamalarda bulunamazdı. Eğer ekonomiye bu 

denli bir dış sermaye akımı olmasa idi, Amerikan yönetimi 

ya savunma harcamalarını kısacak ya da faiz oranlarının 

yükselmesine izin vererek özel kesim yatırımlarının 

daralmasına göz yumacaktı. Fakat bu sermaye girişinin 
Amerikan doları üzerindeki etkisi uluslararası platformda 

rekabet eden endüstrilerin daralmasına neden olmuştur. 

Bunun da ötesinde ABD’deki bütçe açığı diğer ülkelerdeki 

sermaye birikimi üzerinde "crowding-out" etkisi 

yaratmıştır. 

5.1.1.Hazine Borçlanmalarının Toplam Talep ve Faiz 

Oranları Üzerindeki Etkileri 

Kamu harcamaları kamu gelirlerinden daha hızlı artıp 

kamu finansman açığı ile karşılaşıldığında veya kamu 

finansman açığı arttığında, para talebi arttığı için faiz 

oranları yükselmeye başlayacak ve fon talebi artma eğilimi 

gösterecektir. Harcama artışı, finansman talebini yani para 
talebini arttırmaktadır. Bu birinci trenddir. İkinci trend 

ise tersine işleyecektir. Bu trendin gücünü, açığın 

finansman şekli belirleyecektir. Eğer Hazine 1970’ler 

Türkiye’sinde olduğu gibi bu açığı tamamen Merkez Bankası 

kredileri ile yani para basarak finanse ederse, faiz 

oranları tekrar başlangıç noktasına doğru düşecektir. 

Kamu harcamalarındaki artış toplam talebi arttıracağı 

için IS eğrisi sağa doğru kayacaktır (ISj). Bu da paraya 

Gilpin, Robert. "The Political Economy of 
International Relations" , Princeton Üniversity Press, 1987, 
Paperback, S.328. 
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olan talebi arttıracağı için faiz oranları yükselecektir 

(R|) (para arzı sabit olduğu için). Ancak açık, eğer para 
basılarak finanse ediliyorsa, LM eğrisi sağa doğru hareket 

edecek (LMj) ve faiz oranları düşme eğilimine girecektir. 
(Şekil-1) 

Faiz Oranl SEKİL ” 1 

Bu iki trend aslında aynı anda işlediği için kamu 

finansman açığının monetize edilmesinin kısa dönemde faiz 

oranları üzerinde bir baskı yaratması söz konusu 

olmamaktadır. Ancak uzun dönemde enflasyonun etkisi işin 

içine girmektedir. 

Uzun dönemde toplam talep artışına karşı toplam arzın 

ve fiyatların reaksiyonu söz konusudur. Ekonomide iktisadi 

durgunluk ve atıl kaynaklar varsa, toplam talep artışı, 
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toplam arzı ve vergi gelirlerini arttırıp kamu finansman 

açığını azaltacak veya ortadan kaldıracaktır. Enflasyon 

hızlanmayacak ve faiz hadleri yükselmeyecektir. Bu, 

literatürde yaygın olarak kabul edilen Keynesyen modeldir. 

Eğer atıl kaynaklar yoksa fiyatlar artacağı için para 

arzının reel değeri azalacak ve böylece LM eğrisi geriye 

döndüğü için bir süre esas baskı faiz hadleri üzerinde 

kalacaktır. 

Ancak, fiyat artışları kamu finansman açığını da 

arttıracağı için Hâzinenin tekrar para basması halinde faiz 

oranları başlangıç düzeyine tamamen dönme olanağı bulunmasa 

da geriye doğru dönebilecektir. Enflasyon yükselmiş ve 

nominal faizler artmıştır. 

Fafcs Oranl SEKİL ■ 2 
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Servet etkisini de bu analize dahil edersek, açığın 

monetize edilmesi halinde durum daha değişik olacaktır. Bir 

servet unsuru olan para arzının artışı özel kesimin net 

servetini artıracağı için IS eğrisi ikinci kez sağa 

kayacaktır (ISj). Böylece gelirdeki genişleme daha da 
artmış olacaktır (Yj) (Şekil-2). Keynesyen yaklaşımın ele 
alındığı bölümde servet etkileri daha detaylı olarak 

anlatılmıştır. Gelirdeki artış vergi hasılatını da 

artıracağı için bir müddet sonra bütçe dengeye gelecektir. 

Ancak Türkiye’de durumun böyle olmadığını görüyoruz. 

1980 öncesinde aşırı parasal finansmana rağmen bütçe 

açıklarında bu mekanizma nedeniyle bir azalma çıkmamakta 

tersine açığı artırıcı etkiler doğmaktadır. Bunun anlamı 

sistemin kararlı bir dengeye yönelmediğidir. 

Bu çelişkili sonucun aslında gelişmekte olan birçok 

ülkede var olduğu görülmektedir. Arjantin için yapılan bir 

araştırmada bu ülkede aynı durumun var olduğu tesbit 

edilmiştir. Bu durum vergi sistemleriyle ilgili yapısal 

sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bu araştırmaya göre bu tip 

ülkelerde kamu gelirlerinin büyük bir kısmını oluşturan 

vergi gelirleri, milli gelire göre fazla esnek değildir. 
Ayrıca bu ülkelerde vergi yönteminden gelen güçlükler 

nedeni ile vergiyi doğuran olayla verginin tahsili arasında 

oldukça uzun bir süre bulunmaktadır. Dolayısıyla gelişmekte 

olan ülkelerde kamu harcamalarının fiyat artışlarından 
doğan nominal milli gelire uyumu kısa bir zamanda 

gerçekleşmekte, vergi gelirlerinin nominal gelire uyumu ise 

daha uzun bir süreye yayılmaktadır. Uyum sürelerindeki 

farklılık giderek kamu açıklarının artmasına neden 

olmaktadır. 

TÜSİAD tarafından yapılan bir araştırmada Türkiye’de 
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kamu harcamalarının fiyat ve gelir esnekliğinin, kamu 

gelirlerinin fiyat ve gelir esnekliğinden daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. Dolayısı ile Türkiye’de vergi toplama 

sistemi etkin bir hale gelmedikçe kamu açıklarının kendini 

besleyen bir süreç yaratarak ekonomiyi istikrarsızlığa 

götüreceğini söyleyebiliriz.* 

Yukarıdaki analiz bütçe açıklarının para basılarak 

finanse edilmesi halindeki durumu anlatmaktadır, ödemeler 

dengesi etkilerini kapsamamaktadır. Ancak Türkiye’de 1984 

yılından sonra bütçe açıkları kısmen monetize edilmiş, 

açığın finansmanında daha çok iç borçlanmaya gidilmiştir. 

Kamu finansman açığının tamamen veya kısmen iç borçlanma 

ile finanse edilmesi halinde ne olacağı konusu gerek IS-LM 

modelinde ve gerekse bunun dışındaki literatürde 

tartışmalıdır. 

Hazine, açığını tahvil ve bono ihracı ile tasarruf 

sahiplerine finanse ettirebilir. Bu durumda tasarruf 

sahiplerinin Hazine kağıtlarını özel kesim kağıtlarına veya 

mevduata veya gayrimenkul vs. plasmanlarına tercih etmeleri 

için Hâzinenin kendilerine bir avantaj sağlaması gerekir. 

Hâzinenin sağladığı avantaj risk yokluğudur. Riski olmayan 

sunucunun piyasaya girmesi veya satışa arz ettiği 

miktarları arttırması, değişik risklere sahip diğer 

sunucuların teklif edeceği faiz oranlarını arttıracaktır. 

Risk yokluğu yeterli değilse Hazine, faiz avantajı da 

teklif edebilir. Bu durumda piyasa faizleri artış oranı 

daha da yüksek olacaktır. IS eğrisi yine kayarak (ISj) faiz 
oranlarını yükseltmiş olacaktır (Rj). Para arzı artmadığına 
göre LM eğrisi oynamayacak ve faiz oranlarını 

Kazdağlı, Haşan. "Makroekonomik Modellerde Servet 
Etkileri ve Bütçe Kısıtlaması: Teori ve Politikalar", 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Ekim 1986, S.244. 
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geriletmeyecektir (LMj) (Şekil-3). 

Faiz Oranl SEKİL ■ 3 

Analize servet etkisini dahil ettiğimizde, Hâzinenin 

sadece özel kesimin kredi kaynaklarına el atmadığını, aynı 

zamanda hane halkından borçlanma suretiyle yeni bir servet 

biriktirme aracı ve şekli yarattığı görülmektedir. Fertler 

gayrimenkul v.s gibi servet biriktirme araçlarına ek olarak 

bir de risksiz gelir getiren Hazine borç senetlerine sahip 

oldukları için, kendilerini daha zengin hissedeceklerdir. 

Servetleri arttığına göre tüketimleri artarken tasarrufları 

azalacaktır. Başka bir deyişle para basılarak açık 

finansmanına gidildiğinde IS eğrisi nasıl kaymış ve toplam 
talep sıçramışsa, iç borçlanma ile finansmanda da talep 

ikinci defa kayacak (IS2) ve faiz hadleri ikinci defa 
yükselecektir (Rj) (Şekil-3). 
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Türkiye’de 1980'den sonra sıkı para politikası 

uygulamak amcıyla bütçe açıklarının para yerine iç 

borçlanma ile finanse edilmesinin etkilerini inceleyelim. 

Hâzinenin tahvil ve bono ihraç etmesi bunu satın alanlara 

bir servet biriktirme şekli yaratacaktır. Daha önce de 

belirtildiği gibi açığın para ile finansmanı, ekonomiyi 

dengeye götürecek bir dinamiğe sahip değilse Türkiye’deki 

şekli ile iç borçlanmanın da ekonomide istikrarsızlık 

yaratacağı söylenebilir. Burada faiz ödemeleri ise sistemin 

kararsızlığını arttıran ilave bir faktör olmaktadır. Bunun 

nedeni bütçedeki faiz yükünün kamu harcamalarını ve 

dolayısıyla bütçe açığını daha da arttırmasıdır. Ayrıca 
faiz ödemeleri bu senetleri elinde tutan kişilerin 

tüketimini artırma yönündeki etkisi nedeniyle enflasyonist 

baskıya katkıda bulunmaktadır. 

Ancak borçlanmaların kısa vadeli oluşu Türkiye’de iç 

borçlanmaların servet etkilerinin pek geçerli olmadığını 

göstermektedir. Bundan dolayı servet etkileri analiz dışı 
bırakılmıştır. 

1984 yılından sonra Hâzinenin tahvil ve bono ihraç 

etmesinin ve Merkez Bankasından borçlanmasının tek nedeni, 

bütçenin borç servis ihtiyaçlarıdır. Bütçenin borçlanma 

politikası bir çeşit kısır döngüye dönüşmüştür. Bütçe 

açıklarının süreklilik arzetmesi kamu borçlarının hızla 

yükselmesine ve bu borçların faiz ödemelerinin de bütçe 

açıklarına katkıda bulunmasına neden olmuştur. Bütçe 

açıklarının tahvil ve bono ihracı ile finansmanı, bütçe 

açıklarını arttırıcı önemli bir yeni harcama kalemi 

yaratmış bulunmaktadır. Yurtiçi faiz ödemeleri kaleminin 

her yıl katlanarak büyüyeceği düşünülürse, bu finansman 

yönteminin bütçe açıklarını sürekli kılma eğiliminde olduğu 

iddia edilebilir. 
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1984 yılından sonra Hazine bütçe açıklarının 

finansmanında iç borçlanmaya giderek parasal genişlemeyi 

mümkün olduğu kadar daraltmıştır. Burada Hazine 

borçlanmalarının faiz oranları üzerindeki etkileri önem 

taşımaktadır. Hazine özel kesimle fon rekabetine girişmiş 
ise, bu rekabetin faiz oranlarına etkileri olacaktır. 

Hazine gibi risksiz bir müşterinin var olması ve bu 

tahvil ve bonolardan elde edilen faiz gelirleri için vergi 

ayrıcalıklarının tanınmasından dolayı ticari bankaların 

Hâzineyi tercih etmeleri kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu 

nedenle, piyasadan önce Hazine borçlanabilmektedir. Özel 

kesim müşterileri, marjinal müşteri durumundadır. 

Yatırım araçlarının yıllık faiz oranları Ek Tablo 7’de 

verilmektedir. Buna göre özellikle 1984 yılından itibaren 

Devlet tahvili ve Hazine bonosu yıllık faiz oranları önemli 

ölçüde artış göstermiştir. 

TABLO 5.1 : TAHVİL VE BONO STOKUNUN TOPLAM KREDİ STOKU İÇİNDEKİ PAYI VE KREDİ FAİZ ORANLARI 
(Milyar TL) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Kredi St.(l) 1326.3 2059.1 2668.5 3426.4 4231.7 7114.7 12354.8 19659.5 28668.0 43942.8 75301.4 
Tah-Bono St(2) 190.0 248.0 338.0 416.0 871.01522.0 2333.0 4330.0 7422.014477.024348.0 

(2)/(l) (%) 14.3 12.0 12.7 12.1 20.6 21.4 18.9 22.0 25.9 32.9 32.3 

Kredi Faiz Oranları (%) 

Kısa Vadeli 
Orta - Uzun V. 

21.0 
22.0 

36.0 
36.0 

36.0 
38.0 

36.0 

38.0 
53.5 
52.0 

55.0 
62.0 

55.0 

60.0 
58.0 

60.0 
69.0 
72.0 

77.0 
82.0 

85.0 
92.0 

KAYNAK:TCMB , Hazine ve Dış Tiçaret Müsteşarlığı 

Tahvil ve bono stokunun net kredi hacmi içindeki 

payları ile kredi faizleri arasındaki ilişkiyi Tablo 5.1 ve 

Grafik 5.A yardımı ile değerlendirelim. 
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GRAFİK ö.A.|c BORÇ STOKUNUN KREDİ STOKU İÇİNDEKİ 
PAY! VE KREDİ FAİZ ORANLARI 

İAHVIL-BONO/KH6DI 9. KI9A \WJELI FAİZ OR. 
ORTA-UZUN V.FAIZ OR. 

1984 yılından itibaren borçlanma politikasının 

değişimi banka kesiminde açıkça hissedilmiştir. Dolayısıyla 
1984 yılına kadar tahvil ve bono stokunun kredilere oranı 

ortalama yüzde 12.8 düzeyinde seyrederken, 1984 yılında bu 
oran yüzde 20.6’ya yükselmiştir. Aynı şekilde kredi faiz 
oranları da 1984 yılında artmış ve kısa vadeli kredi faiz 

oranları yüzde 53.5 olmuştur. 1985 yılında her iki oranda 

artış göstermiştir. Ancak 1986 yılında az da olsa bu 

oranlarda gerileme gözlenmiştir. Bankaların kaynaklarının 

belirli bir kısmını döviz ve kamu menkul değerleri için 
plase etmeleri sonucunda 1984 ve 1985 yıllarında mevduat 

bankası kredileri mevduat artışının gerisinde bir artış 
göstermiş ve kredi faiz oranlarında da bir yükselme 
olmuştur. 1986 yılında bankaların döviz pozisyonlarının 

belli bir düzeye ulaşması ve portföy ayarlamalarının 

tamamlanmasıyla kredi hacmi 1986 yılında bir gelişme 
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göstermiştir. Dolayısıyla tahvil ve bono stokunun kredi 

hacmi içindeki payının bu yıldaki düşüşü bu şekilde 

açıklanabilir.(Tablo 5.1) 

1987 yılında bu oran tekrar ivme kazanmış ve 1989 

yılında yüzde 30’un üzerine çıkmıştır. 1990 yılında yüzde 

32.3 olmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak kredi faiz 

oranları da artma trendine girmiştir. 

1987 yılında tahvil ve bono satış imkanını artırmak 

için disponibilite oranı ortalama yüzde 19’a 

çıkartılmıştır. 1988 yılında bu oran yıllık ortalama olarak 

yüzde 26, 1989 ve 1990 yıllarında da yüzde 30 olmuştur. 

Özellikle 1989 ve 1990 yıllarında disponibilite oranının 

artış göstermesiyle tahvil ve bono stokunun GSMH içindeki 

payı da önemli ölçüde artmıştır (Ek Tablo 8). 

Net kredi hacmi olarak gelişmelere baktığımızda 

mevduat bankası kredilerinin artış hızı 1987 yılında 

gerilemiştir. 1988 yılında ise Banka ve Sigorta Muamele 

vergisi oranı yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarılmış ve 

ekonomideki durgunluğun da etkisiyle mevduat bankası 

kredilerinde reel bir gerileme gerçekleşmiştir. Banka 

kredilerindeki bu durgunluk 1989 yılında da devam etmiştir. 

Sonuç olarak borçlanma imkanlarının hızla artırıldığı ve 

kredi hacmindeki artışın da yavaşladığı 1987,1988 ve 1989 

yıllarında tahvil ve bono stokunun net kredi hacmine oranı 

artış göstermiştir. 1990 yılında ekonominin canlanmasına ve 

dış kredi imkanlarının artmasına paralel olarak kredi 

hacminde önemli bir artış olmuş, buna bağlı olarak da 
tahvil ve bono stokunun kredi hacmi içindeki payı az da 

olsa düşmüştür. Ancak kredi faiz oranları artmaya devam 

etmişt ir. 



