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İÇİNDEKİLER
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Sayın Misafirler,T.R.T ve basının değerli mensupları
D.E.Ü.Lİ.B.F. Maliye Bölümünün 26 - 28 Mayıs 1988 tarihleri
arasında, Îzmir-Çeşme Turban Otel'de düzenlediği sempozyuma
hoşgeldiniz. Her yıl bir Üniversitemiz tarafından düzenlenmesi artık
bir gelenek haline gelen bu toplantılar çok yararlı sonuçlar ortaya
çıkarmaktadır. Önceki yılllarda gerçekleştirilen sempozyumlardan da
anlaşılacağı üzere, bu toplantılarda gözetilen amaçlara başlıca üç nok
tadan yaklaşabiliriz.
Yılda bir defa düzenlenen "Türkiye'de Maliye Eğitimi" konulu
bu sempozyumların bir gayesi, geçen bir yıl içinde Türkiye'de ve
Dünya'da maliye ilminde ortaya çıkan önemli değişme ve
gelişmelerin,yeni eğilimlerin ve sorunların en geniş ve en etkili bir se
viyede ele alınması, görüşülmesi, tartışılması ve varılan sonuçlanıl
kamuoyuna sunulmasıdır.Bu yönüyle sempozyum bir bakıma Türkiye
çapında Maliye akademik kurulu görevini yapmış olmaktadır. Bu
sempozyomda üç gün süreyle ve dört oturum halinde ele alınıp
görüşülecek olan konulara dikkat edildiği zaman, bu özelliği görmek
mümkündür. Türkiye'de Maliye Eğitimi sempozyumlarının ikinci bir
gayesi, Türkiye'deki Yüksek Öğrenin Kurumlarında maliye alanında
eğitim,öğretim ve araştınma görevi yapan öğretim elemanları ile
Yüksek Öğretim Kurumları dışında mali kararlar ve uygulamalar
alanında en üst seviyede görev yapan ve yetkili teşkilat mensuplannın
böyle bir toplantıda bir araya gelmeleri ve böylece, gerek kendi alan
larında, gerekse karşılıklı olarak birbirlerini daha yakından
tanımalarını, bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmalarını
sağlamaktadır.Bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunulması ile,bir
bakıma maliye ilmi içinde teori ile pratik içice yürütülmeye
çalışılmaktadır. Ancak, bu amaca beklenen seviyede ulaşıldığını
söylemek mümkün değildir.
Bu sempozyumların bir amacı da, yılda bir defa bile olsa
Türkiye'nin maliye eğitimi ve öğretiminin ve mali uygulamar
alanındaki sorunların en yetkili kişilerin dilinden bir panel içinde
ı

tartışılarak ortaya konulması ve eğitim sistemi, yönetimi, kalitesi ve
mali uygulamalar konularındaki yapıcı tenkit ve önerilerle bu alanlandakilerle ilgili olanlara bir ışık tutmaktır. Kanımızca bu sempozyum
ların yukarıda kısaca işaret etmeye çalıştığımız ana hedeflerine uygun
olarak ve her geçen gün biraz daha başarılı hale gelebilmesi için, de
vamlı görev yapacak , sempozyumla ilgili her türlü çalışmaları en
geniş imkan ve yetkilerle yürütecek bir bilim komitesi veya bu seviy
ede bir teşkilatlanmaya ihtiyaç vardır.
Bu yıl Çeşme Turban Otelinde düzenlenen 4. Türkiye Mali
Eğitimi Sempozyumu'nun hazırlıkları sırasında karşılaştığımız çeşitli
güçlükler ve sorunlar bizi bu konuda bazen ümitsizliğe düşürecek
boyutlara ulaşmıştır. 3 gün süre ile burada gerçekleştireceğimiz bu
sempozyumun bütün güçlüklere ve çeşitli imkansızlıklara rağmen, bu
noktaya ulaşabilmesinde maddi ve manevi büyük destek ve
yardımlarını gördüğümüz kişi ve kurumlan burada zikretmek ve ken
dilerine şahsım ve tertip komitesi üyeleri adına şükran duygulanmı
ifade etmek benim için zevkli bir görevdir.
Sempozyumun hazırlıklarının belirli bir noktaya getirilmesinde
tertip komitesinin, bazen bir araya gelerek bezen de yazışma ile irti
batını devam ettirmek, sarfettiği ciddi mesainin sonucudur.. Kendile
rine huzurunuzda teşekkür ediyorum.
Sempozyumun hazırlıklan program seviyesinden sonraki
aşamasında, sempozyumun burada Turban Otelinde yapılmasına im
kan veren başta Çeşme Belediye Başkanı Sayın Nuri Ertan' a, sem
pozyumun finansman kaynağını temin eden ve sempozyumla ilgili
her türlü faaliyetler için de büyük hizmet ve yardımlannı gördüğümüz
Dokuz Eylül Üniversitesi, Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Aytaç
Eker'e, bize büyük biranlayış ve fedakarlık örneği vererek yaklaşan
Çeşme Turban Oteli işletme Müdürü Sayın Bekir Bülent ÖZTAY ile
otel personeline The Coca cola Export Corporation, Türk Ekonomi
Bankası ve Günaydın gazetesi Yöneticilerine candan teşekkürlerimi
arz ediyorum.
Sempozyumun her yönden başanlı geçmesini, bilim hayatımıza
önemli katkılar getirmesini ve hayırlı olmasını dilerim. Teşekkür ede
rim