Sermaye piyasasına kamunun hakim olması ve Devlet 

tahvili ile Hazine bonolarının büyük ölçüde banka kesimine 

satılması sonucunda özel kesim bankalar kanalıyla 

aktarılabilecek fonlar kamu kesimince yönlendirilmiştir. Bu 

nedenle özel kesim kredi talebi yeterince karşılanamamış ve 

sözkonusu durum kredi faizlerinin artmasında ve yüksek 

düzeyde seyretmesinde önemli etken olmuştur. Ayrıca mevduat 

faiziyle kredi faizi arasındaki fark açılmış ve banka 

kesiminde fon aktarma maliyetinin çok yüksek düzeyde devam 

etmesine neden olmuştur. Grafikten de görüldüğü gibi tahvil 

ve bono stokunun kredi hacmi içindeki payı ile kredi 

faizlerindeki gelişmeler aynı seyri izlemektedir. Kamunun 
özel kesime aktarılabilecek fonlara el atması, kredi faiz 

oranları üzerindeki baskıyı artırmıştır. Ayrıca DİBS’ne 

plasmanın kredi faiz oranları üzerinde yarattığı baskı 

dövize plasmanın artması ile 1988 ve 1989 yıllarında 

ekonomide yaşanan durgunluk birleşince banka kredilerinin 

toplam kaynaklar içindeki payı da gerilemiştir. Diğer bir 

deyişle bankalardaki fonlar aynı zamanda devletin iç 

borçlanmasının kaynağını oluşturmuştur. 

Kamu kesiminin sermaye piyasası kaynaklarının yaklaşık 

yüzde 94’ünü çekebilmesinin ana nedeni kuşkusuz iç 

borçlanmada uyguladığı yüksek reel faizler olmuştur.' 
Faizin risk düştükçe düşmesi gerekirken, risksiz 

sayılabilecek kamu araçları genelde daha riskli özel kesim 

finans araçlarından fazla reel getiri verebilmiştir. 

Kamu kesiminin ekonominin kaynaklarına bu denli el 

atmış olması ve yüksek reel faizle düşük riskli DİBS’ni 

ihraç etmesi, faizlerin düşmesini önlemiştir (Tablo 5.2). 

'çiller Tansu, Çizakça Murat. "Türk Finans Kesiminde 
Sorunlar ve Reform önerileri", İstanbul, ISO Yayınları, 
1989, S.98. 
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Devletin kaynak talebinin ekonominin kaynaklarının çok 

büyük kısmını yutması sonucu hem enflasyon hemde faizler 

düşmemiş hatta yükselmiştir. Yüksek enflasyonun nominal 

faizleri yükselteceği açıktır. Ancak devletin finans 

kesiminde yarattığı "crowding-out” olgusu enflasyondan 

bağımsız olarak faizleri yüksek tutmaktadır. Faizlerin 

kaynak talebinin artması sonucunda yükselmesinden dolayı 

kredi faizlerinin yüksekliğini sadece enflasyona bağlamak 

mümkün değildir. Bu kaynak talebinin en önemli parçasınıda 

Hâzinenin iç borçlanması oluşturmaktadır. Daha onraki 

bölümde detaylı olarak üzerinde duracağımız gibi Hâzinenin 

ticari banka kaynaklarına el koyması hem banka kesimini hem 

de sermaye piyasasını kamu talebi istilası altında 

bırakmıştır. Dolayısıyla faizlerin düşmesi için kamu 
talebinin ve özellikle iç borçların düşmesi gerekmektedir. 

TABLO 5.2 : F1NANSAL ARAÇLARIN REEL GETİRİLERİ 
(Yüzde) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Mevduat(l) -14.89 8.56 6.16 -12.85 2.95 2.42 6.51 -20.27 -5.77 -3.40 -6.70 
Devlet Tah. -10.11 -2.05 -6.77 -3.87 -4.49 4.44 15.55 -5.20 -7.33 -9.85 -7.56 
Hazine Bon. -4.12 -4.53 — — 0.37 4.51 14.49 -6.40 -9.89 -12.62 -10.27 
Hisse Sen. -16.10 -4.68 43.33 53.28 -38.65 1.80 42.70 155.19 -178.20 262.11 -2.93 
Tahvil -5.92 -0.58 9.47 1.06 -1.70 3.97 14.69 -4.40 -4.62 -1.99 — 

Finansman 8. — — — — — — -3.29 -11.59 -2.37 -0.69 
Selır Ort.S. — — 

— — -0.83 14.90 2.57 13.34 15.66 0.97 
Cuntı. Altını 59.43 -180.85 47.49 -9.92 -22.58 -6.03 27.16 15.47 -24.77 -24.23 -29.13 
Dolar 91.01 5.19 8.05 7.22 2.47 -11.86 -1.22 -14.44 0.11 -25.53 -21.52 

KAYNAK: Ada Zeynep,"Faiz Politikası ve Türk Bankacılık Sistemi Üzerindeki Etkileri', 
Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanlık Tezi,Ankara,Ocak 1991. s.23 

(1) 1 Yıl vadeli mevdut faizleri esas alınmıştır. 

1980 sonrasında Türk finans kesiminde reel faiz 

uygulamasına bağlı olarak olumlu neticeler elde edilmiştir. 

1980-1990 döneminde, tasarrufları teşvik etmek ve mali 

sisteme çekebilmek amacıyla faiz oranlarının reel olarak 

pozitif düzeyde kalması yönünde alınan kararlar Türk 
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bankacılığını önemli ölçüde etkilemiştir. Ancak özellikle 

1984 sonrasında kamu kesiminin gerek banka kesiminde ve 

gerekse sermaye piyasalarında, yarattığı "crowding-out" 

olgusu faizlerin ve fiyatların aşağıya çekilememesinin en 

Önemli nedeni olmuştur. 

Bütçe açıklarının sürekliliği iç borçlanma ile 

finansman yöntemiyle birleştiğinde özel kesim yatırımlarını 

olumsuz yönde etkileyecek bir ortama neden olmaktadır. 

Bütçe açıklarının sürekliliğinin ve dolayısıyla özel 

sermaye birikimine olumsuz etkilerinin bir göstergesi 

olarak toplam iç borç stokunun GSMH ve yurtiçi tasarruf 

miktarları içindeki payı incelenebilir. (Ek Tablo 8) 

özellikle 1985 ve sonrasında tahvil ve bono stokunun 

gerek GSMH gerek toplam yurtiçi tasarruflara oranı 

yükselmiştir. Tahvil ve bono stokunun GSMH içindeki payı 
1983 yılında yüzde 3.6 iken bu oran 1990 yılında yüzde 

8.5’e yükselmiştir. Aynı şekilde tahvil ve bono stokunun 
toplam yurtiçi tasarruflara oran 1983 yılında yüzde 22.3 

iken 1990 yılında yüzde 35.8 olmuştur. Bu rakamlar bütçe 

açıklarının süreKİiliği ve sermaye birikimine olası olumsuz 

etkileri konusundaki kanıları güçlendirmektedir. Bu konu 

daha sonraki bölümde ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

5.2.BÜTÇE AÇIKLARININ, ÖZEL TASARRUFLAR ve YATIRIMLAR 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Bütçe açıkları iç borçlanmayla finanse edildiğinde bu, 
özel kesim finansman olanaklarını daraltma pahasına 

gerçekleşmektedir. Literatürde özel kesimin dışlanması 

"crowding-out" olarak bilinen bu olgu yatırımlardaki 

69 



"crowding-out" ve finansal "crowding-out" olarak ortaya 

çıkmaktadir. 

Yatırımlardaki "crowding-out" özel kesimin reel kaynak 

kullanımını, finansal "crowding-out" da finansal kaynak 

kullanımını geriletmektedir. Yatırımlardaki "crowding-out" 

kamu yatırımlarının özel kesim yatırımları aleyhine 

genişlemesi, finansal "crowding-out" ise ekonomide oluşan 

fazlaların daha büyük bir kısmının kamuya aktarılması ve 

dolayısıyla özel kesimin fon kullanımının gerilet ilmesi 

anlamını taşımaktadır. 

Özel kesimin yatırımları üzerindeki "crowding-out" 

etkisi, kamu kesimi yatırımlarının yöneldiği alana bağlı 

olarak ortaya çıkmaktadır. Kamu kesimi yatırımları özel 

kesimin yöneldiği alanlara rakip olarak girmeyip, alt 

yapıya yöneldiği takdirde kamu yatırımlarının 

genişlemesinin özel kesimi dışladığını öne sürmek 

güçleşmektedir. Bu koşullarda kamu ve özel yatırımları 

tamamlayıcı özellik kazanmakta ve kamu yatırımları, özel 

yatırımları engellemekten çok bunların gerçekleştirilmesine 

katkıda bulunup, verimliliğini ve karlılığını 

arttırmaktadır (crowding-in). Dolayısıyla özel kesimin 

yatırımlardan dışlanması dikkatle değerlendirilmesi gereken 

bir olgudur. 

Literatürde "crowding-out" olayı daha çok finansal 

"crowding-out" çerçevesinde tartışılmaktadır. Finansal 

"crowding-out"1 un geniş çerçevede tanımlanması ve 

boyutlarının saptanması oldukça güçtür. Zira kamu 

açıklarının parasal genişleme ve/veya dış alemden fon 

aktarılması yoluyla finansmanında da özel kesimin 
kullanabilecefipotansiyel fon hacminde daralma olmaktadır. 

Ancak, temelde "crowding-out" olgusu kamu kesiminin 
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hanehalkı fazlalarını kendisine kanal ize etmesiyle ortaya 

çıkmaktadır. "crowd.ing-out" olgusunun boyutu özel kesimin 
fon talebinin faiz esnekliği yanısıra, hanehalkmın kamu- 

özel mali araçları arasındaki portföy tercihine göre 

belirlenmektedir. Nihayet, kamu borçlanması daha sonraki 

dönemlerde faiz ve anapara ödemesi zorunluluğu nedeniyle 

kamunun cari transfer harcamalarını arttırmakta, bu da 

kamunun yeniden borçlanması ve dolayısıyla özel kesimin 

kullanabileceği fonların daralması sonucunu doğurmaktadır. 

Ancak uygulamada meydana gelebilecek "crowding-out" 

olgusunun mutlak boyutlarını somut olarak saptamak çoğu kez 

mümkün olmamaktadır. Bu bölümdeki analizlerde özel kesimde 

yaratılan "crowding-out" olgusu imkanlar ölçüsünde 

somutlaştırılmaya çalışılacak ve trend analizlerine işaret 

edilecekt i r. 

5.3,TÜRKİYE'DE BÜTÇE AÇIKLARININ BORÇLANMA İLE FİNANSE 

EDİLMESİ "CROVDING-OUT" ETKİSİ YARATIYOR Mü? 

Bütçe açıkları nedeniyle özel kesim tasarruflarının 

önemli bir miktarı yatırımlardan ziyade kamu kesimini 

finanse etmekte kullanılmaktadır. Açığın iç borçlanma ile 

finanse edilmesi özel kesim kredi imkanlarını daraltacağı 

için özel kesim yatırımlarında "crowding-out" etkisi 

doğuracaktır. Bu bölümde Hazine iç borçlanmalarının 

"crowding-out" yaratıp yaratmadığı tartışılacaktır. 

İlk olarak kamu kesimi yatırımları ile özel kesim 
yatırımlarının yıllar itibarıyla gelişmeleri ortaya 

konulacak daha sonra Merkez Bankası Hâzineye tahsis edilen 
payları İncelenecektir. Zira Hazine GSMH’nm 1980-1983 
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yılları arasında ortalama yüzde 1.8’ine, 1984 yılından 

sonra ise yüzde 5’ine kadar erişen nakit açığının büyük bir 

oranının Merkez Bankasından ve ticari bankalardan 

borçlanarak karşılamıştır. 

5.3.1.Kamu ve Özel Sabit Sermaye Yatırımlarındaki 

Gelismeler 

1984 yılından başlayarak net tahvil ve bono 

satışlarının yurtiçi mali tasarruflara oranı önemli ölçüde 

artmıştır, yani kamunun mali sistem üzerindeki baskısı 1984 

ve 1985 yıllarında bir sıçrama göstermiştir. Net tahvil ve 

bono satışının yurtiçi mali tasarruflara oranı 1983 yılında 

yüzde 8.5 iken yıllar itibariyla artma trendine girmiş ve 

1990 yılında yüzde 31.8 olmuştur. 

İç borçlanmaya ağırlık verilen 1985 yılında kamu 

kesimi yatırımlarının GSMH içindeki payı 1.9 puan artarken, 

özel kesim yatırımları sadece 0.2 puan artış göstermiştir. 

Bütçe açıklarının mali sistem üzerindeki baskısına paralel 

olarak özel kesim yatırımları reel olarak 1984 yılına göre 

daha az artmış, buna karşılık kamu sabit sermaye 

yatırımları önemli ölçüde yükselmiştir. 

Ancak bu verilere bakarak Türkiye’de kamu kesimi 

yatırım artışlarının ve iç borçlanmadaki sıçramaların, 

diğer etkenler aynı kalma kaydı ile özel kesim 

yatırımlarını düşürebileceğini iddia etmek mümkün değildir. 

Nitekim 1.1 trilyon liralık net tahvil ve bono satışının 

yapıldığı 1986 yılında kamu kesimi yatırımları reel olarak 

yüzde 7.4 artarken özel kesim yatırımları yüzde 16.4 
oranında artmıştır. 1982-1990 döneminde özel kesim sabit 

sermaye yatırımları hep artış göstermiştir. İç finansman 

gerekleri için kısa vadeli dış borçlanma yapılabildiği 
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sürece kamu kesiminin iç kredi taleplerinin artması, özel 

kesim yatırımlarını düşürmeyebilir. (Ek Tablo 11) 

Bununla beraber Hazine borçlanmalarındaki artışın özel 

yatırımları olumsuz şekilde etkilemeyeceğini söylemek te 

mümkün değildir. Nitekim 1986 yılındaki yüzde 16.4’lük özel 

kesim yatırım artışı enerji, turizm ve konut 

yatırımlarındaki yüksek aetışların bir sonucudur, özellikle 

çeşitli teşviklerle ve dış kaynaklarla beslenen turizm 

sektöründe 1984-1986 döneminde önemli artışlar görülmüştür. 

1984-1986 yılları arasında özel kesim imalat sanayii 

yatırımlarındaki artış özel kesim yatırım artışlarının 

altında seyretmiştir. Özel kesim imalat sanayii yatırımları 

reel olarak 1984-1986 döneminde yıllık ortalama yüzde 8.6 

artmış ve diğer sektörlerdeki yüksek yatırım artış hızları 

nedeniyle imalat sanayiinin toplam özel kesim yatırımları 

içindeki payı düşmüştür. Özel kesim imalat sanayii 

yatırımlarındaki bu gelişmede 1984 yılı başında sektörde 

mevcut olan kapasite fazlası ve ekonomide yatırımlara 

yönlendirilebilir kaynakların önemli ölçüde kamu kesimi 

tarafından kullanılması etkili olmuştur. Yani kamu 

borçlanmalarındaki artış ,özel imalat sanayii yatırımlarını 

olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 

1987-1989 yılları için imalat sanayii yatırımlarında 

özellikle 1987 ve 1989 yıllarında reel olarak düşüş 

kaydedilmiştir. Kamu kesimi imalat sanayii yatırımlarının 

belirli bir program dahilinde azaltılması ve özel kesimin 

öncelikle mevcut kapasiteyi kullanma eğilimine girmesi 
imalat sanayii yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki 

payını da azaltmıştır. Ancak 1990 yılına gelindiğinde özel 
kesim toplam yatırımlarındaki artışa paralel olarak imalat 

sanayii yatırımları da reel olarak yüzde 63.7 gibi çok 

yüksek bir artış göstermiştir. (Ek Tablo 13) 
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1987-1988 yıllarında net tahvil ve bono satışının 

yurtiçi mali tasarruflara oranı 1986 yılına göre düşüş 
göstermiştir, aynı yıllarda özel kesim yatırımlarında da 

hızlı bir artış kaydedilmiştir. Bu durum özel kesim 

yatırımları üzerinde olumlu bir gelişme yaratmıştır 

şeklinde yorumlanması ne derece doğru olabilir; zira 

yukarıda da belirttiğimiz gibi bu yıllarda imalat sanayii 

yatırımları yine gerilemiştir. 

1989 yılında kamu kesiminin mali sistem üzerinde 

yarattığı baskı artmıştır. Buna paralel olarak özel kesim 

yatırımlarının GSMH içindeki payı 0.4 puan gerilemiştir. 

Ayrıca kamu kesimi yatırımları da önemli ölçüde düşmüştür. 

Ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle, kredi taleplerinde 

bir yavaşlama söz konusu olmuştur. Bu durum bankalar için 

kamu menkul kıymetlerini satın almayı cazip hale 

getirmiştir. 

1984-1989 dönemi genel olarak incelenirse, yıllar 

itibariyle kamunun mali tasarruflar üzerindeki baskısı 

artmış ancak beklenilenin aksine özel kesim sabit sermaye 

yatırımları da sürekli artış göstermiştir. Ancak daha önce 

de değindiğimiz gibi burada önemli olan yatırımların 

sektörel dağılımındaki gelişmelerdir. Bu dönemde özel kesim 

imalat sanayii yatırım artışları toplam yatırım 
artışlarının gerisinde kalmış ve böylece kamu 

borçlanmalarındaki artış ekonominin en verimli yatırımları 

olan imalat sanayii yatırımları üzerinde bir "crowding-out" 
etkisi oluşturmuştur. 

1990 yılındaki gelişmeler ise daha önceki yıllara göre 

farklılık arz etmektedir. Bu yılda, üç yıllık bir aradan 

sonra kamu kesimi sabit sermaye yatırımları reel olarak 

artış göstermiştir. Ekonomideki canlanmaya ilave olarak, 



dış finansman imkanlarının gelişmesi, ithalatın daha da 

libere edilmesi ve TL’nin reel olarak değer kazanmasını 

sürdürmesi sonucunda ithal maliyetlerinin düşmesi özel 

yatırımlarda da artışa yol açmıştır. 1390 yılında toplam 

imalat sanayii yatırımları da tüketimin canlanmasına 

paralel olarak reel olarak yüzde 55.2 oranında artmıştır. 
(Ek Tablo 12) 

Bütçe açıkları hızlanarak devam etmiş ve 1990 yılında 

net tahvil ve bono satışının yurtiçi mali tasarruflara 

oranı yüzde 27.5’den yüzde 31,8’e yükselmiştir. Yani 

kamunun mali sistem üzerindeki baskısı 1990 yılında da 

sürmüştür. Beklenilenin tersine bu durum özel kesim yatırım 

ve üretim faaliyetlerinde olumsuz etki yaratmamıştır. 

Ayrıca faiz oranları da artış göstermemiştir. Kamu 

kesiminin mali sistem üzerindeki baskısının sürmesine 

rağmen olumsuz etkilerin bu dönemde görülmemesinin temel 

nedeni ödemeler dengesinde ortaya çıkan gelişmelerle izah 

edilebilir. Nitekim 1989 yılında 961 milyon dolar fazla 

veren cari işlemler hesabı 1990 yılında 2611 milyon dolar 

açık vermiştir. Açığın finansmanı önemli ölçüde kısa vadeli 

sermaye girişleri ile sağlanmıştır. 

Bütçe açıklarının Merkez Bankası kaynakları yerine iç 
borçlanma ile finanse edilmesi, faizlerin aşağıya 

çekilmesine engel olmuştur. Yurtiçi-yurtdışı faiz farkı 

kısa vadeli sermaye girişini teşvik etmiştir. Ayrıca 1988 

ve 19S9 yıllarında dövize olan talepteki yavaşlamanın 

etkisiyle 1989 yılı başından itibaren Türk lirasının değer 

kazanmaya başlaması da kısa vadeli sermaye girişini teşvik 

edici bir unsur olmuştur. Gerek TL’sının reel olarak değer 

kazanması gerek kısa vadeli sermaye girişindeki artış, kamu 

kesiminin mali sistem üzerinde yarattığı baskının olumsuz 

etkilerini azaltarak, özel kesimin yatırım faaliyetlerini 
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teşvik edici unsur olmuşlardır. Ancak bu durum dış ticaret 

ve cari işlemler açığının yükselmesine ve kısa vadeli 

borçların toplam dış borçlar içindeki payının artmasına 

neden olmuştur. 

5.3.2.Hazine Borçlanmalarının özel Kesime Aktarılabilecek 

Fonlar Üzerindeki Etkisi 

Hazine bütçe açıklarının finansmanı için ticari 
bankalarla, Merkez Bankası kaynaklarına başvurmak 

zorundadır. Ticari bankaların likidite kaynakları sınırlı 

olduğuna göre, iç borçlanmalar ya rezerv parayı etkileyerek 

parasal genişleme yaratacak ya da kısa dönemde özel kesimin 

kredi imkanlarını daraltacaktır (Finansal crowding-out). 

Bütçe finansmanında bir açık varsa bu ya vergi artışı veya 

Merkez Bankası dahil borçlanma ile kapatılmak durumundadır. 

Böylece ya açık derhal monetize edilmiş olur veya iç 

borçlanma ile sorun geleceğe ertelenir. 

♦ 

Bu bölümde Hazine borçlanmalarının özel kesime 

aktarılabilir fonlar üzerinde finansal "crowding-out" 

yaratıp yaratmadığı tartışılacaktır. Bunun içinde Merkez 

Bankası kredilerinden ve ticari banka kredilerinden kamu 

kesiminin aldığı payın incelenmesi gerekmektedir. Ancak 

Hâzinenin ticari banka kredi kullanımları sözkonusu 

değildir. Bu analizde sadece ticari banka aktiflerinin ne 

kadarının özel kesime açılan kredilere tahsis edildiği ve 

tahvil-bono stokunun banka kaynaklarında ne kadar bir paya 

sahip olduğu incelenecektir. 

İç borçlanmaları üç perspektiften değerlendirmek 

gereklidir. 

- İç borçlanmaların amacı ve kullanım yerini araştırma 
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perspektifi; iç borçlanma kamu kesiaıi finansmanının 

dengede olduğu ve hatta fazla verdiği bir ortamda, toplam 

talep artışını biraz yavaşlatmak için gerçekleştirilmiş 
olabilir. Türkiye için bu alternatif geçersizdir. İkinci 

bir alternatif olarak, iç borçlanma kamu finansman açığını 

finanse etmek amacı ile yapılmış olmakla beraber kamu alt 

yapı yatırımlarına tahsis edilmiş olabilir. Yatırımların 

getirisi yüksek ise, bu özel yatırımları uyaracak ve 

onların verimliliğini artıracaktır (crowding-in). Üçüncü 

bir alternatif borçlanma hasılatının özel kesimle rekabet 

edebilecek yatırım alanlarına harcanmasıdır ki bu da 

Türkiye için geçerli değildir. Dördüncü alternatif, iç 

borçlanma hasılatının iç-dış borç servislerini karşılamak 

için kullanılmış olmasıdır. Bu durumun Türkiye için 

geçerliliği daha yüksektir. 

- Borçlanma hasılatı ne amaçla kullanılırsa kullanılsın ve 

uzun vadeli kalkınma etkileri ne olursa olsun, kısa vadede 

"crowding-out" olayı ile karşılaşılıp karşılaşılmadığını 

araştıran perspektif; bu perspektifte ilk geçerli soru iç 

borçlanmanın reel artışlar kaydedip kaydetmediği ile ilgili 
olacaktır. İkinci adımda, rezerv para veya Merkez Bankası 

parası içinde kamu payının artıp artmadığı 

araştırılmalıdır. Eğer kamunun payı artmışsa, Hazine az 

veya çok özel kesim fonlarını geriletmiştir. Bu fonlar, 

özel tüketimden, firmaların işletme sermayesi 

ihtiyaçlarından veya özel yatırımlardan alıkonmuş olabilir. 

- Hazine borçlanmalarının faiz haddi etkilerini araştıran 

perspektif; Hazine özel kesimle fon rekabetine girişmiş 

ise bu rekabetin faiz haddi etkileri olacaktır. Bu konu 

daha önceki bölümde anlatılmıştır. 

Birinci perspektifi yıllar itibarıyla inceleyelim. 
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Kamunun borçlanma hasılatının yatırımlara tahsis edilmediği 
kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarındaki gelişmelere 

bakılarak anlaşılmaktadır. Özellikle 1987, 1988, 1989 ve 

1991 yıllarında kamu kesimi sabit sermaye yatırımları reel 
olarak gerilemiştir. Aynı şekilde Konsolide Bütçe 
yatırımları da yıllar itibariyle devamlı bir düşme 
göstermektedir.(Ek Tablo 11) 

Tahvil ve bono ihraç hasılatı 1985-1989 yıllarında 
toplam borç servisinin ortalama yüzde 74.7’sini 
oluşturmaktadır. Bu da geride yatırımlara tahsis 
edilebilecek fazla bir bakiye kalmadığını göstermektedir. 

Burada şunu belirtmemiz gerekmektedir ki bir yılın 
borçlanmalarının servis gerekleri, öbür yılın 

borçlanmalarının gerekçesini teşki1 etmektedir. Yani Hazine 
borçlarını ödeyebilmek için borçlanma durumunda kalmıştır, 

bu da bütçe açıklarının sürekliliğinin göstergesidir. 1991 
yılında ise iç borçlanmadaki düşüşün ve yıl başında borç 

ödemelerinin yoğunlaşması nedeniyle bu oran oldukça düşüş 
göstermiştir. Bundan dolayı aynı yıl Merkez Bankası 

kaynaklarından önemli ölçüde yararlanılmıştır. (Tablo 5.3) 

TABLO 5.3 : İÇ VE DIŞ BORÇ SERVİS! 
(Milyar TL.) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
1991 
Tahmin 

İÇ BORÇ SERVİS 72.7 194.7 261.9 284.5 446.0 1405.9 2557.3 5451.4 9268.2 14755.4 20705.2 47643.4 
DİŞ BORÇ SERV. 16.4 56.3 106.6 281.2 499.9 847.3 1446.4 2202.2 4173.6 6941.2 9801.0 16501.5 
T.80RÇ SERV.(l) 89.1 251.0 368.5 565.7 945.9 2253.2 4003.7 7653.6 13441.8 21696.6 30506.2 64U4.9 

TAH-80NO SA.(2) 77.4 188.5 311.9 276.7 689.9 1887.2 3053.1 6000.4 8931.0 16617.0 20966.0 43530.0 
(2)/(l) 86.9 75.1 84.6 48.9 72.9 83.8 76.3 78.4 66.4 76.6 68.7 67.9 

KAYNAK: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
(*) 8orc servisi anapara ve faiz ödemelerini kapsamaktadır. 



İkinci perspektif, "crowding-csut" başka bir deyişle 

Hâzinenin özel kesim fonlarını geriletip geriletmediğidir. 

1980-1983 döneminde piyasadan yıllık ortalama olarak 

GSMH’nın yüzde 0.7’si oranında borçlanan Hâzinenin 1984- 

1986 döneminde borçlanmasını GSMH'nm yüzde 2.6’sma ve 

1987-1990 döneminde de yüzde 3.4’üne yükselttiği 

görülmektedir. 1991 yılı başlarında borç ödemelerinin 

yoğunlaşması ve borçlanma imkanının daralması nedeniyle bu 

oran yüzde 2.7’ye düşmüştür.(Tablo 5.4) 

TABLO 5.4 : NET TAHVİL VE 80(0 SATIŞLARI 

Satiş Değeri SS» Payı(t) 
Bütçe Giderine 

Payı W 

1980 27.0 0.6 2.5 
1981 35.0 0.5 2.3 
1982 64.4 0.7 4.0 
1983 72.2 0.6 2.8 
1984 420.7 2.3 11.1 
1985 726.7 2.6 13.7 
1986 1144.6 2.9 14.0 
1987 1809.0 3.1 14.2 
1988 2822.0 2.8 13.4 
1989 6977.0 4.1 18.3 
1990 9874.0 3.4 14.7 
1991(1) 12333.0 2.7 9.5 

KAYNAK:Hazine ve Dış Tiçaret Müsteşarlığı 

Kısa Vadeli Avans (KVA) kullanımlarını da analize 

katarsak, toplam iç borçlanmalar 1980-1983 döneminde 

GSMH’nm yıllık ortalama yüzde 1.6*sına , 1984-1986 

döneminde yüzde 3.5’e ve 1987-1990 döneminde de yüzde 3.8’e 

yükselmiştir. 1991 yılında bu oran gerilemiştir. Ancak bu 

düşüşün önemli boyutlarda olmamasının nedeni 1991 yılında 

KVA'lardaki çok yüksek artıştır. 1991 yılında açığın 

finansmanında Merkez Bankası kayraklarından büyük ölçüde 

yararlanılmıştır. (Tablo 5.5) 
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TABLO: 5.5 : NET TAHVİL VE BONO SATIŞLARI İLE KVA KULLANIMI TOPLAMI 

Satış DeŞeri SSMH Payı(t) 
Bütçe Giderine 

Payı(t) 

1980 130.2 2.9 12.1 
1981 73.6 1.1 4.9 
1982 116.8 1.3 7.3 

1983 144.6 1.3 5.5 
1984 610.4 3.3 16.1 
1985 994.9 3.6 18.7 
1986 1399.6 3.6 17.1 
1987 2164.1 3.7 17.0 

1988 3497.0 3.5 16.6 
1989 7434.0 4.4 19.5 
1990 10305.0 3.6 15.3 
1991(1) 24333.0 5.3 18.8 

KAYNAK:Hazine ve Dış Tiçaret Müsteşarlığı 
(l)Tahmin 

Türkiye’de Merkez Bankası kamu kesimine ve bankalar 

kanalı ile özel ktsime kredi açmaktadır. Ayrıca, döviz 

rezervlerindeki net değişmeye bağlı olarak ya bu kredilere 
tk anlamda para basmakta veya krediler kanalı ile 

zerkedilen likidite bir miktar geri emilmektedir. Bu da 
rezerv paradır yani Merkez Bankası parası. Rezerv para, 

Merkez Bankası bilançosunun pasif kısmında, tedavüle fiilen 
çıkartılan para ile çıkarılması Merkez Bankasınca taahüt 

edilen paranın (Ticari Bankalar Mevduatı) toplamıdır. 

Merkez Bankası kredilerinden kamu ve özel kesiminin aldığı 

paylar oldukça önemlidir. Eğer bir yılda Merkez Bankası 

özel kesime örneğin 100 milyar lira net kredi açmış ve kamu 

kesimi de aynı yıl 80 milyar liralık net tahvil ve bono 

satmış ise özel kesimin net rezerv para kullanımı 20 milyar 

liradır. Özel kesim Merkez Bankasından alabildiği 100 
milyar liranın 80 milyar lirasını kamu kesimine vermiştir. 

Bu nedenle, rezerv para mutlak değer artışı ile Hâzinenin 

tahvil-bono satışları ve KVA kullanımı toplamının 

karşı1ıştırılması Türkiye’de "crowding-out" araştırması 

için bir gösterge olabilir. 
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1981-1983 döneminde özel ve kamu kesimleri rezerv 

parayı dengeli bir şekilde paylaşmıştır. Bu dönemde Hazine 

payı ortalama yüzde 38 civarındadır. Ancak 1984 yılında iç 

borçlanma politikasının benimsenmesinden dolayı, bu oran 

yüzde 87.7’ye çıkmıştır. 1985,1986 ve 1987 yıllarında ise 

Hazine rezerv para artışlarının tamamını kullanmış hatta 

ötesine geçmiştir. Bu dönemde özel kesim bankalar kanalı 

ile Merkez Bankasına net ödeme yapmıştır. 1988 ve 1989 

yıllarında bu oran düşmüşse de Hazine rezerv para artışının 

yüzde 85.3’üne 1988 yılında, yüzde 105.7’sine de 1989 

yılında kullanmıştır. 1988 yılında rezerv parada önemli bir 

artış olmuştur. Bunun nedeni de kamuya açılan kredilerin 

özellikle yılın birinci yarısında yüksek artış 

göstermesidir. Yılın son üç ayında rezerv parada görülen 

değişmede Merkez Bankası döviz rezervlerindeki artışlar 

etkili olmuştur. 1989 yılında da rezerv para yüksek oranlı 

gelişmesini sürdürmüştür. Bu artışta yine (özellikle yılın 

ilk yarısında) kamuya açılan kredilerin katkısı 

sözkonusudur, (Tablo 5.6) 

TABLO 5.6: HAZİNE BORÇLANMALARININ REZERV PARA ARTIŞINDAKİ PAYI 

Tahvil-Bcno-KV Rezerv Para Artışı Hazine Payı(t) 

1980 130.2 135.4 96.2 
1981 73.6 212.1 34.7 
1982 116.8 302.2 38.6 
1983 144.6 338.5 42.7 

1984 610.4 696.1 87.7 
1985 994.9 792.7 125.5 
1986 1399.6 890.6 157.2 
1987 2164.1 1475.1 146.7 
1988 3497.0 4101.0 85.3 
1989 7434.0 7032.6 105.7 
1990 10305.0 7601.2 135.6 

1991(1) 24333.0 13232.0 183.9 

KAYNAKrHazine ve Dış Tiçaret Müsteşarlığı 
(l)Tahmın 
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1990 yılında ise rezerv para artışı üzerinde Hâzinenin 

payı yüksek bir seviyeye ulaşarak yüzde 135.6 olmuştur. 

1990 yılında Merkez Bankası ilk kez bir parasal program 

ilan etmiştir. Buna göre, parasal kontrolü sağlamak 

amacıyla Merkez Bankası bilançosunun aktiflerinin kontrol 

edilmesi hedef alınmıştır. Bu daraltıcı para politikasının 

uygulanması sonucu Merkez Bankası parasının sadece döviz 

satın alınarak yaratılması, iç kredilerin öncelikle 

bankalara kullandırılması hedef alınmıştır. Bundan dolayı 

1990 yılında rezerv para artışı düşüş göstermiştir. 1990 

yılında rezerv paradaki bu gelişmelere bağlı olarak 
Hazine’nin payı yüzde 135.6’ya ulaşmıştır. 

Yukarıdaki analize başka bir boyut getirmek amacıyla 

ticari bankaların özel kesime açtığı krediler ile tahvil ve 

bono stokunun toplam aktifler içindeki payına bakılarak da 

finansal "crowding-out" olgusu test edilebilir. 

TABLO 5.7 : TİCARİ BANKA AKTİFLERİNİN DAĞILIMI 

(Milyar TL.) 

Toplam Öz.Kes. Tah.ve B. 