Nuri ERTAN
Çeşme Belediye Bşk.
Çok kıymetli Rektör Yardımcısı.Muhterem hanımefendiler ve
beyefendile, T.R.T. ve basının kıymetli mensupları Çeşme'mize hoş
geldiniz ve şeref verdiniz.
Bizim görevimiz Çeşme'yi tanıtmak. Bu fırsatı bize verdiği için
kıymetli hocam Sayın Fevzi Bey kardeşime evvela huzurunuzda
teşekkür etmek istiyorum. Ben de bu camianın bir evladıyım. Sizleri
30-35 yıH>nceye götüreceğim. Kimisini minnetle, kimisini de rahme
tle anacağımız bazı hocalarınızı sizlerin önüne getirmeye çalışacağım.
Müsade ederseniz size önce Çeşmemizi gezdirelim. Nedir bu Çeşme?
Tuzlu su akan Çeşme mi? tatlı su akan Çeşme'mi?. Bilmiyorsanız
Çeşme'yi anlatalım size. M.Ö. tarihle başlayan İyon Medeniyetinin bir
parçası var. 12 iyon şehrinden bir tanesi Çeşme'de. Bugün İğdır
dediğimiz köye Eritre diyoruz. Bu medeniyetlerin devam etmesinden
sonra gene Bizans Medeniyetine Çeşme'de rastlıyoruz. 1071'de giren
Türk Ordularının 1080'li ve 10901ı yıllarda Emir Çaka'yı görüyoruz
Çeşme'de Çeşme 1090'dan beri bizim tepemize geçmiş bir memleket
ve bu Çeşme'mizde o günden bu güne kadar devamlı kültür
değişmeleri olmuş ama hep Çeşme' de dostluk devam etmiş.
Çeşme'yi gündeme getiren Osmanlı dönemi zamanında sıcak sulan ve
en önemli mesele Mısır'ın Mısırda yaşayın Osmanlı Paşası Tosun
Pasa'nın çeşme'ye Mısırlı ve Osmanlı kısmından tamamen sıhat turiz
mi için Mısır'la Türkiye arasında bir köprü kurduğunu biliyoruz.
Çeşme'de kapitilasyonlardan sonra, çoğumuzun kelime manasını bil
diğimiz Levantenlerin Ege Bölgesine yerleşmesiyle Çeşme daha fazla
gündeme geliyor ve İngiltere'den , Fransa'dan, İtalya'dan ve o
bölgelerden telekominikasyon için, denizyollan için, demiryollan için
gelenlerin İzmir'de Buca, Bornova ve Karşıyaka'yı seçtikten sonra
yazhklan için Çeşme'yi seçtiklerini görüyoruz. Yıldız burnunda ta
mamen yer turizminden istifade etmek için kurulan Laventenlerin
bölgesi Çeşme. Peki o zaman maalesef üzülerek söyleyeyim
Çeşme'de zengin Türk ailelerinin bu tercih imkanına sahip olan hemen
hemen yok denecek kadar az. Laventenlerin içine bir tek Türk'ün gir
diğini görüyoruz. 1900'lü yıllarda rahmetli Celal Bayar'ın bacanağı ve
İzmir Belediye Başkanlanndan Sezai Bey. 1950'li yıllardan sonra
Çeşme'de bir patlama görülüyor. Nur içinde yatsın eski Ziraat Ban
kası Müdürlerinden Mithat Bilge'nin öncülüğünü yaptığı ve yine eski
İzmir Milletvekilllerinden Sayın Mehmet Aldemrr'in yaptığı o otelin
yapımı, binalann yapımı ve Çeşme'de termal turizminin adımının
atılışı bizim için bir başlangıç oluyor ama, ne çaredir ki Çeşme'de iki
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tane olay yaşanıyor. Birincisi biraz gerilere giderek İzmir suikastı,
büyük insan Mustafa Kemal Paşa Çeşme'yi ziyaret etmeye gelirken
İzmir suikastı kendisini Yalova'ya yolluyor. İkinci olay da 1960 ihti
lali. Onun arkasından senelerce biz Çeşme'yi anlatamıyomz. "Çeşme
yükünü almıştır" diye bağırmamıza rağmen Ankara-bize hep sırtına
çeviriyor. 1960'lı yıllann sonuna doğru rahmetli Nihat Bey'in gayre
tiyle bu otelin bitimi sağlanıyor ve bu otel tam yedi yıl beton yığını ha
linde kalıyor. Sonra büyük hareket başlıyor ama herkezin kafasında
Çeşme Turizm kentimidir? Hayır. Çeşme Turizm kenti değildir.
Çeşme bir sayfiye kentidir. Çünkü Çeşme'nin " a " sı yazılırken master planının yapılması esnasında her gelenin bir şeyler bilmesinin
acısını çeken Çeşme 1950'li yıllardan bu güne gelen insana huzur
değil, azap veren bir ilçe hüvviyetini taşıyar. Peki Belediye Başkanı
sen bu azabı devam mı ettireceksin , kaymakamınla beraber bu azabın
içinde siz hiç mi iyiye doğru bir dönüş yapmıyorsunuz? diye bir soru
gelebilir aklınıza. Biz 4 yıldır kıymetli kaymakamınla birlikte master
planının çevresinde dolaşarak Çeşme'ye birşeyler vermeye çalıştık.
Evet Çeşme'nin adını koyduk. Çeşme bir sayfiye şehri olarak mı kala
caktır yoksa Çeşme bir turizm kentine mi dönüşecektir. Bence bunun
öncelikle adını koymakta büyük fayda vardır. Çeşme iikisinin
arasında bocalama devrimini şu anda atlatmak üzeredir. Turizm
yatırımlarını bocalatmaktansa o zaman öz kaynağını çoğaltıp öz
kaynığı olan insanlann burada yatınm yapmasını sağlamak icap eder.
Ama önümüzdeki günlerde başlayacak olan Limanımız ve Limanın so
nunda buraya bağlanacak olan otoyolumuz tahmin ediylorum ki bu
rantabilile rakamının yükselmesinin bir vesilesi olacak. Daha doğrusu
1960'lı yıllarda küçük bir ilçe hüvviyetini gösteren Kuşadasında Li
manın başlamasıyla başlayan ekonomik hareketin Çeşme'de Türkiyeİtalya bağlantısı arasında kurulacak rolü Çeşme'de yapılacak Turizm
yatırımlarının ratebilitesini yükselteceği inancındayız. Bu nedenle
Çeşmenin bu yatırımdan sonra sayfiye kenti hüviyetinden Turizm
kenti hüvviyetine bürünebileceği inancındayız. Onun yazın da
Çeşme'de boş turizme kapalı olan evlerimizin turizme açılmasını arzu
luyoruz. Bunun için büyük çalışma içersindeyiz. Ben emekliyim, ben
memurum, ben küçük esnafım deyip milyonlarca para dökülen
çeşme'de evleri 9-10 ay kapatmak ben hem turizm sektörüne yardım
edilmeme yönünden hem de maddi sızlanmalar yönünden bu insan
lann arkadaşlarına seslenmekten mutluluk duyarım.
Çeşme'de şu anda ağırlık kazanan iki bölüm var .Birincisi kent
temizliği, diğeri fermalizm. Fermalizmde önemli olan biz hastanın ted
avisi yoluna gitmek istemiyoruz. En önemli mesele buradaki insan
larımızın sporla fermalizmi yürütülmesidir ve bu sene başarılı olduk.