Aktifler Açıl.Kr. Stoku (2)/(l) (3)/(l) (3)/(2) 
(1) (2) (3) m (%) m 

1980 1544.2 640.8 190.0 41.5 12.3 29.7 
1981 2742.6 1157.9 248.0 42.2 9.0 21.4 
1982 4217.7 1632.5 338.0 38.7 8.0 20.7 
1983 5938.1 2192.2 416.0 36.9 7.0 19.0 
1984 9413.4 2928.0 871.0 31.1 9.3 29.7 
1985 14648.4 4860.1 1522.0 33.2 10.4 31.3 
1986 23909.4 8456.7 2333.0 35.4 9.8 27.6 
1987 39397.3 13079.9 4330.0 33.2 11.0 33.1 
1988 62971.8 18429.0 7422.0 29.3 11.8 40.3 
1989 102420.1 30757.3 14477.0 30.0 14.1 47.1 
1990 158669.9 55173.8 24348.0 34.8 15.3 44.1 

KAYNAK:TCMB,TBB 

1980-1990 dönemine egemen olan eğilim banka 

kaynaklarının giderek azalan oranda özel kesime açılan 
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kredilere yönlendirilmiş olmasıdır. Ancak 1990 yılma 

gelindiğinde bu oranda bir artış kaydedilerek yüzde 34.8 

düzeyine ulaşılmıştır. 1989 yılının ikinci yarısından 

itibaren ekonominin canlanma sürecine girmesi bankaların 

mevduat faizi ile kredi faizi arasındaki marj, karlarını 

azaltma pahasına kredi pazarlamaya çaba göstermeleri ve dış 

kredi gibi ucuz kaynaklara yönelmeleri sonucu 1990 yılında 

ekonomideki kredi hacmi artmıştır. Bundan dolayı bu yılda 

özel kesime açılan krediler/toplam kaynaklar oranı tekrar 

yükselmiştir.(Tablo 5.7) 

Buna karşılık, banka aktifleri içinde Devlet tahvili 

ve Hazine bonolarının payı düzenli olarak artmıştır. Bu 

banka kaynaklarından kamu kesimine aktarılan fonlarda nisbi 

bir artış olduğuna işaret etmektedir. Bu bulgu, ekonomide 

toplam fon arzında önemli bir yeri olan banka kaynaklarının 

giderek artan ölçüde kamuya yöneltildiğini göstermekte ve 

özel kesimin bu piyasadan artan oranda dışlandığına işaret 

etmektedir. Kamu menkul kıymetleri piyasası yapısının 

incelendiği bölümde belirtildiği gibi banka aktiflerinin 

giderek artan oranda kamuya kaydırılmasında kullanılan bir 

araç banka yasal karşılıklarının Devlet tahvili ve Hazine 

bonolarına yatırılma zorunluluğudur. Bunun dışında, vergi 

avantajı, risk yokluğu ve faiz yüksekliği gibi nedenlerle 

bankalar zorunluluk dışında da kamu menkul kıymetlerine 
plasmanı uygun görmekte ve aktiflerinin bir kısmını böyle 

değerlendirmektedirler. 

Banka sistemi topladığı mevduatları kredilendirme 
yoluyla sistemde açık veren birimlere dağıtmaktadir. Bütçe 

finansmanının olağan yöntemlerle (vergi vs.) sürdürüldüğü 
durumlarda bankalar özel kesimin fazla veren birimlerinin 

(hanehalkı) fonlarını açık veren birimlerine (şirketler) 
yönlendirir. Bütçe finansmanı olağan dışı kaynaklara 
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yöneldiğinde banka kredilerinin bir kısmı da kamuya 

kanalize edilir. 1980-1990 döneminde toplam tahvil ve bono 

stokunun özel kesime açılan kredilere oranı yükselme 

eğilimindedir, bu eğilim 1983 sonrası dönemde daha da 

artmıştır. Söz konusu gelişme banka kaynaklarından özel 

kesime açılan krediler aleyhine nisbi bir gelişme olduğunu, 
bunun 1983 sonrasında hızlanarak önemli boyutlara 

ulaştığını göstermektedir (Tablo 5.7). Bu gelişme özel 
kesimin finansal "crowding-out" etkisinde olduğu şeklinde 

yorumlanabilir. 1990 yılında bu oran 1988 ve 1989 yıllarına 

göre daha düşük gerçekleşmiştir. Bu yılda Konsolide Bütçe 

açıkları hibenin de etkisiyle nisbi olarak daralmış ve 

bundan dolayı tahvil ve bono ihracı olarak daha az iç 

borçlanmaya gidilmiştir. 1990 yılında ekonomideki 

iyileşmeye paralel olarak kredilerin de artış göstermesi bu 

oranın düşmesini açıklamaktadır. 

Türkiye’de bütçe finansmanında iç borçlanmanın rolünü 

incelediğimiz bu kısımda önemli noktalar ortaya çıkmıştır. 

Hâzinenin özel kesim fonlarını doğrudan mali araçlarla 

kendisine aktardığı ve böylece özel kesimin dışlandığı 

görülmektedir. Türk mali sisteminde banka kesiminin egemen 

olmasından dolayı mevduat özel tasarrufların 

değerlendirilmesi için en önemli araç, banka kredileri de 

özel kesim açıklarının finansmanında en önemli kaynak 

olmaktadır. Bu bölümdeki bulgularımıza göre kamu kesiminin 

ticari banka fonlarını da artan ölçüde kullanmaya 

başladığını göstermektedir. Bu özel kesim için finansal 

"crowding-out" göstergesidir. Kamu menkul kıymetleri banka 

kesimi kanalıyla özel tasarrufları bütçe finansmanına 
kanalize ettiği gibi doğrudan özel kesim birimlerinin 

(şirketler ve hanehalkı) portföylerine de girmektedir. Bu 

portföy tercihi ağırlık kazandığında özel kesimdeki 

"crowding-out" olgusu daha da artacaktır. 
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5,4,BÜTÇE AÇIKLARI ÎLE PARASAL BÜYÜME VE ENFLASYON 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Sürekli bütçe açıklarının neden olduğu bir başka sonuç 

da parasallaşmadı?. Merkez Bankası, faiz oranlarında 

istikrar sağlayıcı bir politikaya öncelik verebilir. Bu 

durumda bütçe açıklarının faiz oranlarını arttırıcı etkisi 

olduğundan Merkez Bankası faiz oranlarındaki bu artşı 

önleyebilmek için parasal tabanı ve para stokunu arttırma 

yoluna gider. Bu da nihai olarak hızlı bir enflasyona neden 

olur. Bu politikanın tam tersi de olabilir yani Merkez 

Bankası para arzının büyüme oranını sabit tutarak faiz 

oranlarındaki kararlılığa daha az önem verebilir, bu ise 

tanım olarak daha az parasallaşma anlamına gelir. 

Bütçe açığı ile parasal büyüme arasında direk bir 

ilişki söz konusudur. Çünkü bütçe açıkları ya Merkez 
Bankası kaynaklarından (parasal büyüme) ya da borçlanma 

yolu ile (özel kesimden) finanse edilmektedir. Otoriteler 

parasal finansman yerine bütçe açıklarını iç borçlanmaya 

giderek finanse edebilirler. İç borçlanma bankalardan 

ziyade kişilere, firmalara, finansman kuruluşlarına tahvil 

ve bono ihracı ile sağlanabilir. Bu durumda kaynaklar özel 

kesimden kamuya transfer edildiği için para arzı üzerinde 

bir etki söz konusu olmamaktadır. 

Hangi finansman metodu uygulanırsa uygulansın bütçe 

açıklarının parasal büyüme üzerindeki etkisi temelde mali 

otoritelerin tutumuna bağlıdır. Mali otoriteler bütçe 

açığındaki artışlara, para arzındaki genişlemeye izin 

vererek veya vermeyerek uyum sağlama yoluna gidebilirler. 
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Bütçe açıklarındaki değişmeye bağlı olarak para arzı 

ile ilgili değişik uygulamalar, kurumsal düzenlemeleri de 

beraberinde getirmektedir. Bu durumu iki ayrı sistem olarak 

düşünebiliriz. 

1 . Tip Sistem: Mali otoriteler parasal büyümeyi 

kontrol edebilmek için bankacılık sektörünün portföy 

davranışları üzerinde işlem yapmaktadırlar. Para piyasası 

işlemleri ve bankalara açılan krediler ile Merkez Bankası, 

bankaların nakit rezerv hareketlerini teşvik etmektedir. 

Faiz oranları, kredi ve para piyasasındaki arz ve talebi 

eşitleyecek şekilde uyum sağlar. Merkez Bankası 

düzenlemelerinin olmadığı bir ekonomide bütçe açıklarındaki 

herhangi bir artış faiz oranlarını yükseltecektir. Çünkü 

kamu kesiminin kredi talebi artacak buna karşılık 

bankaların kredi arzı değişmeyecektir. Başka bir deyişle, 

kamu borçlanmalarındaki artış para arzını etkilemeyecektir. 

2. Tip S i stem: Bu sistemde otoriteler bankacılık 

kesimi dışında özel kesim davranışları üzerinde etkili 
olmaktadır. Bu ise faiz oranlarının kontrolü ile 

sağlanmaktadır. 

Bütçe açıklarının var olması halinde, devletin 

bankalardan borçlanma hacmi, özel kesimin bankalara olan 

kredi taleplerine bağlı olmaktadır. Belli bir faiz oranında 

bankacılık sistemi bütçe açığının özel tasarruflar 
tarafından finanse edilemeyen kısmını kapatmak 

durumundadır. Sonuç olarak bütçe açıklarındaki beklenmedik 

bir artış (faiz oranlarının değişmemesi halinde) bankaların 

kredi hacimlerinde bir artışa neden olarak para arzını 

artıracaktır. Merkez Bankası faiz oranlarını veya 

bankaların kredi genişleme tavanlarını yeniden tesbit edene 
kadar bankalar hem kamu borçlanma gereğindeki artışı hemde 
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özel kesim kredi taleplerini karşılayacaklardır. 

Sonuç olarak parasal büyümenin kontrolü açısından 

bütçe açıklarının finansmanı Sistem l’de, Sistem 2’ye göre 

daha az sorun yaratacaktır. Sistem 2’de ise mali otoriteler 

bütçe açıklarının parasal büyüme üzerindeki etkisini 

nötralize etmek için faiz oranlarını arttırma yolunu 

seçebilirler. Enflasyonun kontrolü açısından böyle bir 

uygulama oldukça önem taşımaktadır. 

Sistem l’de parasal kontrol söz konusu olmaktadır. Bu 

tip sistemlerde bütçe açıklarının finansmanında Merkez 

Bankası otomatik olarak devreye girmemektedir. Parasal 

büyümenin kontrolü, maliye politikasından bağımsız olarak 

işlemektedir. Bunun sonucu olarak otoriteler prensipte hem 

parasal hedeflerle enflasyonun kontrolünü hem de tahvil ve 

bono ile finanse edilen açık bütçe politikaları ile 

ekonomik faaliyetleri desteklemektedirler. 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bütçe açıkları ya 

borçlanma yolu ile ya da borçların parasallaştırılması ile 

finanse edilmektedir. Bütçe açıkları eğer özel kesimden 

borçlanılarak finanse ediliyorsa bu parasal büyümeye neden 

olmamaktadır. Buna karşılık bütçe açıkları parasallaşma ile 

finanse ediliyorsa yani parasal büyüme söz konusu ise bu da 

enflasyona neden olmaktadır. Eğer para arzındaki artış hızı 

nominal milli gelir artış hızından fazla ise bu birçok 

piyasada enflasyonist baskı yaratacak ve ürün, nihai mallar 

ve portföy fiyatlarında artış görülecektir. Dolayısıyla 

bütçe açığının parasallaşması para arzının büyümesine 

katkıda bulunarak, nominal milli gelire göre daha hızlı 

artacaktır. 

'cavanna, Henry. "Public Sector Deficits in OECD 
Countries", Paris, Macmillan Press, 1990, S.88. 



5.4.1.tc borçlanma Enflasyon İlişkisi 

Araştırmalar iç borçlanmanın enflasyona ivme vermede 

doğrudan emisyona oranla daha önemli bir rol oynadığını 

göstermektedir. Bu konuda Türkiye için yapılmış iki 

araştırmaya aşağıda değinilecektir. İç borçların bu ölçüde 

farklı etkisinin kaynağı borçlanma yöntemindeki önemli 

farklardır. İç borcu, olağan ve sürekli bir devlet gelir 

kalemi olarak kullanan ülkelerde, iç borçların çok büyük 

bir kısmı uzun vadeli tahvillerden oluşur, Devlet 

tahvillerinde risk düşük olduğu için faiz haddi diğer 

menkul kıymetlerden daha düşüktür ve yıllık borçlanma 

tutarı fon piyasalarında faiz hadlerini etkilemeyecek 

çaptadır, bu kamu menkul kıymetlerinin alıcıları temelde 

halktır, ailelerin varlık kalemleri arasında yer alır. 

Türkiye’de ise iç borçlanma yöntemi, bu tablodan çok 

farklıdır. Yıllık iç borçlanmaların yüzde 80’e yakın kısmı 

bir yıl kadar vadelidir. 1 yıl vadeli Devlet tahvili ve 

kısa vadeli olan Hazine bonosunun toplam tahvil ve bono 

kullanımına oranı 1986-1988 yılları için ortalama yüzde 86 

civarındadır. Ancak 1989 ve 1990 yıllarında uzun vadeli 

borçlanmaya ağırlık verilmesi neticesinde bu oranlar düşüş 

kaydetmiştir.(Tablo 5.8) 

TABLO 5.8 : [Ç BORÇLANMANIN VADE YAPISI 

(Milyar TL.) 

1986 1987 1988 1989 1990 

1 Yıl Vadeli D.Tahvili 960 1256 2176 3691 2860 

Hazine Bcnosu 1784 3955 5155 7634 8443 

Toplam(l) 2744 5211 7331 11325 11303 

Toplam Tahvil ve Bono(2) 3053 6000 8931 16617 20966 
(l)/(2) 90 87 82 68 54 

KAYNAK: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
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Ayrıca Hazine fon piyasasının çapına göre çok büyük 

bir alıcı olarak piyasaya girdiğinde faiz hadlerinin 

artışına öncülük etmekte ve bütçedeki faiz giderleri 

giderek büyümektedir. Bundan başka kamu menkul 

kıymetlerinin büyük kısmını alanlar halk değil bankalardır. 

Bankalar portföylerinde disponibilite karşılığı, resmi 

mevduat karşılığı, yedek akçeler karşılığı ve açık piyasa 

işlemleri karşılığı kanuni olarak kamu menkul kıymetleri 

tutmaktadırlar. Ayrıca Ek Tablo 9’da da görüldüğü gibi 

bankalar gönüllü olarak da bir miktar kamu menkul 

kıymetleri bulundurmaktadırlar. Bu durum borçların bankalar 

sistemi içinde parasallaşmasına yol açmaktadır. Böylece 

Türkiye’de bir taraftan yüksek faizler devlet bütçesindeki 

harcama kalemini büyütürken, diğer taraftan bu faizlerle 

borçlanan iş dünyası maliyet artışlarını fiyatlara 

yansıtırken kredi arzını arttırma yönünde baskı 

yaratmaktadır. Aynı zamanda bankalar sistemi genişleyen 

kredi talebine karşılık, kredi arzını genişletecek kaynağa 

(kamu menkul kıymetlerinden elde edilen risksiz ve vergi 

ayrıcalıklı gelir) kavuşmuş olmaktadır. Kamu menkul 

kıymetleri piyasasındaki gelişmeler bölümünde de 

anlatıldığı gibi Türk bankacılık sisteminde 1980-1990 

döneminde menkul değerlere yapılan plasman 1984 yılından 

sonra artış trendine girmiş menkul değerler/toplam 

kaynaklar oranı 1984 yılında yüzde 8.19 iken bu oran 1990 

yılında yüzde 11.02 olmuştur. Bu durumda iç borçlanmanın da 

enflasyonist bir etki yarattığı gözlenmektedir. 

İç borçlanma olayını, ekonominin bütünü içinde makro 

denge perspektifinden incelemek ve yorumlamak şarttır. 

Türkiye geçmişte bütçe açıklarını daima monetize etmiştir. 

Monetizasyon oranları, M-2X ve rezerv para artış hızları 

Tablo 5.9’da verilmiştir. Buna göre 1980-1985 yılları 

arasında yani monetizasyon oranının yüksek olduğu dönemde 
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nakit açığının ortalama yüzde 46.5’i Hazine kısa vadeli 

avans kullanımları ile karşılanmıştır. Aynı dönemde rezerv 
para artış hızı ortalama yüzde 45.5 ve M-2X, para arzı 

artış hızı da ortalama yüzde 60.9 oranında gerçekleşmiştir. 

1985 yılındaki politika değişikliğinden sonra 1986 yılında 

her üç oranda da önemli düşüşler kaydedilmiştir. Buna 

paralel olarak enflasyon oranı da aynı yılda gerilemiştir. 

Ancak 1987 yılından sonra monetizasyon oranı hızla düşme 

trendine girdiği halde para arzı ve rezerv para artış hızı 

düşmemiştir. 1987-1989 yılları arasında monetizasyon oranı 

ortalama yüzde 11.9 iken, rezerv para artış hızı önceki 

döneme göre daha yükselmiş ve ortalama yüzde 65.4 olmuştur. 

Aynı şekilde M-2X para arzı artış hızı da 1980-1985 

dönemine göre aynı düzeyde kalarak ortalama yüzde 60.9 

olmuştur (Tablo 5.9). Buna bağlı olarak 1987-1989 döneminde 

enflasyon oranı da artma trendine girmiştir.(Tablo 5.10) 

TA8L0 5.9 : PARASAL BÜYÜME 

(Milyar TL) 

Para Arzı 4 Rezerv % Monetizasyon 
M-2X Artış Para Artış Oranı(1) 

1979 555.7 293.5 
1980 924.4 66.3 428.9 46.1 68.5 
1981 1709.7 85.0 641.0 49.5 103.6 
1982 2679.0 56.7 943.2 47.1 19.5 
1983 3477.0 29.8 1281.7 35.9 39.9 
1984 5774.1 66.1 1977.8 54.3 18.5 
1985 9307.1 61.2 2770.5 40.1 29.1 

1986 13929.5 49.7 3661.1 32.1 16.0 
1987 21770.3 56.3 5136.2 40.3 13.8 
1988 34699.3 59.4 9237.2 79.8 16.6 
1989 57982.4 67.1 16269.8 76.1 5.5 

1990 89195.4 53.8 23871.0 46.7 2.7 

KAYNAK:TC8M 

(1) Hazine Kısa Vadeli Avans Kullanımlarının nakit açığına oranı 

Bununla beraber 1989 yılında para arzını azaltıcı bir 

girişim olarak Merkez Bankası ile Hazine arasında yapılan 



bir protokolle Hazine kısa vadeli avansında 3.3 trilyon 

liralık bir üst sınır getirilmiştir. Bundan dolayı aynı yıl 

monetizasyon oranı yüzde 5.5’e gerilemiştir. Ancak para 

arzında beklenen düşüş kaydedilmemiş aksine yükselme 

görülmüştür. 1990 yılı ise ekonomide canlanmanın yaşandığı 

bir yıl olmuştur. Yukarıda bahsedilen protokolle bağlı 

olarak monetizasyon oranı 1990 yılında daha da düşerek 

yüzde 2.7 olmuştur. Aynı şekilde rezerv para ve M-2X para 

arzı artış hızı da düşüş kaydetmiştir. Merkez Bankasının 

parasal kontrolü sağlamak amacıyla 1990 yılında parasal 

program ilan etmesi bu düşüşün nedenini açıklamaktadır. Bu 
gelişmelerle birlikte enflasyonun yavaşlamasında etkili 

olmuştur. 

TABLO 5.10 : PARA ARZI ENFLASYON İLİŞKİSİ 

Rezerv Para Artışı 
ile Cari Enflasyon 
Arasındaki Fark GSMH Deflatörü 

(Puan) (%) 

1980 103.8 
1981 -54.3 41.9 

1982 5.2 27.5 
1983 8.4 28.0 
1984 26.3 50.1 
1985 -10.0 43.9 
1986 -11.8 31.0 
1987 9.3 38.4 
1988 41.4 65.7 
1S8S 10.4 66.9 

1990 -20.2 54.0 
1991 14.0 56.0 

KAYNAK:TCBM,DPT 
Not:Tabionun Okunuşu: örneğin 198i’de rezerv para artışı 
yiızde 49.5 olmuş ve böylece yüzde 103.8 'lık cari enflasyonun 
54.3 puan gerisinde kalmıştır.1982’de ise yüzde 47.1'lik rezerv 
para artışı,yüzde 41.9'luk cari enflasyonu b 2 puan aşmıştır. 
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Sonuç olarak 1986-1990 yılları arasında bütçe açığının 

düşük bir oranda monetize edilmesine rağmen, hem rezerv 

para, hem de M-2X daha önceki döneme göre yani bütçe 

açıklarının finansmanında Merkez Bankası kaynaklarına 

başvurulmasının ağırlıklı olduğu yıllara göre daha az artış 

kaydetmemişlerdir. 

Parasal genişleme ile enflasyon arasındaki korelasyonu 

da Tablo 5.10’a göre değerlendirmeye çalışalım. 

Türkiye’de enflasyon parasal genişlemeye bağlı olarak 

değişmiştir. Cari enflasyonu aşan oranda parasal genişleme 

yapıldığında enflasyon yükselmiş, aksi halde ise enflasyon 

bir süre sonra düşme trendine girmiştir. (Tablo 5.11) 

Sonuç olarak, enflasyonla mücadele konusunda sorun, 

parasal genişleme hızının nasıl düşürülebileceğidir. Bütçe 

açıklarının Merkez Bankası kaynakları yerine iç borçlanma 

ile finanse edilmesi halinde de parasal genişleme dolayısı 

ile enflasyon söz konusu olmaktadır. 

İç borçlanmanın yüzde 80’nin üzerinde bir kısmının 

kısa vadeli ve nisbeten küçük miktarlı oluşu, iç 

borçlanmanın para benzeri bir ödeme aracı haline gelmesine 

ve enflasyon üzerinde para arzının arttırılmasına yakın bir 

etki yapmasına yol açmaktadır.' 

Bu araştırmada Türkiye’de kamu kesimi eli ile 

yaratılan enflasyon bir model çerçevesinde incelenmiştir. 

Çalışmanın en önemli bulgusu iç borçlanma düzeyindeki 

önemli artışların enflasyonu körükleyici ve hızlandırıcı 

'çiller Tansu, Kaytaz Mehmet. "Kamu Kesimi Açıkları 
ve Enflasyon", İstanbul, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 
1989-11, S.48. 
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bir rolü olduğudur. İç borçlanma başlangıçta parasal 

tabanı, para arzını ve böylece enflasyon düzeyini 
azaltmaktadır. Tablo 9’dan da görüldüğü gibi 1986 yılında 

monetizasyon oranı düşmüş aynı şekilde parasal taban ve 

para arzı artış hızı da gerilemiştir. Yine aynı yılda 

enflasyonda bir önceki yıla göre düşüş kaydedilmiştir. 

Ancak, kredi faiz oranını, kamu harcamalarını ve nihayet 

para arzını artırıcı diğer bir karşıt etkisi fiyatları 

yükseltmektedir. Bir müddet sonra ikinci etkinin ağırlığı 

birinci etkiden daha fazla olmaktadır. Çalışmanın 

sonuçlarına göre 1985 başlarında iç borçlanma enflasyonist 

olmamış, bilakis bütçe açıklarının para bazını arttırmak 

yerini, iç borçları yükselterek kapatılması fiyatları biraz 

aşağıya çekebilmiştir. Ancak zaman içerisinde özellikle 

1986 sonlarından itibaren bütçe açıklarının para bazını 

arttırmak yerine iç borçlarla karşılanması giderek 

enflasyonist baskı yaratmıştır. 

Eğer 1985 başlarından itibaren iç borçlar azaltılsa 

idi açıklar para bazı ile kapatılacağından başta para arzı 
yükselecekti. Ancak çok ilginçtir ki iç borçların 

azaltılması varsayımı ile yapılan çözümleme para bazının 
yükseltilmesine rağmen, net etkisi 1987 başlarından 

itibaren para arzını düşürecek yönde olmuştur. Yani 1987 

ortalarından itibaren iç borç artışlarının etkisi para 

arzını arttırmak kanalı ile enflasyonist olmuştur 

İç borçlanmaların enflasyonist baskısının servet 

etkisi açısından ele alındığı bir başka çalışmada ise 1974- 

1985 döneminde kamu açıkları oluşumu ve finansmanı 

incelenmiştir. Devlet iç borçlanma senetlerinin likidite 

derecelerinin yüksek olmasından dolayı iç borçlanma olayı 

"yüksek faizli emisyon" olarak değerlendirilmiştir. Bu 

çalışmada parasal finansman ile iç borçlanma yoluyla 
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finansmanın benzer etkilere sahip olacağı yönündeki görüşün 

Türkiye için geçerli olduğu söylenmektedir.1 

Servet etkisi açısından parayla finansman ve iç 

borçlanma ayrı ayrı ele alınmıştır. 

Parasal finansmanın para arzında yarattığı artış bir 

gelir genişlemesine yol açmaktadır. Türkiye’de ele alman 

dönemde parasal finansmana baş vurulduğu yıllarda toplam 

talep büyük ölçüde artmıştır. Ancak toplam arz eğrisinin 

esnek olmayışı ve hatta döviz ve enerji gibi darboğazlar 

nedeniyle toplam talebi şişiren gelir genişlemesinin reel 

gelir değil nominal gelir artışı şeklinde gerçekleştiğini 

göstermektedir. Bu durum doğal olarak ekonomiyi bir 

enflasyon ortamına sokmuştur. Sürekli fiyat artışları 

kişilerin nominal olarak ifade edilen servetlerini erozyona 

uğratmış, bu arada parasal genişleme neticesinde artan özel 

kesim net serveti, fiyat yükselmeleri ile büyük ölçüde 

törpülenmişt ir. 

1980 sonrasında sıkı para politikası uygulamak 

amacıyla bütçe açıklarının iç borçlanmayla finanse 

edilmesinin servet etkileri, para finansmanının yaratacağı 

etkiye benzer bir durum yaratmaktadır. Hâzinenin çıkardığı 

borçlanma senetlerinin paraya çok yakın olmasının yanısıra 

bunların bir de faiz geliri bulunmaktadır. 

Servet etkisini kısaca özetleyelim. Parasal 

finansmanda para arzının artışı özel kesimin net servetini 

artıracağı için IS eğrisi ikinci kez sağa kayar. Aynı 

şekilde iç borçlanmaya gidildiğinde de bu iç borçlanma 

'hazdağlı, Haşan. "Makroekonomik Modellerde Servet 
Etkileri ve Bütçe Kısıtlaması: Teori ve Politikalar", 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Ekim 1986, S.239. 



senetlerinin faiz geliri de bir servet unsurudur ve IS 

eğrisini ikinci kez sağa kaydırır. Ancak teoriye göre 

gelirdeki bu artış vergi gelirini de artırmakta, bir müddet 

sonra bütçe dengeye ulaşmaktadır. Bu mekanizmada teorik 

olarak istikrar sözkonusudur ancak Türkiye gibi birçok 

gelişmekte olan ülkede bu mekanizma sağlıklı olarak 

işlememektedir. Bunun nedeni ise bu ülkelerde vergi toplama 

sistemi etkin olmadığı için vergi gelirlerinin nominal 

gelire uyumunun, harcamalara göre daha uzun bir süreye 

yayılmasıdır. Bu da yukarıda bahsedilen istikrar 

mekanizmasının işleyemediğini göstermektedir. 

Bu araştırmaya göre bütçedeki faiz yükünün kamu 

harcamalarını ve dolayısıyla kamu açığını daha da 

arttırması ve ayrıca faiz ödemelerinin bu senetleri elinde 

tutan kişilerin tüketimini artırma yönündeki etkisi 

nedeniyle enflasyonist baskıya katkıda bulunmaktadır. 

Parasal finansmanla, iç borçlanma yoluyla finansman 

ekonomide giderek artan istikrarsızlık durumu meydana 

getirmekte yani bütçe açıkları azalacağına giderek 

artmaktadır. Çalışmanın ileri sürdüğü husus, iç borçlanma 

durumunda ekonominin faiz ödemeleri nedeniyle dengeden 

uzaklaşma eğilimi parasal finansmana göre daha fazla 

olduğudur. Çünkü iç borçlanmanın faizlerle yapılması ikraz 

edilebilir fonların kıtlaşmasına yol açtığı için özel kesim 

yatırımları üzerinde bir "crowding-out" etkisi 

yaratmaktadır. Bunun dışında faizlerin yüksek tutulmasının 

enflasyonu önleme çabalarını sınırladığı da söylenmektedir. 

Sonuç olarak hükümetin sıkı para politikası uygulama 

amacı uğruna bütçe açığının finansmanında iç borçlanmaya 

ağırlık vermesinin parasal finansmana göre daha yanlış bir 

politika olduğu ileri sürülmüştür. 
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Türkiye açısından duruma baktığımızda (enflasyonla 

mücadele için) iç borçlanmadan hemen vazgeçilmesi mümkün 

değildir. Bu durumda iç borçlanmanın yöntemini değiştirmek 

gereği gündeme gelmektedir. Kısa vadeli borçlar sadece yıl 

içinde devletin gelirleri ve giderleri arasındaki farkı 

telafi için kullanılmalıdır. Süreklilik kazanan bütçe 

açıklarının finansmanında ağırlıklı olarak kısa vadeli 

borçlanmaya gidilmesi borç faizini ödemek için yeni 

borçlanma gereği ortaya çıkarmakta ve borçlar katlanarak 

büyümektedir. Buna karşılık uzun vadeli borçların yatırım 

amaçlı kullanılması gerekmektedir. Zira ilerde bu 

yatırımların sağlayacağı gelir artışı borç ödenecek kaynağı 
oluşturacaktır. 
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6- SONUÇ 

Bütçe açıklarının finansmanı, ekonomide önemli 

sorunlardan birini oluşturmaktadır. Devletin ekonomiye mal 

ve hizmet üreten bir kesim olarak katılması bu 

faaliyetlerin finanse edilmesi gerekliliğini doğurur. 

Olağan koşullarda bütçe finansmanı bütçe gelirleriyle 

(vergi v.s) sağlanmaktadır. Bütçe harcamalarının bütçe 

gelirlerini aşması ya da gelirlerin aşınarak harcamaları 

karşılayamaması, devlet bütçesinin açık vermesine ve ilave 

bir finansman ihtiyacının doğmasına neden olmaktadır. Bu 

durumda finansman açıklarının karşılanması için devlet, 

özel ve yurtdışı kesim fazlalarının bir kısmını kendisine 

aktarmaktadır. 

Bu çalışmanın birinci bölümünde bütçe açıklarının 

finansmanı vergiler yerine borçlanma ile karşılanmasına 

ilişkin teorik yaklaşımlar özetlenmiştir. Standart 

Neoklasik modele göre devlet bütçesinin açık vermesi tam 

istihdam düzeyinde net servet etkisinden dolayı tüketimi 

artırırken tasarrufları zorunlu olarak düşürmektedir. Bu 

durumda tasarruf yatırım eşitliğinin sağlanması için faiz 

oranları artmakta bu da özel kesim yatırımlarını olumsuz 

yönde etkilemektedir. Ekonomide tam istihdam edilmemiş 

kaynakların var olabilmesi Keynesyen yaklaşımın Neoklasik 

yaklaşımla olan farklılığını göstermektedir. Bu görüşün 

savunduğu husus bütçe açıklarının sermaye birikimi 

üzerindeki olumsuz etkisi ancak tam kapasite düzeyinde 

gerçekleşmektedir. Ricardocu eşdeğer teoremine göre ise 

bütçe açıklarının borçlanma ile finanse edilmesi daha 

ilerdeki dönemlerde yüksek vergilendirmeyi 

gerektirmektedir. Bundan dolayı rasyonel tüketici, 

yaşamboyu gelirlerini gözönüne alarak tüketim kalıplarını 



değiştirmeden gelecekteki yüksek vergi faturasını 

ödeyebilmek için tasarruflarını artırmaktadır. Sonuç olarak 

bütçe açıklarının ekonomi üzerinde reel etkisi 

bulunmamaktadır. 

Çalışmanın daha sonraki bölümlerinde 1980-1990 dönemi 

için Türk ekonomisindeki bütçe açıklarının nedeni, 

finansman şekli ve yarattığı ekonomik etkiler üzerinde 

durulmuştur. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde 

özetlenmiştir. 

1980 öncesi bütçe açıklarının temel nedeni olarak 

gösterilen KİT transferleri giderek azalmış buna karşılık 

borçlanmaların hızla yükselmesinden kaynaklanan yurtiçi ve 
yurtdışı faiz ödemeleri önemli ölçüde artmıştır. Faiz 

ödemelerindeki bu artış bütçe açıklarına katkıda bulunarak, 

Konsolide Bütçe açıklarının süreklilik arzetmesine neden 

olmuştur. Bununla beraber 1989-1991 döneminde personel 

harcamaları da artış göstermiş ve bütçe açıklarında önemli 

bir etken olmuştur. 

Bütçe açıklarının finansmanında 1980 öncesi daha çok 

Merkez Bankası kaynakları kullanılırken, 1980 sonrası 

dönemde iç borçlanma temel finansman kaynağı haline 

gelmiştir. Bütçe açıklarının parasal finansman ile 

karşılanması para arzını genişleterek enflasyona yol açtığı 

gerekçesiyle özellikle 1980’lerin ikinci yarısından 

itibaren politika değişikliğine gidilmiştir. Bu 

değişiklikten dolayı iç borçlanmaya ağırlık verilmesi 

Türkiye’nin ekonomik gündeminde önemli bir yer işgal etmeye 

başlamıştır. 

1980 sonrasında Hâzinenin iç borçlanması Devlet 

tahvili ve Hazine bonosu ihracı ile gerçekleştirilmiştir. 
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Özellikle 1985 yılından itibaren devlet iç borçlanma 

senetlerinin ağırlıklı olarak satıldığı kesim bankacılık 

kesimi olmuştur. Bunun anlamı ticari bankaların fonlarını 

giderek artan ölçüde kamu kesimine aktardıklarıdır, özel 

kesimde yaşanan finansal "crowding-out" olgusunun en önemli 
kanıtlarından birisi de budur. 

Hazine iç borçlanmalarının giderek artan parçasının 

ticari banka kaynaklarıyla sağlanmasına neden olan biri 

zorlayıcı diğeri özendirici iki etken söz konusudur. 

Zorlayıcı olan ticari bankaların yasal karşılıklarının bir 

bölümünü devlet iç borçlanma senetleri şeklinde tutma 

zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır. Özendirici etken ise 

Devlet tahvillerinin ve Hazine bonolarının taşıdığı riskin 

küçük olmasının yanısıra getirilen vergi ayrıcalıklarıdır. 

Bu bankaların kaynaklarını kendi tercihleriyle devlet iç 

borçlanma senetlerine yönlendirdiklerini göstermektedir. 