Efendim Allah nasip ederse, sizleri cuma akşamı misafir etmek
istiyoruz. Bu tesisimizde sizlere bir sıcak çorba içirmenin mutlu
luğunu yaşayacağız. Ama öncelikle size met etmediğim, fakat
karımdan ve çocuklarımdan fazla sevdiğim bu güzel ilçemizi gezdir
mek istiyoruz. Çirkiniyle güzeliyle ama güzel bir yer burası. Bu fırsatı
bize tanırsanız mutlu olacağız. O Çeşme'nin sıcak sulannda sizleri
şöyle bir dinlendireceğiz sonra da çorba içirteceğiz.
Ben müsade ederseniz lafı fazla uzatmayayım. Benim evvela
kıymetli Müsteşar yardımcımdan bir ricam olacak. Zataliniz
bürokrasinin içinde bir insan olarak Belediye Gelirleri Kanununun
çok eskidiğinin bilinci içindeyiz. Ben sayın kaymakamına bunu defa
larca anlattım.Artık bu rakamlar çok düşük kaldı. Ben 1985'te Belediye'de Belediye başkanlığı yaparken, aldıklarımı bugün alamıyorum,
sıkıntı içindeyim bu konuda Belediye Gelirleri Kanunu'nda bize
yardımcı olursanuz size minnetkar kalacağım. O rakamların artık
düzelmesi lazımdır ve hiç vergi vermeyen kurumların tespit edilmesini
istiyorum. Ben kalpten söylüyorum 4 yılı aşan Belediye Başkanlığım
sırasında Maliye Bakanlığının ilçeme yaptırdığı hizmetlerden dolayı
halkım adına şükranlarımı arz etmek istiyorum. Bu cümleyi Sayın Ba
kanıma ve Sayın Müsteşarıma götürürseniz size de minnetkar kalırım,
sağolun.
Gerek Namık hocamla, gerek Dokuz Eylül Üniversitesinin bütün
bölümleriyle Çeşme'mizin meselesinde daha evvel yanımızda olmuş
bir kuruluştur. Allah hepsinden razı olsun, onlara da ve bütün
Çeşme'de yaşayanlara da şükranlarımızı arz etmek istiyorum. Rama
zan ayında İlahiyat Fakültesinden olarak bir Profösörün ve
Doçentlerin Çeşme'de din konusunu anlatmaları bence büyük bir
olaydır. Çıplakların içinde, bütün plajların içinde Ramazan ayını
yaşamak güç bir olaydır. Onun için bu güçlükten önce Allanın sonra
da İlahiyat Fakültesi hocalarının manevi desteğini unutmak mümkün
değil. Ama biz istiyoruz ki hocalanmız yanlız anfilerde kalmasın
halkın içine girsin ve bunun için ben Fevzi Hocam'dan bir istekte bu
lundum. Kıyı turistik veya sayfiye diyelim, sahil belediyelerinin Ay
valık'tan Semadağ'a kadar, mali sorunları adı altında bir panel mi der
siniz, sempozyum mu dersiniz ne dersek diyelim yalnız Atilla
hocamdan bunun sözünü almak istiyoruz. Bütün masraflar Çeşme
Belediyesinden karşılanacak. Haziran ayında yapılmasının sözünü he
pimizin huzurunda almak istiyorum.
Ben eski bir Yüksek Ekoknomi ve Ticaret Okulu mezunuyum ve
bu okulun mezunu olmakla da her zaman şeref duymuşumdur. Ama
müsaade ederseniz ben bir şey anlatmak istiyorum. Ben öğretmeni Al
lah'ın lütfuna uğramış, Allanın lütfü üzerine olmuş bir kul olarak ka-

bul ederim. İkna kelimesi ile başlayan emir var. Siz bu kelimeyi toplu
ma yayan insanlarsınız. Besmele ile başladığınız derslerde bu emri de
vamlı yanınızda taşıdığınızsürece toplumun en mükemmel insanları
olursunuz. Bu toplumun en mükemmel insanlarının kazandığı para
daima helal paradır. Çoluğunuzun, çocuğunuzun önüne götürdüğünüz
lokmanın helal olduğuna senelerce bize hizmet vermiş insanların evlat
ları olduğunuz için kabul ediyoruz ve müsaade ederseniz ben bu arada
bize hizmet vermiş ama bugün dünyadan göçüp gitmiş olan bazı hoca
ları rahmetle anmak istiyorum.
Aramızdan ilk olarak ayrılan sizin bölümünüzün hocası Prof. Dr.
Ali Ulvi Taşhöyük'ü rahmetle anıyoruz. Onun arkasandan Fransızca
hocamız Ali Rıza Ülgezer'i rahmetle anıyoruz. Onun arkasından Halil
Şakir Kahyaoğlu'nu rahmetle anıyoruz. Onun arkasından Ekonomi
Tarihi ve Coğrafya hocamız Prof. Dr. Selçuk Trak'ı rahmetle
anıyoruz. Onun arkasından rahmetle anmak istediğimiz Ekonomi
Profösörümüz Cemal Yılancıoğlu. ama bu yanlız İzmir Yüksek Ekon
omi ve Ticaret Okulu'nun hocaları. Bütün ekonomi okutan,İktisat
Fakültelerimizden ve bütün Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okullarımızın
rahmete intikal etmiş hocalarımızı, rahmetle anıyoruz. Ayrıca bize
büyük zamanlarını vermiş ve hakikaten bir baba şevkati içinde en
sıkıntılı günlerimizde dahi yalnız ders vermekle değil, bizi dinlemekle
bize zamanını veren ve bugün emekli olmuş veya hala görev yapan
kıymetli hocalarımı minnetle anmak istiyorum.
Hepinize bütün Çeşme halkı adına hoşgeldin der sempozyumu
nuzun tüm vatana, millete ve tüm üniversite camialarına hayır getirme-sini Cenab-ı Allahtan temenni ederken saygılarımı sunarım.
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Prof. Dr. Atilla SEZGİN
D.E.Ü.Rektör Yardımcısı
Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, değerli öğretim
üyeleri, değerli misafirlerimizi T.R.T. ve Basının değerli mensuplan.Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Maliye
Bölümü olarak düzenlemiş bulunduğu 4. Türkiye Maliye Eğitimi
Sempozyumuna hoş geldiniz. Konuşma başlamadan önce Sayın
Rektörümüzün bir mazeretini arz etmek istiyorum. Kendisi aramızda
bulunmak isktemesine rağmen, rahatsızlığı nedeniyle katılamamışnr.
Bu bakımdan özürlerinin kabulünü arz ederim. Benim konuşmamın
Sayın Belediye Başkanından sonra gelmesi nedeniyle biraz şanssızım..
Kendisi çok güzel bir konuşmayla yöre halkı adına ve kendi adına siz
lere hoşgeldiniz dediler ve bizlerden de bazı isteklerde bulundular. Biz
Üniversite ve Fakülte olarak zaten toplumla bütünleşmeye çalışan ve
bu yönde çaba sarfeden bir birimiz. Bu bakımdan Sayın Başkan'ın
bizden tabep edeceği yardımları her zaman yapmaya hazırız. Bunu
tekrar ifade etmek isterim.
Bildiğiniz gibi, bugün toplumsal yaşamın kaçınılmaz bir olgusu
olarak Devlet Sistemimiz vardır. Devlet geçmişte can ve mal güvenliği
ve diğer bazı fonksiyonları yerine getirirken bugün artık mali ve
ekonomik yapı içeriksinde çok büyük fonksiyonlar üstlenmiş durum
dadır. Bu fonksiyon içerisinde özellikle enflasyonist ortamda sık sık
karşılaşnğımız ülkemizde maliye politikası ve maliye fonksiyonlarının
yürütülmesi gerçekten ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır.
Bu bakımdan yine hızlı bir enflasyon ortamında böyle bir sempozyu
mun özellikle dış finansman konusuna ağırlık vererek
gerçekleştirilmesi sadece ülkemize ve maliye teşkilatımıza yardımcı ol
abilecek bir çalışma kabul edilmelidir. Bu devlet anlayışında ve devlet
sisteminde meydana gelen değişmeler teferruatı ile maliye bilim
dalında da bir çok yeni kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bunlara sadece başlıklar itibarıyla değinmek istersek, örneğin, tarihsel
açıdan maliye fonksiyonunu inceleyen maliye tarihi, hukuksal açıdan
inceleyen mali hukuktur. Güçlü bir maliye eğitimi ve güçlü bir maliye
teşkilatı da Devletin fonksiyonlarının daha iyi yerine getirilmesini
ifade edecektir. Mali yapılan ve teşkilatlan güçlü olan develetlerin
ekonomik ve siyasal istikrarlarının da güçlü ve yerli yerinde olduğunu
ifade etmek gerekir.
Bu sempozyumumuzda işlenecek konular arasında biraz önce
söylediğim gibi dış finansman sorunları ağırlık taşımakta ve son gün
yapılacak panelde de maliye eğitiminin gerekleri üzerinde durulacaktır.
s