Diğer taraftan, getirilen özendirici önlemler kamu 

otoritesinin bilinçli bir tercihle iç borçlanmada ticari 

bankaların kaynaklarına yöneldiğine işaret etmektedir. Bu 

koşullarda özel kesimin finansal dışlanmasının kamu 

otoritesinin tercihinden kaynaklandığı söylenebilir. 

Bütçe açıkları nedeniyle özel kesim tasarruflarının 

önemli bir miktarı yatırımlardan ziyade kamu kesimini 
finanse etmekte kullanılmaktadır. Hâzinenin mali sistem 

üzerinde yarattığı baskı yıllar itibarıyla artış 

gösterirken imalat sanayii sabit sermaye yatırımlarının 

toplam özel kesim yatırımları içinde payı düşmüştür. Bu da 

kamu borçlanmalarındaki artışın en verimli yatırımlar olan 

imalat sanayii yatırımlarını olumsuz bir şekilde 
etkilediğini göstermektedir. Bununla beraber banka 

kaynaklarının giderek azalan oranda özel kesime açılan 
kredilere yönlendirilmiş olmasına karşılık banka aktifleri 



içinde Devlet tahvili ve Hazine bonolarının payı yıllar 

itibariyle düzenli olarak artmıştır. Başka bir ifadeyle bu 

gelişme banka kaynaklarından kamu kesimine aktarılan 

fonlarda nisbi bir artış olduğuna işaret etmektedir. 

Bütçe açıkları nedeniyle finans kesiminde yaşanan 

"crowding-out" olgusu kaynak talebini büyük ölçüde 

etkilemekte ve dolayısıyla kredi faizlerini yukarılara 

çekmektedir, özellikle 1984 yılından itibaren iç borç 
stokunun toplam kredi stoku içinde payı artış gösterirken, 

kredi faiz oranları da artmaya devam etmiştir. Sözkonusu 

durum özel kesim kredi talebinin yeterince karşılanamamış 

olmasının ve kredi faiz oranlarının yüksek düzeyde 

seyretmesinin göstergesi olmuştur. 

Türkiye’de Konsolide Bütçe finansmanı açısından iç 

borçlanmanın vade yapısı incelendiğinde bunun daha çok kısa 

vadeli borçlanmalar niteliğinde olduğu görülmektedir. İç 

borçlanmanın büyük bir kısmının kısa vadeli oluşu iç 

borçlanmanın para benzeri bir ödeme aracı haline gelmesine 

ve fiyatlar üzerinde, para arzının artırılmasına yakın bir 

etki yapmasına yol açmaktadır. Aynı şekilde iç borçlanmanın 

bankalar kanalı ile gerçekleştirilmesi, borçlanmanın 

bankalar sistemi içinde parasallaşmasına neden olmuştur. 

Ayrıca Hâzinenin mali kesim fonlarına el koyması sonucu 

artan kredi faizleri de maliyet artişlarına neden olarak 

enflasyonu beslemektedir. 

Sonuç olarak 1980’lerde bütçe açıklarının Merkez 

Bankası kaynakları ile finansmanı enflasyonist etkiler 

nedeniyle terkedilmiştir. Bu politika değişikliğinin 
bireysel tasarruf sahiplerini menkul kıymetlere 

alıştırırarak sermaye piyasasının boyutlarının da 

büyümesine katkıda bulunmak gibi ikinci bir amacı da söz 
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konusu idi. Ancak bütçe açıklarının sürekliliği ve 

oluşturulan kamu menkul kıymetleri piyasasının yapısı bu 

amaçlara ulaşmayı engellemektedir. 

Bu analizler çerçevesinde bütçe açıklarının ekonomi 

üzerindeki olumsuz etkilerini asgari seviyeye indirmek, 

finansman ihtiyacını sağlıklı kaynaklara dayandırmak, kamu 

ve özel kesim sermaye birikimini teşvik etmek amacıyla 

politika değişikliklerini içeren bazı öneriler aşağıdaki 

şekilde kısaca ele alınmıştır. 

1 ) Vergi düzenlemeleri ve harcamaların kısılması ile bütçe 

açıklarının tedrici olarak azaltılması ve buna bağlı olarak 

iç borç stokunun eritilerek özel sermaye birikimi sürecinin 

hız kazanması sağlanmalıdır. 

2) İç borçlanmanın çok kısa vadeli yapısı bu tip finansmanı 

para arzı kavramları arasına sokmuş ve iç borçlanma 

enflasyonist baskı unsuru olmuştur. Ayrıca iç 

borçlanmaların faiz giderleri de bütçeye büyük yük 

getirmektedir. Bu nedenle, iç borcu düşürürken bu kaynağı 

kısmi olarak emisyonla ikame etmek mümkündür. Bu önlemin 

enflasyonist olmaması için iç borcu düşürürken emisyon 

artışını çok kısıtlı tutmak gerekir. Tedricen iç 

borçlanmadan vazgeçilmesi ilerideki yılların bütçeleri 

üzerindeki faiz yükünü kaldırmak açısından çok faydalı 
olacaktır. 

3) Kamu menkul kıymetleri piyasasının yeniden 
yapılandırılarak, kamu menkul kıymetlerinin tasarruf 

sahiplerine iletilmesi gerekmektedir. Böylece daha geniş 

bir tasarrufçu kitlesine ulaşıldığı takdirde uzun vadede 

mali tasarruflar artma eğilimine girecektir. Bu amaçla; 
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- İç borçların sermaye piyasası ve bankalar üzerindeki 

baskısı süratle indirilmelidir. Faizlerin kaynak talebinin 

artması sonucunda yükseldiği bilindiğine göre bu talebin en 

önemli parçası olan Hazine iç borçlanmasının düşürülmesi 

gereği ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla faizlerin düşmesi 
için Hazine talebinin özellikle iç borçların düşmesi 

gerekmektedir. Faizleri düşürebilmek için iç borçların 

bankalar kesimi kanalıyla büyütülmemesi şarttır. 

Dolayısıyla risksiz Devlet tahvili ve Hazine bonosu 

faizlerinin, daha riskli enstrümanların faizlerinden ve 

getirilerinden daha düşük tutulması gereklidir. 

- Bununla beraber uzun vadeli iç borçlanmayı teşvik etmek 

amacıyla Hazine bonolarına uygulanan stopaj oranının 

artırılması sağlanabilir. Böylece bütçe açıklarının 

finansmanında uzun vadeli borçlanmaya gidilerek bu 

borçlarında yatırım amaçlı kullanılması gerekmektedir, zira 

ileride bu yatırımların sağlayacağı gelir artışı borç 
ödenecek kaynağı oluşturacaktır. 

- Ayrıca, kısa vadede özel kesime aktarılabilecek kaynak 

yaratmak amacıyla, özel kesim borçlanma araçlarından elde 

edilen faiz gelirlerinin de kamu menkul kıymetleri gibi 
ticari kazanca eklenmemesi önerilebilir. özel kesim 

borçlanma araçları ile kamu araçlarının benzer bir biçimde 

vergilendirilmesi, kaynak dağılımının etkinleştirilmesi 

açısından daha faydalı sonuçlar verecektir. 
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ABSTRACT 

In recent years there has been a lot of discussion 

about budget deficits. Many economists and other observers 
have viewed these deficits are harmful to countries 

economic positions. These harmful effects include high real 

interest ratio, low savings, low rates of economic growth, 

large current-account deficits with large deficits. In this 

context the financing methods of budget deficits is a very 

important aspect of economic activities as well. 

Turkey has also a serious budget deficit problem since 

1970. But financing this budget deficit through the 

issuance of bonds and bills is a relatively new phenomenon. 

Although, the budget deficit is a persistent matter of 

concern in Turkey for years, domestic borrowing via 

issuance of bonds and bills have not always been the 

continuous measure to which governments resorted in the 

past. The usual way of financing the deficit has been to 

use short term Central Bank advances. But the size of the 

domestic Treasury borrowing has changed significantly since 

1980. Because of the inflationary pressure of money 

financing method, domestic borrowing become the main 

financing policy in Turkish public finance. 

In this study firstly, three schools of thought 

concerning the economic effects of budget deficits are 

discussed; Neoclassical, Ricardian and Keynisian. The basic 

structure and implications of each paradigm is summarized 

mostly under the role of wealth effects in macroeconomic 

analysis. 

In the second place the cause of the budget deficit 
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and the financing methods adopted are examined in Turkey 
wi th reference to 1980-1990 period. Also the market 

structure of the dept instruments and the problems 

encountered are briefly discussed. 

The main purpose of this study is to analyze the 

economic effects of budget deficits. It is shown that 

budget deficits contribute to high interest ratio which is 

equivalent to saying that "crowd-out" productive private 

investment. In fact if the government increase its demand 

for available credit, the price of credit that is the 

interest rate must go up so the larger the government 

borrowing requirement are relative to the total credit 

availability, the fewer the financial resources available 

to the private credit users. When the government demands an 

increasing amount of credit, more private domestic 

borrowers are squeezed out of the credit market in Turkey. 

Since the share of the private sector credit users have 

been declining while the share of the public increasing. 
This indicates that budget deficits leave fewer resources 

available for domestic private investment which means the 

crowding-out effect on private domestic investment. 

It is well-known that if a budget deficit is financed 

through the monetization of dept than this will lead to 

inflation. But as in the case of Turkey if the deficit is 

financed by bonds and bills which are absorbed by the 

deposit bank rather than the private sector of the economy 

this will contribute to inflation. Besides this, because 

the short term maturity of domestic borrowing in Turkey 

inflationary pressure will also build up. 
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EK TABLO: 1 KAM) KESİMİ GELİR - HARCAMA VE BORÇLANMA GEREGI 

(MİLYAR TL.) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 TAH. 

TCPLAM KAMU GELİRLERİ 1004.5 1593.8 1753.4 2672.5 4130.9 6886.1 11615.8 16854.9 28650.1 48387.7 80387.0 123878.3 
TOPLAM KAMU HARCAMALARI 1469.5 1912.9 2127.5 3361.0 5325.5 8152.5 13485.1 21418.0 34885.4 60709.9 109173.0 181083.6 
BORÇLANMA GEREGI 465.0 319.1 374.1 688.5 1194.6 1266.4 1869.3 4563.1 6235.3 12322.2 28786.0 57205.3 

1.Konsol ide Butce 166.2 123.6 157.3 312.6 978.7 798.3 1411.4 2607.4 3990.2 7672.5 11954.7 32344.8 
2.KIT 257.5 192.4 206.2 303.6 421.2 869.5 1319.9 2470.1 2805,3 4419.7 14880.8 19649.3 
-isletmeci 269.4 316.1 261.5 388.6 501.1 858.5 1345.5 2583.9 2711.8 4505.1 15567.9 21046.7 
-Tasarrufçu -11.9 -123.7 -55.3 -85.0 -79.9 11.0 -25.6 -113.8 93.5 -85.4 -687.1 -1397.4 

3.Mahalli idareler 16.0 -0.2 -3.0 4.1 -20.2 -38.7 135.8 343.9 467.3 514.5 970.8 1784.2 
A.Döner Sermaye 25.4 3.3 13.6 68.3 -76.6 -149.2 -147,4 -426.9 -331.1 -873.3 -2371.4 -1025.1 
5.Fonlar 0.0 0.0 0.0 0.0 -108.6 -213.3 -850.4 -431.4 -696.4 588.8 3351.1 4452.2 

KAMU KESİMİ GELİR - HARCAMA VE BORÇLANMA GEREGI ( GSKH'YA ORANLAR,YÜZDE ) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 TAH. 

TOPLAM KAMU GELİRLERİ 22,6 24.3 20.1 23.1 22.5 24.8 29.5 28.8 28.5 28.4 28.0 26.8 
TOPLAM KAMU HARCAMALARI 33.1 29.2 24.4 29.1 29.0 29.3 34.3 36.6 34.7 35.6 38.0 39.2 

BORÇLANMA GEREGI 10.5 4.9 4.3 6.0 6.5 4.6 4.7 7.8 6.2 7.2 10.0 12.4 

1.Konsolide Butce 3.7 1.9 1.8 2.7 5.3 2.9 3.6 4.5 4.0 4.5 4.2 7.0 
2.KIT 5.8 2.9 2.4 2.6 2.3 3.1 3.4 4.2 2.8 2.6 5.2 4.3 
-isletmeci 6.1 4.8 3.0 3.4 2.7 3.1 3.4 4.4 2.7 2.6 5.4 4.6 
-Tasarrufçu -0.3 -1.9 -0.6 -0.7 -0.4 0.0 -o.ı -0.2 0.1 -o.ı -0.2 -0.3 

3.Mahalli idareler 0.4 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.3 0.6 0.5 0.3 0.3 0.4 
4.Dcmer Sermaye 0.6 0.1 0.2 0.6 -0.4 -0.5 -0.4 -0.7 -0.3 -0.5 -0.8 -0.2 
5.Fonlar 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 -0.8 -2.2 -0.7 -0.7 0.3 1.2 1.0 

KAYNAK:DPT 



EK TABLO: 2 KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREGI ( YÜZDE DAĞILIM) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 TAH. 

BORÇLANMA GEREGI 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

I.DIS BÜRCLANMA(NET) 27.6 61.7 56.1 16.6 54.3 1.7 58.0 44.2 43.2 15.3 12.5 -1.9 
II.IC BORÇLANMA (NET) (1) 72.4 38.3 43.9 83.4 45.7 98.3 42.0 55.8 56.8 84.7 87.5 101.9 

1.Tahvil (Net) -2.7 -1.3 5.3 24.5 11.5 39.3 25.5 19.6 39.0 48.5 27.6 3.2 
2.Bono (Net) 8.5 12.3 17.2 -14.0 23.7 18.3 35.7 20.0 6.2 8.1 6.7 18.4 
3.Hazine Kisa V.Avansi 22.2 12.1 8.7 10.5 15.9 21.0 13.7 7.8 10.8 3.7 1.1 21.0 

4.Diğer 44.4 15.2 12.7 62.4 -5.4 19.7 -32.9 8.4 0.7 24.4 52.1 59.4 

BORÇLANMA GEREGI 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1.Konsol ide Butce 35.7 38.7 42.0 45.4 81.9 63.0 75.5 57.1 64.0 62.3 41.5 56.5 
2.KIT 55.4 60.3 55.1 44.1 35.3 68.7 70.6 54.1 45.0 35.9 51.7 34.3 
-isletmeci 57.9 99.1 69.9 56.4 41.9 67.8 72.0 56.6 43.5 36.6 54.1 36.8 
-Tasarrufçu -2.6 -38.8 -14.8 -12.3 -6.7 0.9 -1.4 -2.5 1.5 -0.7 -2.4 -2.4 

3.Mahalli idareler 3.4 -0.1 -0.8 0.6 -1.7 -3.1 7.3 7.5 7.5 4.2 3.4 3.1 
4.Döner Sermaye 5.5 1.0 3.6 9.9 -6.4 -11.8 -7.9 -9.4 -5.3 -7.1 -8.2 -1.8 
5.Fonlar 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.1 -16.8 -45.5 -9.5 -11.2 4.8 11.6 7.8 

KAYNAK:DPT 



EK TABLO 3 : KONSOLİDE BÜTÇE DENGESİ 
(Cari Fiyatlarla,Milyar Tl) 

1991 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1909 1990 Tahmin 

HARCAMALAR 
Carı 

-Personel 
-Diğer Cari 

Yatırım 

Transfer 
-Faiz ödaiıeleri 
-İç Faiz Ödemeleri 
-Dış Faİ2 Ödemeleri 

-KIT'lere Transfer 
-'Vergi iadeleri 
-Diğer Transferler 

GELİRLER 
Genel Bütçe 
-Vergi Gelirleri 
-Gelir Üzerinden Al.V. 
-Servet Üzerinden Al.V. 
-Mal ve Hiz.0z.Al.V. 
-Dış Ticaret Vergileri 

-Vergi Dışı Normal Gel. 
-özel Gelir ve Fanlar 

Katma Bütçe 

GELİR GİDER FARKI 

Emanet ve Avans.Net Değişire 
NAKİT AÇIGî 

BCRÇ İDARESİ 
Dış 8orçlanma(Net) 

-Kullanım 
-Ödeme 

İç 8orçlanma(Net) 
-Tahvil(Net) 

-Kullanım 
-Ödeme 

-Bono(Net) 
-Kullanım 
-Ödeme 

-Merkez Bankası(Net) 

1078.4 1515.6 1601.7 

494 .8 637.7 720.5 
341.7 397.7 442.5 
153.0 240.0 278.0 
185.6 306.3 333.2 
337.9 571.5 548.İ 

31.5 75.3 07. i 
22.3 41.2 34.3 

9.2 34.1 53.1 
202.4 191.5 224.7 

5.5 32.0 0.0 

158.5 272.8 236.0 

952.? 1392.0 1444.5 

901.7 1379.9 1425.8 
743.8 1190.2 1304.8 
463.8 745.8 804.9 

7.0 21.9 21.6 

205.7 308.5 332.8 

73.3 114.0 145.5 
141.2 142.6 120.9 

10.7 47.1 0.0 

10.4 12.2 18.7 

-166.2 -123.6 -157.3 
15.5 86.3 -8.8 

-150.7 -37.3 -166.1 

17.7 25.1 -11.8 
24.9 47.4 41.7 

7.2 22.2 53.5 
133.0 12.1 177.8 
-12.6 -4.3 19.9 

17.4 22.6 54.3 

30.0 26.9 34.4 
39 5 39.3 64.S 
60.û 165.9 257.6 
20.4 125.6 193.2 

103.2 38.6 32.4 
2.9 -61.5 61.1 

2612.5 3784.2 5312.7 
1068.4 1490.4 2094.8 
670.4 896.1 1275.5 

398.0 594.2 819.3 

472.7 691.0 1030.2 
1071.4 1602.8 2187.7 
211.4 440.8 674.9 

80.0 176.8 247.4 
131.4 264,0 427.5 
305.0 281.0 180.8 

186.9 381.7 726.0 
368.1 499.3 606.0 

2299.9 2805.5 4514.5 
2269,2 2742.9 4410.4 

1934.5 2372.2 3829.1 
1109.9 1341.0 1771.8 

39.3 41.4 53.3 
530.6 612.3 1257.5 

254.7 377.5 746.1 

316.0 294.0 457.7 
18.8 76.7 123.6 
30.7 62.6 104.0 

-312.6 -978.7 -798.3 
131.0 -46.9 -116.4 

-181.6 -1025.6 -914.7 

-89.5 333.6 -227.1 

60.3 569.4 192.7 
149.8 235.9 419.8 
271.0 692.0 1141.8 
168.5 137.0 497.4 
198.5 194.8 669.6 
30.0 57.8 172.2 