Bugün başlayacak Maliye eğitimi sempozyumunda tartışılacak te
bliğlerin özellikle ülkemiz maliye faaliyetlerinin yerine getirileceğine
katkıda bulunacağına inanmaktayım. Bu bakımdan bu sempozyumun
düzenlenmesine katkı veren özellikle Fakültemizin değerli Öğretim
üyelerine, Anadolu Üniversitesi değerli Dekanımıza, Sayın Aykut Herekman hocamıza ve diğer Üniversitelerimizin maliye bölümü Öğretim
üyelerine ve bu sempmozyumu maddi imkanlarla destekleyen kuruluşlanmıza teşekkür eder sempozyumun başanlı geçmesini diler ve
saygılanmı arz ederim.
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Tali DÎNÇER
Maliye ve Gümrük Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı
Sayın Belediye Başkanım, Sayın hocalanm, değerli konuklar.
T.R.T. ve basının değerli temsücileri.
B a k a n ı m ı z Sayın A h m e t K u r t ç e b e A l p t e m o ç i n ve
MüsteşarımızSayın Bületin Özdemir, çok arzu etmeledine rağmen
bugünlerde bütçe komisyonunda baz ı önemli masraf ve gelir kanun
larının görüşülmesi nedeniyle sempozyumumuza katılamamışlardır.
Bu nedenle özürlerini bizzat sizlere arzetmemi ve benden kendi ad
larına konuşmalarını yapmamı istediler. Şimdi müsaadelerinizle
konuşmamı arz ediyorum.
Memleketimizin mümtaz ilim yuvalarından D.E.Ü.İ.İ.B.F. Ma
liye Bölümünce düzenlenmiş olan 4. Türkiye Maliye Eğitimi sempoz
yumuna hoş geldiniz. Çalışmalarınızda basanlar diliyor ve hepinize
saygılarımı sunuyorum. Sözlerime başlarken hemen şunu belirteyim.
Sempozyumda ele alınan konular gerçekten iyi seçilmiştir ve
üzerlerinde önemle durulması gerekmektedir. İnanıyorum ki değerli
konuşmacılar bizleri yeterince aydınlatacaklar ve konuklarımız da*soru
ve eleştirileriyle katkıda bulunacaklardır. Ben de mali eğitimin
önemine kısaca temas ettikten sonra bir iki konu üzerinde kısaca dur
mak istiyorum.
Değerli konuklar, maliye ve ekonomi politikalarının uygulan
masında ve mali sistemin disiplin alnna alınmasında eğitimin özel bir
yeri bulunmaktadır. Her ülkede kanunların iyi bir şekilde uygulanabil
mesi insan faktörüne bağlıdır. Bilgili, yetenekli, becerikli personel ol
madıkça başırıya ulaşmak mümkün değildir. Özellikle, kalkınmakta
olan ülkelerin eksikliği de buradadır. Sadece mevzuatın mükemmel ol
ması kafi değildir. Bunları uygulayacak kişiler yetersiz ise istenen so
nucu almak kabil olmaz. Bilhassa mali mevzuat oldukça karmaşık
olup onu uygulayacak kişilerin yeterince eğitilmesi gerekir. Uygu
layıcı maliyenin dilinden anlamalıdır. Başkaları için bir anlam ifadelet
meyen sözcükler onun için açık ve seçik olmalıdır. Uygulayıca devle
tin hakkını gözettiği kadar vatandaşın da hakkını ve hukukunu dikkate
almalıdır. Maliye ve Gümrük Bakanlığının yurt içinde yaygın ve
yoğun teşkilatı vardır. Teşkilatımızın personeli her gün vatan
daşlarımız ile yüz yüze gelmekte.çeşitli gelir ve gider kanunlarımızın
uygulamasını yapmaktadır. Hataya düşmemek güler yüzlü ve anlayışlı
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olmak zorundayız. Ülkemize çeşitli vesilelerle gelen yabancılar hudut
kapılarında önce Bakanlığımızın gümrük ve muhafaza memurlarıyla
muhatap olmaktadırlar. Türkiye'ye ilk gelişlerinde edinecelderi intiba
çok önemli ve etkilidir. İyi bir görüntü sergileyebildiğimiz taktirde,
ülkemizden memnun ayrılabilecekler ve bunda da ileride faydalı
sonuçlar doğabilecektir. Bu sebeplerle bakanlığımız 1986-1987-1988
yıllarını yoğun eğitim yıllan olarak plânlamış ve bunda da başanlı
olunmuştur. Bu üç yıl içinden hemen hemen tüm personelimiz
eğitimden geçmiş, bilgilerini tazelemiş olarak, yeni araç ve gereçlerin
kullanılmasını öğrenecektir. Bakanlığımız son üç yıl içinde süratle bil
gisayar kullanımına yönelmiş bulunmaktadır. Gelirler Genel
Müdürlüğü bilgisayar ağını oldukça genişletmiştir. Diğer Genel
Müdürlükler de bilgisayar sistemine girmektedirler. Bu sahada da
yoğun bir eğitime ihtiyaç duyulmuştur. Çalışmalar muntazam
yürütülmekte eğitim işleri aksatılmadan devam etmektedir. Maliye ve
Gümrük Bakanlığı olarak her türlü eğitimin özellikle Maliye
Eğitiminin önemine inanıyoruz. Her yıl daha büyük gayretlerle ve ar
tan bir hızla eğitim programlan yapmaya ve uygulamaya devam etme
azmindeyiz.
Değerli konuklarımız, malûmunuz olduğu üzere gelişmekte olan
ülkeler kalkınmalarını sağlamak için iç kaynaklannın arttınlması
yanında dış kaynağa da ihtiyaç duymaktadırlar. Dış kaynaklar her
şeyden önce döviz ihtiyacını karşılamak ve yeterli iç kaynakların
boşluğunu tamamlamak için gereklidir. Bu itibarla diğer gelişmekte
olan ülkelerde olduğu gibi dış kaynak ihtiyacı ülkemizde gündemini
sürekli olarak işgal edecektir. Kalkınma için dış kaynağın bulunması
kadar kullanılması da önem arzetmektedir. Ülkemizin temin ettiğimiz
dış kaynakların kullanım yerlerini incelediğimizde bunların plân ve
programlara uygun olarak öncelikle enerji, sulama.kara, deniz ve hava
ulaştırması gibi alt yapı yatırımlarına ve diğer üretilen yatırımlara git
tiği görülmektedir. Bu yatınmlar gerçekleştikçe üretimimizi etkile
mekte ve yeni yatırımlara kaynak yaratmaktadır. Alt yapı
yatırımlanndaki ilk gerçekleşemeler ile özellikle ihracata dönük sanayi
yatırımları son yıllarda ödemeler dengesini olumlu bir biçimde etkile
mekte ve döviz ihtiyacımızı bir ölçüde karşılamaktadır. Bu gelişmenin
bir sonucu olarak ülkemiz büyük miktarlardaki borç taksitlerini ekon
omimize dar boğazlara düşürmeden ödeyebilmektedir. Dış kaynak
ların kalkınma üzerindeki olumlu etkileri yanında bir de ülke ekono
misi üzerinde bazı güçlükler de doğurması mümkündür. Temin edilen
dış borçların ana para ve faiz ödemelerinin ödemeler dengesi ve bütçe
büyüklükleri üzerinde şüphesiz etkileri vardır. Ancak yukarıda da be
lirttiğim gibi, ihracatımızda son yıllarda görülen gelişmeler ödemeler
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dengesi açığını bir hayli küçültmüştür. Diğer taraftan alının kredilerin
faizleri transfer ödenekleri için de önemli bir yer tutmaktadır. Türk Li
rasının yabancı paralar karşısında değer kaybı önlendiği ölçüde
özellikle büyük projelerin getirilmesi ve milli gelirin artması ile birlikte
bu yük de giderek azalacaktır. Özellikle sağlam bir finansman kaynağı
olan vergi gelirlerinde meydana gelecek artışlar faizlerin bütçe
üzerindeki yükünü hafifletecektir. Dış finansmanın bütçe ile
ilişkilerinden söz ederken 1988 yılı bütçesi ile uygulamaya getirilen
yeni bir düzenlemeden bahsetmek istiyorum. Bu da proje kredilerine
ait ödeneklere hemen başlangıçta bütçede yer verilmesidir.
198.8 yılında genel ve katma bütçeli idareler için bütçede 640 Milyar'liralık proje kredisi öngörülmüştür. Öte yandan , ülkemizde dev
let bütçesi uzun yıllar iç ve dış borç hasılatını gelir, buna karşılık, iç
ve dış borç ana para gelir ödemesini de gider olarak kabul eden bir an
layış içerisinde hazırlanıyor, ve uygulanıyordu. Bilindiği üzere, devlet
borçlarının bütçe sistemi içinde mütala edilip, edilmemesi mali alanda
çok tartışılmış bir konudur. Uluslararası karşılaştırma ve
değerlendirmelerde genel kabul görmüş bir bütçe sistemi ile uyum
sağlamak üzere 1986 yılından itibaran eski sistem terk edilerek devlet
borç yönetimi bütçe sisteminin dışına çıkartılmıştır. Yani yeni bütçede
tasnif şeklinde borç hasılatı bütçe geliri olarak sayılmamış borçların
ana para gelir ödemeleri de bütçe gideri akdedilmemiştir. Böylece,
Bütçe gidirlerinin gerçek bütçe gelirleri ile ne ölçüde karşılanmasının
hedef alındığı açıkça ön plana çıkarılmış ayrıca bütçe analiz tekniği
b a k ı m ı n d a n uluslararası s t a n d a r t l a r a uygun bir gelişme
sağlamıştır.Devlet borçlarının yönetimi de bu düzenlemenin tabii bir
sonucu olarak açık bir şekilde ortaya konulmuştur.
Değerli konuklar bildiğiniz gibi, devlet bütçesinin açıklarını azalt
mak üzere 1988 yılı içinde bazı tedbirler alınmıştır. Bunlar Sayın
Başbakanımızın talimatı olarak resmi gazetede yayınlanmış bulun
maktadır. Bu tedbirleri sıkı bir şekilde uygulayacak ve takip edeceğiz.
Diğer taraftan, devlet gelirlerini, daha yakından tahsil gayreti içinde
olacağız. Bu amaçla denetlemelerimize aralıksız devam edeceğiz. Ver
gi gelirlerini artırabilmek amacıyla vergi incelemeler; yanında yeminli
mali müşavirlik müessesesini de gerçekleştirmeye çalışmaktayız. Ye
minli Mali Müşavirler kurulunu teşkil etmek üzere hazırladığımız ka
nun hükmündeki kararname Cumhurbaşkanlığına sunulmuştur. Ka
rarnamenin kabulünü müteakip derhal faaliyete geçilecektir. Bunda
faydalı sonuçlar alacağımızı kuvvetle umuyoruz.
Değerli konuklar sözlerimi burada bitirirken sempozyumun
başarılı bir şekilde sonuçlanmasını diler hepinizi saygıyla selamlarız.
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GELIŞMIŞ ÜLKELER VE
FINANSMAN SORUNLARı
Doç. Dr. Üstün DİKEÇ
Gazi Üniversitesi
İk. Bil. Fak. Öğr. Üyesi

Son yıllarda ard arda gelen petrol krizleri, yapısal sorunlar,
gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları ve dışa açık büyüme stra
tejileri giderek dünya ekonomisi ile bütünleşme çabalan ve son olarak
da 1987 Ekim ayında dünya borsalarında patlak veren kriz ve bunun
döviz kurları ve para akımları üzerindeki tesirleri gelişmekte olan
ülkeler kadar gelişmiş sanayi ülkelerini de etkilemiştir. Bu
gelişmelerin sonucu 1980 lerin ilk yansında dünya ekonomisinin
yapısını esas itibariyle değiştiren benzeri görülmemiş uluslararası den
gesizlikler ortaya çıkmıştır. Bundan özellikle en çok başta ABD ekon
omisi olmak üzere diğer gelişmiş ülkeler etkilenmiştir, örneğin, harb
sonrası ekonomik sistemin kurucusu ve dünyanın en geçerli parasına
sahip olan ABD en büyük borçlu ülke durumuna düşmüş, bunun ak
sine 30 yıl öncesine kadar gelişmekte olan bir ülke olarak bilinen Ja
ponya da dünyanın en büyük alacaklı ülkesi haline gelmiştir.
Ortaya çıkan sorunları çözümlemek için 80 li yıllarda 70 li yıllarla
karşılaştırıldığında, gelişmiş ülkelerin bir takım önlemler almaya ve
birlikte çalışmaya başladığı gözlemlenmektedir. Bu tür çalışmalar daha.
başlangıç safhasında olup sonuçları hakkında kesin birşeyler
söylemek zordur. Yapılan çalışmalann gelecek 5-10 yıl içinde dünya
ekonomisini yönlendireceği ve dünya politikasını etkileyeceği muhak
kaktır.
Gelişmeler karşısında sanayileşmiş ülkelerin karşılaştıktan dış fi
nansman sorunları ülkeler arasındaki nakit ve sermaye akımları ulusla
rarası ticaretten kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, gelişmiş ülkeler ge
rek gelişmekte olan ülkelerle gerekse kendi aralanndaki ilişkilerinde
yoğun bir şekilde daha kısıtlayıcı, diğer bir deyişle daha az yayılıcı bir
politika izlemeye başlamışlardır.