-96.3 283.7 231.3 
78.2 495.1 1217.6 

174.5 211.4 986.3 
72.4 189.7 266.2 

126.5 81.6 146.9 

8165.3 12696.4 21006.4 

3051.3 4537.4 7444.3 
1840.1 2995.7 5053.0 
1211.2 1541.7 2391.3 

1623.9 2295.5 3141.3 

3490.1 5863.5 10420.8 
1331.2 2265.6 4977.8 
648.8 1250.0 3159.2 

682.4 1005.6 1818.6 
138.0 482.4 1013.5 

1115.5 1650.9 2108.8 

905.4 1464.6 2320.7 

6753.8 10089.0 17016.2 
6629.7 9894.3 16733.7 
5972.1 9051.0 14231.8 

3052.9 4424.4 6918.5 

53.4 67.8 147.3 
1872,6 2781,1 4493.9 

993.2 1777.7 2672.1 

574.4 818.6 1228.3 

83.2 24.7 1273.6 
124.1 194.7 282.5 

-1411.5 -2607.4 -3990.2 

-197.0 32.5 -81.0 
-1608.4 -2574.9 -4071.2 

-6.1 -265.9 308.0 

757.9 930.6 2663.0 

764 .0 1196.5 2355.0 

1614.5 2840.8 3763.2 
476.4 895.7 2433.0 

1269.0 2045.2 3816.0 
792.6 1149.5 1383.0 

668.2 913.3 389. û 
1784.1 3955.2 5115.0 
1115.9 3041.9 4726.0 

257.0 355.1 675.0 

213.0 676.8 266.2 

38051.4 67193.3 129344.8 

16606.9 33379.9 60900.e 
12539.1 26464.9 49000.0 
4067.8 6915.0 11900.0 
5066.6 8902.2 16600.0 

16377.9 24911.2 51844.8 
9259.5 13966.2 24152.9 
5115.4 9613.2 16446.4 

3144.1 4353.Û 7706.5 
1214.4 1251.8 12190.5 
2869.6 3577.4 5844.3 

4034.4 6115.8 9657.1 

30378.9 55238.6 97000.0 
29938.8 54575.7 96150.0 
25550.3 45399.5 78650.0 
13468.5 23245.9 39800.0 

176.5 410,8 700.0 
7659.2 13685.4 24470.0 
4246.1 8057.4 13680.0 
2438.3 4286.8 5000.0 
1950.2 4909.4 12500.0 

440.1 662.9 850.0 

-7672.5 -11954.7 -32344.8 

-639.0 -400.0 0.0 

-8311.5 -12354,7 -32344.8 

-208.9 41.0 2079.0 
3588.2 5489.0 10874.0 
3797.1 5448.0 8795.0 
9520.4 12313,7 30265.8 
5982.0 7942.0 1812.0 
8983.0 12523.0 11004.0 
3001.0 4581.0 9192.0 
995.0 1932.0 10521.0 

7634.0 8443.0 32526.0 
6639.0 6511.0 22005.0 
457.0 331.0 12000.0 

1086.4 2108.7 5932.8 -Diğer 

KAYNAK.DPT 
(1) 1982 Yılı 10 aylıktır. 



EK TABLO 4 : KONSOLİDE BÜTÇE GELİR VE HARCAMALARININ GShtH'YA ORANI 
(Yüzde) 

1991 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Tahmin 

HARCAMALAR 

Carı 
-Personel 
-Diğer Cari 

Yatırım 
Transfer 
-Faiz Ödemeleri 

-İç Faiz Ödemeleri 
-Dış Faiz Ödemeleri 

-KIT’lere Transfer 
-Vergi İadeleri 
-Diğer Transferler 

GELİRLER 
Genel Bütçe 
-Vergi Gelirleri 
-Gelir Üzerinden Al.V. 
-Servet Üzerinden Al.V. 
-Mal ve Hiz.Üz.Al.V. 
-Dış Ticaret Vergileri 

-Vergi Dışı Normal Gel. 
-Özel Gelir ve Fonlar 

Katma Bütçe 

GELİR GİDER FARKI 
Emanet ve Avans.Net Değişme 
NAKİT AÇIĞI 

BORÇ IDARESI 
Dış Borçlanma(Net) 

-Kullanım 
-Ödeme 

İç 8orçlanma(Net) 
-Tahvil(Net) 

-Kullanım 
-Ödeme 

-Bono(Net) 
-Kullanım 
-Ödeme 

-Merkez Bankası(Net) 
-Diğer 

24.3 23.1 18.3 

11.2 9.7 8.2 
7.7 6.1 5.1 
3.5 3.7 3.2 
4.2 4.7 3.8 
9.0 8.7 6.3 
0.7 1.1 1.0 
0.5 0.6 0.4 
0.2 0.5 0.6 
4.6 2.9 2.6 

0.1 0.5 0.0 
3.6 4.2 2.7 

20.6 21.2 16.5 
20.3 21.1 16.3 
16.9 18.2 14.9 
10.5 11.4 9.2 
0.2 0.3 0.2 
4.6 4.7 3.8 
1.7 1.7 1.7 

3.2 2.2 1.4 
0.2 0.7 0.0 
0.2 0.2 0.2 

-3.7 -1.9 -1.8 
0.4 1.3 -o.ı 

-3.4 -0.6 -1.9 

0.4 0.4 -o.ı 
0.6 0.7 0.5 
0.2 0.3 0.6 

3.0 0.2 2.0 
-0.3 -o.ı 0.2 
0.4 0.3 0.6 

0.7 0.4 0.4 
0.9 0.6 0.7 
1.4 2.5 2.9 
0.5 1.9 2.2 

2.3 0.6 0.4 

0.1 -0.9 0.7 

22.6 20.6 19.1 
9.2 8.1 7.5 
5.8 4.9 4.6 
3.4 3.2 2.9 
4.1 3.8 3.7 
9.3 8.7 7.9 

1.8 2.4 2.4 
0.7 1.0 0.9 
1.1 1.4 1.5 
2.6 1.5 0.7 

1.6 2.1 2.6 
3.2 2.7 2.2 

19.9 15.3 16.2 
19.6 14.9 15.9 
16.7 12.9 13.8 

9.6 7.3 6.4 
0.3 0.2 0.2 
4.6 3.3 4.5 
2.2 2.1 2.7 

2.7 1.6 1.6 
0.2 0.4 0.4 
0.3 0.3 0.4 

-2.7 -5.3 -2.9 
1.1 -0.3 -0.4 

-1.6 -5.6 -3.3 

-0.8 1.8 -0.8 
0.5 3.1 0.7 
1.3 1.3 1.5 

2.3 3.8 4.1 
1.5 0.7 1.8 
1.7 1.1 2.4 

0.3 0.3 0.6 
-0.8 1.5 0.8 
0.7 2.7 4.4 
1.5 1.2 3.5 
0.6 1.0 1.0 
1.1 0.4 0.5 

20.7 21.7 20.9 

7.8 7.7 7.4 
4.7 5.1 5.0 
3.1 2.6 2.4 

4.1 3.9 3.1 
8.9 10.0 10.4 

3.4 3.9 4.9 

1.6 2.2 3.1 
1.7 1.7 1.8 
0.4 0.8 1.0 

2.8 2.8 2.1 
2.3 2.5 2.3 

17.2 17.2 16.9 
16.8 16.9 16.6 
15.2 15.5 14.1 

7.8 7.6 6.9 
0.1 0.1 0.1 
4.8 4.7 4.5 

2.5 3.0 2.7 

1.5 1.4 1.2 
0.2 0.0 1.3 
0.3 0.3 0.3 

-3.6 -4.5 -4.0 
-0.5 0.1 -o.ı 
-4.1 -4.4 -4.0 

0.0 -0.5 0.3 
1.9 1.6 2.6 
1.9 2.0 2.3 

4.1 4.9 3.7 
1.2 1.5 2.4 
3.2 3.5 3.8 

2.0 2.0 1.4 
1.7 1.6 0.4 
4.5 6.8 5.1 
2.8 5.2 4.7 

0.7 0.6 0.7 
0.5 1.2 0.3 

22.3 23.4 28.4 

9.7 11.6 13.4 
7.4 9.2 10.8 
2.4 2.4 2.6 
3.0 3.1 3.6 
9.6 8.7 11.4 
4.8 4.9 5.3 
3.0 3.3 3.6 
1.8 1.5 1.7 
0.7 0.4 2.7 

1.7 1.2 1.3 
2.4 2.1 2.1 

17.8 19.2 21.3 
17.6 19.0 21.1 
15.0 15.8 17.3 

7.9 8.1 8.8 
0.1 0.1 0.2 
4.5 4.8 5.4 

2.5 2.8 3.0 

1.4 1.5 1.1 
1.1 1.7 2.7 
0.3 0.2 0.2 

-4.5 -4.2 -7.1 
-0.4 -o.ı 0.0 
-4.9 -4.3 -7.1 

-0.1 0.0 0.5 
2.1 1.9 2.4 

2.2 1.9 1.9 
5.0 4.3 6.7 
3.5 2.8 0.4 

5.3 4.4 2.4 
1.8 1.6 2.0 
0.6 0.7 2.3 
4.5 2.9 7.2 
3.9 2.3 4.8 

0.3 0.1 2.6 
0.6 0.7 1.3 

KAYNAK:DPT 
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EK TABLO 5 : KONSOL ÎDE BÜTÇE GELİR VE HARCAMALARININ YÜZDE DAĞILIMI 
(Yüzde Pay) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

1991 
Tahmin 

HARCAMALAR 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Cari 45.9 42.1 45.0 40.9 39.4 39.4 37.4 35.7 35.4 43.5 49.7 47.1 

-Personel 31.7 26.2 27.6 25.7 23.7 24.0 22.5 23.6 24.1 33.0 39.4 37.9 
-Diğer Cari 14.2 15.8 17.4 15.2 15.7 15.4 14.8 12.1 11.4 10.7 10.3 9.2 

Yatırıra 17.2 20.2 20.0 18.1 18.3 19.4 19.S 18.1 15.0 13.3 13.2 12.6 
Transfer 36.9 37.7 34.2 41.0 42.4 41.2 42.7 46.2 49.6 43.0 37.1 40.1 
-faiz Ödemeleri 7.9 13 2 15.9 19.7 27.5 30.8 38.1 38.6 47.8 50.4 56.1 46.S 
-Iç Faiz ödemeleri 5.6 7.2 6.3 7.5 11.0 11.3 58.6 21.5 30.3 31.2 38.5 31.7 
-Dış Faiz Ödemeleri 2.3 6.0 9.7 12.3 16.5 19.5 19.6 17.2 17.5 19.2 17.5 14.3 

-KIT’lere Transfer 50.9 33.5 41.0 28.5 17.5 8.3 4.0 8.2 9.7 7.4 5.0 23.5 
-Vergi iadeleri i.4 5.8 0.0 17.4 23.8 33.2 32.0 28.2 20.2 17.5 14.4 11.3 
-Oığer Transferler 39.8 47.7 ' 43.1 34.4 31.2 27.7 25.9 25.0 22.3 24.6 24.6 18.6 

GELİRLER 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 
Genel Bütçe 98.9 99.1 98.7 98.7 97.8 97.7 98.2 98.1 98.3 98.6 98.8 99.1 
-Vergi Gelirleri 82.2 85.5 90.3 84.1 84.6 84.8 88.4 89.7 83.6 84.1 82.2 81.1 
-Gelir üzerinden Al.V. 50.8 53.6 55.7 48.3 47.8 39.2 45.2 43.9 40.7 44.3 42.1 41.0 
-Servet Üzerinden Al.V. 0.8 1.6 1.5 1.7 1.5 1.2 0.8 0.7 0.9 0.6 0.7 0.7 
-Mal ve Hiz.Üz.Al.V. 22.6 22.2 23.0 23.1 21.8 27.9 27.7 27.6 26.4 25.2 24.8 25.2 
-Dış Ticaret Vergileri 8.0 8.2 10.1 11.1 13.5 16.5 14.7 17.6 15.7 14.0 14.6 14.1 

-Vergi Dışı Normal Gel. 15.5 10.2 8.4 13.7 10.5 10.1 8.5 8.1 7.2 8.0 7.7 5.2 
-Özel Gelir ve Fonlar 1.2 3.4 0.0 0.8 2.7 2.7 1.2 0.2 7.5 6.4 8.9 12.9 

Katma Bütçe 1.1 0.9 1.3 1.3 2.2 2.3 1.8 1.9 1.7 1.4 1.2 0.3 

GELİR GİDER FARKI 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10Û.0 
Emanet ve Avans.Net Değişme 
NAKİT AÇIĞI 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.ö 100.0 100.0 100.0 100.0 

BORÇ İDARESİ 
Dış Borçlanma(Net) 11.7 67.4 -7.1 -49.3 32.5 -24.8 -0.4 -10.3 7.6 -2.5 0.3 6.4 

-Kullanım 
-Ödeme 

tç Borçlanma(Net) 88.3 32.6 107.1 149.3 67.5 124.8 100.4 110.3 92.4 102.5 99.7 33.6 
-Tahvil(Net) -8.4 -11.6 12.0 92.8 13.4 54.4 29.5 34.8 59.6 72.0 64.3 5.6 

-Kullanım 
-ödeme 

-Bono(Net) 26.3 105.5 38.8 -53.0 27.7 25.3 41.5 35.5 9.6 12.0 15.6 32.5 
-Kullanım 
-Ödeme 

-Merkez Bankası(Net) 68.5 103.6 19.5 39.9 18.5 29.1 16.0 13.8 16.6 5.5 2.7 37.1 
-Diğer 1.9 -164.9 36.8 69.6 8.0 16.1 13.2 26.3 6.5 13.1 17.1 18.3 

KAYNAK:DPT 
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EK TABLO 6 : FAİZ DIŞI VE ENFLASYON DÜZELTMELİ BÜTÇE AÇISI 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Konsolide Bütçe Aç 166.2 123.6 157.3 312.6 978.7 798.3 1411.5 2607.4 3990.2 7672.5 11954.7 

Faiz Dışı Açık(l) 134.7 48.3 69.9 101.2 537.9 123.4 80.3 341.8 -987.6 -587.0 -2011.5 
Faiz ödemeleri 31.5 75.3 87.4 211.4 440.8 674.9 1331.2 2265.6 4977.8 8259.5 13966.2 

İç Borç Faiz 22.3 41.2 34.3 80.0 176.8 247.4 648.8 1260.0 3159.2 5115.4 9613.2 
Dış Borç Faiz 9.2 34.1 53.1 131.4 264.0 427.5 682.4 1005.6 1818.6 3144.1 4353.0 

Reel Bütçe Açığı(3 69.8 69.7 101.8 172.6 790.2 585.3 1009.2 1555.6 530.9 1450.3 1572.4 
Enfls. Aşındırdığı 
Kısım (2) 96.4 53.9 55.5 140.0 188.5 213.0 402.3 1051.8 3459.3 6222.2 10382.3 

GSMH İÇİNDEKİ PAYLARI 

Konsolide Bütçe Aç 3.7 1.9 1.8 2.7 5.3 2.9 3.6 4.5 4.0 4.5 4.2 

Faiz Dışı Açık(l) 3.0 0.7 0.8 0.9 2.9 0.4 0.2 0.6 -ı.o -0.3 -0.7 
Faiz ödemeleri 0.7 1.1 1.0 1.8 2.4 2.4 3.4 3.9 4.9 4.8 4.9 

Iç Borç Faiz 0.5 0.6 0.4 0.7 1.0 0.9 1.6 2.2 3.1 3.0 3.3 
Dış Borç Faiz 0.2 0.5 0.6 1.1 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8 1.5 

Reel Bütçe Açığı(3 1.6 1.1 1.2 1.5 4.3 2.1 2.6 2.7 0.5 0.9 0.5 

Enfls. Aşındırdığı 
Kısım (2) 2.2 0.8 0.6 1.2 1.0 0.8 1.0 1.8 3.4 3.7 3.6 

KAYNAK: DPT 
(1) Konsolide Bütçe Açıcından Faiz Ödemeleri Düşülmüştür. 
(2) Enflasyonun etkisiyle iç borç faiz ödemelerinde,özel sektör için finansal varlık kaybı 
(3) Enflasyon düzeltmeli Konsolide Bütçe açığı 

NOT: İç borç ödemelerinde enflasyonun aşındırdığı kısım bütçe harcamalarında 
yer alan faiz ödemelerinden düşülüyor.finansman kısmında da iç borç anapara ödemesine ekleniyor. 
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EK TABLO: 7 YATIRIM ARAÇLARININ YILLIK FAİZ ORANLARI 
(Yüzde) 

Mevduat 

Devlet 

Tahvili 

Ortalama 

Hazine İç 8orç 
8onosu Faizi 

DİE. 