şekilde değerlendirilememesi, beklenilmeyen dış gelişmeler,
hükümetler üzerindeki sürekli baskılar ve diğer bazı olumsuz
faktörlerin, örneğin açığın azaltılmasıyla ilgili çalışmalan ve kamu harcamalannın sınırlandınlmasını engellemeleri veya çalışmalan ertelen
mesine neden olmalan yüzünden uygulamada hükümetler oldukça
zorlanmaktadırlar. Hatta, ABD de olduğu gibi yetkililerin önceden
açıkladıklan hedeflerinden önemli sapmalar meydana gelmektedir. Te
bliğde dış finansman sorunlan ile ilgili olarak ele alınan yedi ülkeden
sadece ikisi kamu sektöründeki açığın azaltılmasında başanlı olurken,
bu ülkelerden hiçbiri kamu harcamalanr.m azaltılmasında gözle
görülen önemli bir basan elde edememişlerdir.
Son birkaç yıldır gelişmiş ülkelerdeki iktisadi büyümenin isteni
len düzeyde gerçekleştirilememesi, ve dış mali ilişkilerindeki gerile
meler iktisadi faaliyetlerini azalttığından beklenenin aksine sadece bu
ülkelerde değil dünya iktisadi yaşamında olumsuz gelişmelere neden
olmaktadır. Özellikle, cari hesaplarda süregelen dengesizlikler ve
giderek artma gösteren ticari anlaşmazlıklar ve de 85 sonrası döviz
kurlarında yapılan düzenlemeler dış finansman sorunlarını
şiddetlendirmektedir.
Bütün bu olumsuzluklara rağmen dış finansman sorunlannı
çözümlemek için 1985 yılında Plaza Anlaşmasıyla başlayan gelişmiş
ülkeler arasındaki işbirliğini daha da artıncı yönde bir dizi önlemler
alınmaya başlanmışnr. Nitekim, 1987 Şubatında altı gelişmiş ülkenin
maliye bakanlan ve merkez bankası başkanlan Louvre toplantısında,
fazlalık veren ülkeler fiyat istikrannı bozmaksızın dış fazlalıklannı
azaltma ve yurtiçi talebi kuvvetlendirici yönde; açık verenleri ise ülke
içi dengesizlikleri ve dış açığı azaltırken düzenli düşük enflasyonla
büyümeyi teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.Haziran 1987 deki Vene
dik zirvesinde de gelişmiş ülkelerin devlet veya hükümet başkanlan
yayınladıklan iktisadi deklarasyonla bu yöndeki girişimleri teyit
etmişlerdir. (Zirvede geri kalmış ülkelere IMF kanalıyla sağlanan
yapısal düzenleme imkan kaynaklarının artırılması onaylanmıştır.)Uluslararası anlaşmalann yanı sıra, önceki yıllardaki aynı
yöndeki çalışmalara .ilaveten, 1988 yılı için planlandığı üzere harcama
ları harekete geçirici ve vergi indirimlerini artırıcı bir paket Almanya
ve Japonya tarafından uygulanmaya konulmuştur. Aynca, gelecek 3
yıl içinde gelişmekte olan ülkelere kanalize etmeyi düşündüğü mali
kaynakları artırıcı bir plân onaylamıştır. Tümü ise genelde açığı
azalücı önlemler almaya başlamışlardır.

Ancak, dönem içinde zaman zaman iktisadi durumun iyi bir
14
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Nitekim, 1980 li yılların başından itibaren karşılaşılan iç ve dış
finansman sorunlarını gidermek açısından enflasyonu makul seviye
lere indirmeyi ana amaç olarak kabul eden orta vadeli çalışmalar yap
maktadırlar. Aynı zamanda döviz kurları ve ödemeler dengesi
üzerinde de yoğun bir şekilde durulmakta ve gelişmiş ülkeler bu
yöndeki politikalarını koordine etmeye yönelmişlerdir.

Gelişmiş ülkeler tarafından finansman sorunlarına çözüm
sağlamak için benimsemen stratejinin belli başlı üç yönü vardır. :
Bunlardan birincisi enflasyonu ve enflasyonist baskılan aşağı çekmek
için para birimlerindeki büyüme oranının kontrolüdür. Bu yöndeki
para politikalarının kısmen başarılı olduğu görülmektedir.

İkincisi, daha etkin bir şekilde özel sektör tarafından kullanımını
sağlamak için reel ve mali kaynakları serbest bırakacak şekilde kamu
harcamalarına ve bütçe açığında yapılmak istenen indirimdir. Ancak
bunu sağlayacak mali politika muntazam bir şekilde uygulanamamak
tadır. 1980lerin başlangıcında Japonya, Almanya ve daha az kapsamlı
olarak İngiltere kamu harcamalarının büyümesinin engellenmesinde ve
bütçe açıklarının azaltılmasında gözle görülür bir ilerleme kaydet
mişlerdir. Ancak, özellikle ABD, İtalya, ve Kanada gibi diğer
gelişmiş ülkelerde GSıMH ya bağıntılı olarak kamu harcamaları art
maya devam etmiştir. Açığın en fazla sorun olduğu ileride ayrı ayrı
açıklandığı üzere mali durumlarını daha iyi kontrol etmek için
çalışmalar yapmaktadırlar.

TABLO I
Gelişmiş Ülkelerde GSMH Veya GSYIH Ya Oranla Açık,
Gelir Ve Harcamalardaki Gelişmeler (1980-1985).
(Yüzde olarak)
Kanada ABD
Japonya Fransa Almanya hal
İng.
Açıktaki
kümülatif
değişiklikler

4.3

4.0

- 3.1

1.8

- 1.5

4.5

0.1

Gelirlerdeki
kümülatif
değişiklikler

4.2

0.5

4.2

4.7

1.2

9.2

3.3

Harcamalardaki
top. kümü.
değişik.
8.5

4.5

1.1

6.6

-0.3

13.7

3.3

Devri
Yapısal

1.5
7.1

1.7
2.8

0.5
0.7

5.1
1.5

2.9
-3.2

5.3
8.4

3.8
-0.5

Açıktaki
kümülatif
yapısal değ.

2.9

2.3

-3.5

3.2

-4.4

-0.8

-3.8

İç ve dış piyasa fonksiyonlarını geliştirici ve kaynak dağılımı et
kenliğini saylayıcı yönde yapısal tedbirler alınması mali sorunların
çözülmesinde takip edilen orta vadeli stratejinin üçüncü unsurudur.
Ancak gelişmiş ülkelerde konuyla ilgili çalışmalarda muntazam
değildir, bu yönde teşvikler geliştirilmekte, bazı kamu kuruluşlarının
özelleştirilmesine gidilmekte , anlamını yitirmeye yüz tutmuş vergi
sistemlerinde vergi reformlarıyla değişiklikler yapılmaktadır. Ayrıca
işgücü piyasasına, tarıma ve zarar eden endüstrilere yapılan
sübvansiyonlarda düzenlemelere gidilmektedir.
Tebliğin bu aşamasında yukarıda belirtilen hususların ışığında

16

17

G S M H veya GSYİH ya orante°bütçe açık veya fazlalıklar,
(1980 - 1985)
(yüzde olarak)
1980
ABD
Japonya
Almanya
Fransa
İngiltere
İtalya
Kanada

-1.3
-4.4
-2.9
-0.2
-3.5
-8.0
-2.8

1981
-1.0
-3.8
-3.7
-1.8
-2.8
-11.9
-1.5

1982
-3.5
-3.6
-3.3
-2.7
-2.3
-12.6
-5.7

1983
-3.8
-3.7
-2.5
-3.1
-3.6
-11.7
-6.6

1984

gelişmiş sanayi ülkelerin dış finansman sorunlarını giderici yönde
kendi ekonomilerinde yaptıkları değişiklikler ve özellikle gelir ve
kamu harcamalarında yapakları gelişmeler ele alınacaktır.

1985

-2.7
-3.4
-2.2
-1.4
-.9
-1.1
-2.9-2.6
-3.9
-2.6
-13.0 -14.0
-6.4
-6.6

Tablo II de görüldüğü üzere bütçe açığının GSMH veya
GSYİH ya oranı ile ilgili trendler düzenli değildir. Dönem içindeki
genel iktisadi koşullar trendleri etkilemiştir. Nitekim, dönem başında
Japonya'nın açığı yüksek olup İtalya dışındaki diğer ülkelerinkinden
yüksektir. En yüksek oran İtalya'nındır.
Kamu harcamalarındaki değişiklikler bütçe açıklarındaki
gelişmeler paralelik göstermektedir. (TABLO I). Dönem ortalaması
olarak Japonya % 1.1 ve Almanya % -0.3 ile kamu harcamalarının
azaltılmasında başarılı olurken, İtalya da GSMH ya oranla kamu har
camalarındaki artış % 13.7 ile en yüksek durumdadır.
Diğer ülkelere nazaran mali dengeyle ilgili kümülütif
değişiklikler daha çarpıcıdır. Belirtilen dönem içinde beş ülkede
yapısal değişiklikler açığı azaltıcı ABD de ( % 2.3) ve Kanada da ( %
2.9) artırıcı yöndedir.

1980-1985 yılları arası açık, gelir ve harcamalardaki
değişiklikleri yansıtan TABLO I de görüleceği üzere planlanan mali
sonuçlardaki sapmalar ülkelere göre farklı şekildedir. GSMH veya
GSYİH ya oranla İtalya, ABD ve Kanada da bütçe açıklan belirtilen
dönemde % 4.0- % 4.5 puan artış göstermektedir. Artış Fransa da
daha ılımlı olup GSMH nın % 1.3/4 dür. Almanya ve Japonya da açık
değerlerinin aksine azaltılmış olup, oran Almanya da % 1.5 , Japonya
da 3.1 dir. İngiltere de ise açığın GSYİH ya oranı dönem boyunca
önemli bir değişiklik göstermemiştir. (%0.1).