TEFE 
DİE. 

TÜKETİCİ 

1980 20.00 20.00 28.00 24.00 
1981 50.00 34.00 30.60 32.30 
1982 50.00 34.00 — — 

1983 45.00 31.80 — — 30.50 31.40 
1984 45.00 43.00 51.00 47.00 50.30 48.40 
1985 45.00 50.60 50.70 50.65 43.20 45.00 
1986 52.00 51.00 49.64 50.32 29.60 34.60 
1987 43.00 47.00 45.18 46.09 32.00 38.90 
1988 65.00 62.40 57.88 60.14 70.50 75.40 
1989 65.00 56.50 53.10 54.80 64.00 69.60 
1990 56.00 51.60 48.98 50.29 52.30 60.30 

KAYNAK:DIE,Ada Zeynep,"Faiz Politikası ve Türk Bankacılık Sistemi 
üzerindeki Etkileri".Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanlık Tezi, 
Ankara.Ocak 1991.S.23 
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EK TABLO 8 : ÎÇ BORÇ STOKU VE GSMH’YA ORANI 
(Milyar TL) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

TAHVİL 141 160 186 360 531 1032 1511 2407 4880 10940 18879 

BONO 49 88 152 56 340 490 822 1923 2542 3537 5469 

TOPLAM 190 248 338 416 871 1522 2333 4330 7422 14478 24347 

KISA VADELİ AVANS 195 234 266 339 528 795 1052 1407 2082 2539 2870 

TOPLAM 385 482 604 755 1399 2317 3385 5737 9504 17017 27218 
KONSOLİDE BORÇLAR 336 509 736 2418 3235 4656 7129 11481 18954 24995 30040 

TOPLAM 721 991 1340 3173 4634 6973 10514 17218 28458 42012 57258 

6SW 4435 6554 8735 11552 18375 27797 39370 58565 100582 170412 287254 

GSfH'YA ORANLAR 

TAHVİL 3.2 2.4 2.1 3.1 2.9 3.7 3.8 4.1 4.9 6.4 6.6 
BONO 1.1 1.3 1.7 0.5 1.9 1.8 2.1 3.3 2.5 2.1 1.9 

TOPLAM 4.3 3.8 3.9 3.6 4.7 5.5 5.9 7.4 7.4 8.5 8.5 

KISA VADELİ AVANS 4.4 3.6 3.0 2.9 2.9 2.9 2.7 2.4 2.1 1.5 1.0 

TOPLAM 8.7 7.4 6.9 6.5 7.6 8.3 8.6 9.8 9.4 10.0 9.5 

KONSOLİDE BORÇLAR 7.6 7.8 8.4 20.9 17.6 16.8 18.1 19.6 18.8 14.7 10.5 
TOPLAM 16.3 15.1 15.3 27.5 25.2 25.1 26.7 29.4 28.3 24.7 19.9 

NAKİT AÇIĞIAOPLAM TASAR. 21.2 3.1 11.9 9.7 33.8 17.0 18.7 18.3 15.4 20.8 18.1 

ÎÇ BORÇ STOKU(D/TOP.TASAR. 26.7 20.3 24.3 22.3 28.7 29.0 27.1 30.7 28.1 36.3 35.8 

TOPLAM TASARRUFLAR 710.7 1221.2 1391.7 1866.9 3037.3 5257.0 8613.2 14092.4 26456.1 39887.3 68072.9 

KAYNAK: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
(1) Tahvil+Bono 



EK TABLO 9 : BANKALARIN TUTMAK ZORUNDA OLDUKLARI TAHVÎL VE BONO MİKTARLARI İLE 
BULUNDURDUKLARI TAHVİL VE BONO MİKTARI 

(Milyar TL) 

1986 198? 1988 1989 1990 

Mevduat (stok) 11533.8 16440.8 25238.9 41967.7 63678.0 

Tahvil ve Bono Stoku (1) (**) 1896.7 3616.9 6787.4 13210.3 21300.3 

Disponibilite Oranı(*) 0.129 0.190 0.263 0.300 0.300 

Disp. Oranının Tahvil ve 
Bono Olarak Tut. Oranı(*) 0.072 0.170 0.205 0.250 0.250 

Disponibilite Karşılığı Tut. 
Tahvil ve Bono Miktarı (2) 830.4 2794.9 5174.0 10491.9 15919.5 

Resmi Mevduat 688.4 1020.3 1481.4 1691.7 3511.8 

Resmi Mevduatın Tahvil ve 
Bono Olarak Tut. Oranı 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 

Resmi Mevduat Karşılığı Tut. 
Tahvil ve Bono Stoku (3) 447.5 663.2 962.9 1099.6 2282.7 

Yedek Akçe Mevduat Karşılığı Tut. 
Tahvil ve Bcno Stoku (4) 56.4 125.7 242.7 485.0 746.7 

Bankaların Tutmak Zorunda Oldukları 
Tahvil ve Bono Stoku (2)+(3)+(4)=(6) 1334.3 3583.8 6379.6 12076.5 18948.9 

Gönüllü Tutulan (1)—(6)=(7) 562.4 33.1 407.8 1133.8 2351.4 

(6)/(l) 0.70 0.99 0.94 0.91 0.89 

(7)/(l) 0.30 0.01 0.06 0.09 0.11 

Toplam Tahvil ve Bono Stoku (8) 2333.0 4330.5 7422.2 14477.5 24347.9 

(1)/(8) 0.81 0.84 0.91 0.91 0.87 

KAYNAK: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı,TCM8 
(*) Ortalama oranlar kullanılmıştır. 
(**) Ticari banka kaynaklarında yer alan tahvil ve bono stoku. 
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EK TABLO : 10 İÇ BORÇLARIN ALIÇILARINA GÖRE DAĞILIMI (Milyar TL) 

19 8 6 19 8 7 19 8 8 19 8 9 19 9 0 

BONO % DAG TAHVİL % DAG BONO % DAG TAHVİL % DAG BONO % DAG TAHVİL % DAG BONO % DAG TAHVİL % DAG BONO % DAG TAHVİL % DAG. 

BANKALAR 933.8 52.2 1202.7 94.7 3015.7 76.3 1645.2 80.4 4686.1 91.6 3397.6 89.0 6779.3 88.8 8288.5 91.5 7877.3 93.3 10085.8 81.0 
RESMİ KURUMLAR 773.9 43.3 32.3 2.5 761.6 19.3 325.9 15.9 286.9 5.6 307.4 8.1 538.6 7.1 527.2 5.8 435.2 5.2 2264.4 18.2 
ÖZEL KURULUŞLAR 62.9 3.5 18.7 1.5 172.7 4.4 68.9 3.4 138.7 2.7 110.2 2.9 316.4 4.1 245.3 2.7 130.2 1.5 108.2 0.9 
TASARRUF SAHİPLERİ 17.3 1.0 15.7 1.2 4.5 0.1 5.4 0.3 3.2 0.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TOPLAM 1787.9 100.0 1269.4 100.0 3954.5 100.0 2045.4 100.0 5114.9 100.0 3816.2 100.0 7634.3 100.0 9061.0 100.0 8442.7 100.0 12458.4 100.0 

İÇ BORÇ STOKUNUN ALICILARINA GÖRE DASILIMI 
(Milyar TL) 

19 8 6 19 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 

BONO % DAG TAHVİL % DAG BONO % DAG TAHVİL % DA6 BONO % DAG TAHVİL % DAG BONO % DAG TAHVİL % DA6 BONO % DAG TAHVİL % DAG. 

BANKALAR 500.4 60.9 1396.3 92.4 1637.6 85.1 1979.3 82.2 2375.6 93.5 4411.8 90.4 3156.0 89.2 10054.3 91.9 5164.9 94.4 16135.9 85.5 
RESMİ KURUMLAR 273.2 33.2 32.3 2.1 159.5 8.3 325.9 13.5 93.1 3.7 329.2 6.7 236.6 6.7 612.1 5.6 212.9 3.9 2588.6 13.7 
ÖZEL KURULUŞLAR 36.6 4.5 23.3 1.5 124.3 6.5 70.6 2.9 73.1 2.9 111.8 2.3 144.5 4.1 248.6 2.3 91.3 1.7 129.7 0.7 
TASARRUF SAHİPLERİ• 12.0 1.5 59.1 3.9 1.9 0.1 31.2 1.3 0.1 0.0 27.5 0.6 0.0 Û.Û 25.4 0.2 0.0 0.0 24.6 0.1 

TOPLAM 822.2 100.0 1510.8 100.0 1923.3 100.0 2407.0 100.0 2541.9 100.0 4880.3 100.0 3537.1 100.0 10940.4 100.0 5469.1 100.0 18878.8 100.0 

KAYNAK:Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 



EK TABLO 11 : SABİT SERMAYE YATIR İMARI 
(Cari Fiyatlarla Milyar TL) 

1980 1981 i 982 1983 1984 1985 1986 198? 1908 1989 1990 

Toplam 872.5 1242.8 1569.8 2169.2 3287.4 5561.7 9078.1 14028,6 24139.5 38158.9 64579.9 
Özel 410.3 519.3 700.9 955.9 1510.3 2325.7 3856.3 6548.7 12688.3 20803.4 36483.4 
Kamu 452.2 723.5 868.9 1213.3 1777.1 3236.0 5221.8 7479.9 11451.2 17355.5 28096.5 

GSMH'ya Oranı 

Toplam 19.7 19.0 18.0 18.8 17.9 20.0 23.1 24.0 24.0 22.4 22.5 
Özel 9.3 7.9 8.0 8.3 8.2 8.4 9.8 11.2 12.6 12.2 12.7 
Kamu 10.4 11.0 9.9 10.5 9.7 11.6 13.3 12.8 11.4 10 2 9.8 

Sabit Sermaye Yatırımları (1988 Fiyatlarıyla Milyar TL) 

Toplam 17765.4 17863.3 17535.3 17880.4 17946.1 20975.9 23251.1 24446.8 24139.5 23901.2 27260.9 
özel 6913.7 6318.4 6625.6 6900.8 7482.8 8094.9 9423.3 11176.0 12688.3 13112.3 15624.3 
Kamu 10851.7 11544.9 10909.7 10979.6 10463.3 12881.0 13827.8 13270.8 11451.2 10788.9 11636.6 

Yüzde Artış 

Toplam 0.6 -1.8 2.0 0.4 16.9 10.8 5.1 -1.3 -1.0 14.1 
özel -8.6 4.9 4.2 8.4 8.2 16.4 18.6 13.5 3.3 19.2 
Kamu 6.4 -5.5 0.6 -4.7 23.1 7.4 -4.0 -13.7 -5.8 7.9 

Net Tahvil ve Bono Satışı 27.0 35.0 84.4 72.2 420.7 728.7 1142.6 1809.0 2822.0 6977.0 9874.0 
Yurtiçi Mali Tasarruflar 436.0 852.2 1055.5 847.9 2432.6 3937.0 4751.7 8083.7 12546.0 25399.8 31062.5 
Net Tahvil ve Bono Satışı/ 
Yurtiçi Mali Tasarruflar 6.2 4.! 8.0 8.5 17.3 18,5 24.0 22.4 22.5 27.5 31.8 
asm 4435.2 6553.6 8735.C 11551.9 18374.8 27796.8 39369.5 58564.8 100582.2 170412.4 287254.2 

KAYNAK:DPT 
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EK TABLO 12 : TOPLAM SABİT SERMAYE YATIRIMLARI 
(Yüzde Değişim) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
1991 

Tahmin 

TARIM 33.8 2.2 5.3 -1.4 -11.5 0.9 24.1 -7.3 -6.3 11.0 4.3 
madencilik 39.7 -17.1 6.8 -3.5 31.5 -24.8 -35.3 -3.6 -24.0 9.9 -0.6 
İMALAT -7.8 -11.3 -9.6 -4.9 6.6 0.0 -16.2 -5.5 -8.6 55.2 -2.9 
ENERJİ 10.1 7.4 2.0 -10.2 8.8 16.2 -8.7 0.1 5.6 -19.7 -7.9 
ULAŞTIRMA 10.9 9.5 12.4 6.4 30.9 8.0 8.8 -19.0 -2.8 31.7 8.0 
TURİZM 8.9 -5.5 21.3 66.7 57.3 90.0 21.7 23.5 21.8 11.9 -0.6 
KONUT -31.2 -0.4 5.2 11.3 16.2 31.7 39.6 28.2 6.0 -4.1 -11.6 
eğitim 11.8 1.9 8.3 -14.0 45.8 4.8 27.6 3.5 4.8 23.1 -12.7 
SAĞLIK 26.2 -6.0 -10.5 -7.8 14.0 21.6 24.9 -1.4 24.3 43.9 17.7 
DIGER HİZMETLER 8.4 3.2 8.4 21.3 42.7 33.6 4.0 -16.4 -17.9 21.9 16.7 

TOPLAM 0.6 -1.8 2.0 0.4 16.9 10.8 5.1 -1.3 -1.0 14.1 -1.0 

KAYNAK:DPT 

(Yüzde Pay) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
1991 

Tahmin 

TARIM 6.7 8.9 9.2 9.5 9.4 7.1 6.5 7.6 7.2 6.8 6.6 6.9 
MADENCILI 5.3 7.3 6.2 6.5 6.2 7.0 4.8 2.9 2.9 2.2 ' 2.1 2.1 
İMALAT 34.6 31.8 28.7 25.5 24.1 22.0 19.8 15.8 15.1 14.0 19.0 18.7 
ENERJİ 14.7 16.0 17.6 17.6 15.7 14.6 15.3 13.3 13.5 14.4 10.1 9.4 
ULAŞTIRMA 14.8 16.3 18.2 20.1 21.3 23.9 23.3 24.1 19.7 19.4 22.4 24.4 
TURİZM 0.5 0.5 0.5 0.6 1.0 1.3 2.2 2.6 3.2 4.0 3.9 3.9 
KONUT 16.2 11.1 11.3 11.6 12.9 12.8 15.2 20.3 26.3 28.2 23.7 21.1 
eğitim 1.8 2.0 2.1 2.2 1.9 2.4 2.3 2.7 2.9 3.0 3.3 2.9 
SAĞLIK 0.9 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.9 1.1 1.1 1.3 1.7 2.0 
DI6ER HIZ 4.5 4.9 5.1 5.4 6.6 8.0 9.7 9.6 8.1 6.7 7.2 8.5 

TOPLAM 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

KAYNAK:DPT 



EK TABLO 13 : SEKTÖRLER İTİBARIYLA ÖZEL KESİM SABİT SERMAYE YATIRIMARI 

(Yüzde Değişim) 

1980 1981 1982 1883 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
1991 

Tahmin 

TARIM 27.5 9.2 7.3 2.1 -16.5 -12.2 20.5 -12.3 -25.7 46.2 -6.7 
MADENCİLİK 1.2 8.7 92.9 4.4 25.4 8.0 35.1 7.7 2,1 5.0 0.8 

İMALAT -2.0 0.6 0.2 5.9 6.1 13.9 -4.2 0.7 -4.3 83.? -5.i 
ENERJİ 6.7 4.0 3.8 12.8 -9.2 145.5 -7.1 65.8 29.4 10.9 13.5 
ULAŞTIRMA 29.0 12.8 8.7 13.8 9.2 -5.9 3.9 -5.5 -0.7 55.0 S.O 
TURİZM 2.2 6.3 1.6 88.7 81.7 61.8 48.2 44.4 37.8 9.9 -3.8 
KCNUT -34.7 4.8 3.4 8.8 14.9 36.7 44.6 29.2 6.3 -8.0 -8.2 
EalTlM 6.8 5.6 2.3 8.8 103.4 35.2 27.5 5.4 27.1 24.5 11.8 

SAĞLIK 5.8 4.8 -0.7 7.2 140.5 44.4 20.0 -17.5 51.1 59.0 62.8 
D!GER HİZMETLER 4.4 2.4 2.6 10.1 8.8 8.6 8.5 3.9 4.5 12.5 1.6 

TOPLAM *8.6 4.9 4.2 8.4 8.2 16.4 18.6 13.5 3.3 19,2 -3.1 

(Yüzde Pay) 

1991 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Tahmin 

TARIM 8.3 11.6 12.1 12.5 11.7 9.1 6.8 6.9- 5.4 3.9 4.7 4.6 

MADENCİLİK 0.6 0.7 0.7 1.3 1.2 1.4 1.3 1.5 1.4 1.4 1.2 1.3 
İMALAT 35.3 37.8 36.3 34.9 34.1 33.5 32.7 26.5 23.5 21.7 29.9 29.2 
ENER3İ 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 1.2 1.0 1.4 1.8 1.6 1.9 
ULAŞTIRMA 10.9 15.3 16.5 17.2 18.1 18.2 14.7 12.9 10.7 10.3 13.4 15.1 
TURİZM 0.7 0.8 0.8 0.7 1.3 2.2 3.0 3.8 4.8 5.4 5.9 5.8 
KONU! 39.3 28.1 28.1 27.9 28.0 29.7 34.9 42.5 48.4 49.8 38.4 36.4 
EĞİTİM 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 

SAĞLIK 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.6 0.6 0.4 0.6 0.9 1.4 
DİĞER HİZMETLER 4.0 4.6 4.5 4.4 4.5 4.5 4.2 3.9 3.5 3.6 3.4 3.5 

TOPLAM 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

kaynak:: DPT 
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