Tablo II de görüldüğü üzere bütçe açığının GSMH veya GSYİH
ya oranı ile ilgili trendler düzenli değildir. Dönem içindeki genel ikti
sadi koşullar trendleri etkilemiştir. Nitekim, dönem başında Japonya
nın açığı yüksek olup İtalya dışındaki diğer ülkelerinkinden yüksektir.
En yüksek oran İtalya'nındır.
Kamu harcamalarındaki değişiklikler bütçe açıklarındaki
gelişmeye paralellik göstermektedir. (TABLO II). Dönem ortalaması
olarak Japonya % 1.1 ve Almanya % -0.3 ile kamu harcamalannın
azaltılmasında başarılı olurken, İtalya da GSMH ya oranla kamu harcamalanndaki artış % 13.7 ile en yüksek durumdadır.
Diğer ülkelere nazaran mali dengeyle ilgili kümülâtif değişiklikler
daha çarpıcıdır. Belirtilen dönem içinde beş ülkede yapısal
değişiklikler açığı azaltıcı ABD de (%2.3) ve Kanada da (%2.9)
artırıcı yöndedir.
Dönem başı ve sonu itibariyle gelirin GSMH ya oranında ge
nelde bir artma görülmektedir. İtalya bu açıdan da % 9.2 ile en yüksek
artış gösteren ülkedir. Almanya ve ABD dışındaki ülkelerde gelirleri
G S M H ya oranındaki değişiklik % 3.5 ile % 4.5 arasında
değişmektedir. Oran Almanya için % 1.2, ABD için % 0.5 dir.
Genel olarak söylemek gerekirse, belirtilen 7 gelişmiş ülke kamu
harcamalannın azaltılmasında hedeflenen amaca ulaşamamıştır. Bir
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bütün olarak 1980-85 yıllan arasında devlet gelirleri ve harcamalannın
G S M H ya oranı genellikle aynı kalırken, son yıllarda düşme
göstermiştir.
Gelirlerdeki büyüme (ortalama veya efektif vergi oranları
üzerinde enflasyonun etkisini gösteren - Fiscal drag) mali
sürüklenmenin nisbî katkısıyla ve vergi matrahlan ve vergi oranlanyla
ilgili politik karar değişiklikleri ile analize edilebilir. 1979-1985 yıllan
arasında ABD de kamu gelirlerindeki yavaş büyüme 1981 yılında
konulan ve üç yıl boyunca uygulanan Federal gelir vergisi indirimle
rinden kaynaklanmaktadır. Sonradan yapılan kısmi değişikliklere
rağmen, gelirlerin GSMH ya oranı artırıcı yöndeki iki büyük baskıyı
dengelemek için yapılan kesintiler yeterli olmuştur. Birincisi, enflas
yona ve reel gelirin büyüme trendine karşı gelir sisteminin elastikiyeti
ni yansıtan mali sürüklenme operasyonudur. 1980 lerde ABD de ge
lirleri anıran ikinci faktör vergi matrahlarında ve sosyal güvenlik
katkılarının uygulanabilir oranlardaki müterakki artış serileridir.
1980 li yılların ilk yansında Almanya'da gelirlerin GSMH ya
oranındaki artış ABD kinden daha çoktur. Reel büyüme ve düşük en' flasyon,nedeniyle fiscal drag'ın ve devri baskıların etkisi azdır.
Dönem başında gelir vergisi düzenlemeleri yapılmış ve kurumlar ver
gisine kesintiler getirilmiştir. Yapılan düzenlemelere rağmen dönem
boyunca dolaysız vergilerin GSMH ya oranı değişmemiştir. Katkı
oranlanndaki tedrici artışlar sonucu sosyal güvenlik katkılarının
GSMH ya payı % 1 artmıştır. Bazı tüketim vergilerinde ve KDV de ki
artışlara rağmen özel dolaylı vergilerde vergi oranlarının düşmesi
nedeniyle vergilerin GSMH ya oranı % 0.5 azalmıştır. Bu şekilde nisbeten sabit vergi yükü içinde dolaylı vergilere ve sosyal güvenlik
katkılarına doğru bir kayış söz konusudur.
Dönem içinde Japonya nın mali politika hedefi kamu harcama
larındaki büyümeyi önleyerek açığı azaltmaktır. Vergi sistemindeki
elastikiyet, sosyal güvenlik katkı oranlanndaki artışlar, kurumlar ver
gisi ve bazı dolaylı vergilerdeki sonucu gelirlerin GSMH ya oranı
artmıştır.
İngilterede harcamalardaki artışı sınırlamak için yoğun çalışmalar
yapılmasına rağmen gelir artışlarıyla mali sınırlamalar sağlanmıştır.
Artan dünya petrol fiyatlarını gelirin desteklenmesinde önemli rof oy
namıştır. 1979 yılında İngiliz hükümetince benimsenen mali stratejinin
bir özelliği vergi yapısında gelir vergisinden harcamalar üzerinden
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alınan vergilere doğru kaymadır. Bu kayma takip eden üç mali yıl
daha devam etmiştir.
Kamu harcamalarındaki artışın azaltılması ana amaç olmasına
rağmen, 1980 li yıllarda biricisi çeşitli sosyal refah programlarının et
kisi ikincisi devlet borçlarındaki artışların sonucu faiz ödemelerindeki
yükselme ve yüksek faiz oranları nedeniyle bu amaca ulaşılamamıştır.
Harcama trendleri artma göstermektedir. Ayrıca nüfus artışları ve
önceden taahhüt edilen ödemeler artışı daha da hızlanmıştır.
Borç servisi ödemeleri en etken olanıdır. Bu ödemelerin GSMH
ya oranı 80 li yılların başlarında yüksektir. Sadece faiz olmayan gider
lerin nisbî büyüklüğünde azalışlar yapılabilmiştir. Harcamalar konu
sunda yedi ülkenin amaca ulaşmadaki derecesi farklıdır. Almanya özel
bir durum arzetmektedir. 1979 dan 1982 ye kadar Almanyada,
GSMH nın yüzdesi olarak kamu harcamalarındaki artış % 0.5 ci
varındadır. 1985 yılında bu oran azalarak % 47.9 olmuştur ki, bu
1979 linkinden de düşüktür.
Günümüze dek yapılan çeşitli çalışmalara rağmen, genelde
gelişmiş ülkelerden bazıları dış finansman sorunlannı giderememektedir. Örneğin, ABD de ticaret açığı ülke aleyhine gelişmekte olup 1986
yılında 150 milyar dolar civarındadır. 80 li yılların sonuna doğru
ülkenin dış borcunun 500 milyar dolan geçeceği ve her yıl faiz , kâr
payı ve kira olarak yaklaşık ortalama 20 milyar dolar dış yatırımlara
ödeneceği tahmin edilmektedir. Doların diğer paralar karşısında değer
kaybetmesi dış yatırımcıların bu ülkeye girişine neden olduğundan
sonuçta giderek hisse senedleri, tahviller ve fabrikaların yabancıların
geçmesine neden olmaktadır. Dönem içinde ABD nin ihracatının art
masına karşın ülke içinde üretilenden daha fazla tüketilmesi ile ithalat
artmakta ve sonuçta dış ticaret açığı artış göstermektedir. Bu ülkede
yapılan bir araştırmaya göre ABD nin net dış borçları çok fazla
olduğundan (1987 de yaklaşık 375 milyar dolar) ticaret açığı yan
yarıya düşürülse bile (1987 de 150 milyar dolardan 1990 da 75 milyar
dolara) yıllık dış borç faiz ödemeleri (1987 de 17 milyar dolardan
1990 da 45 milyar dolara) 90 lı yıllarda dış borçlar katlanacaktır.
Amerikanın tersine Japonya da ticaret fazlalığı yükselmekte olup
yıllık artış yaklaşık 100 milyar dalardır. Japonya nın 1990 ların
başında en azından 500 milyar dolar diğer ülkelere borç vereceği
düşünülmektedir. Ayrıca, yıllık yatının kazançları gelecek 5 yıl içinde
25 ile 50 milyar dolar arasında büyüyeceği düşünülürse dış ticaret faz
lalığı önemli bir unsur olarak Japon ekonomisini simgeler.
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Bu gelişmeler karşısında ABD ve diğer gelişmiş ülkeler gerek
para politikası gerekse korumacı tedbirlerle dış finansman sorunlarını
çözümlemeye gitmektedirler. Japonya ise çeşitli uluslararası to
plantılarda ekonomik yapısı gereği korumacı tedbirlere karşı çıkmakta
ve tersine serbest ticareti önermektedir.
Gelişmiş ülkelerin dış finansman sorunlarının giderilmesinde
özellikle iki nokta üzerinde durulmalıdır.
1. Ticari korumacılık tedbirlerinde dikkatli olunmalıdır.
Çünkü aşın korumacılık dünya ekonomisinde karışıklıklara yol
açabilir, üçüncü dünya ülkelerinin borç yükünü artırabilir, ve nihayet
müttefiklerin iç siyasi ve ekonomik yaşamlarını tehlikeye sokabilir.
2. Doların uluslararası piyasalarda düşüşü önlenmelidir.
Doların en geçerli uluslararası nakit özelliğini kaybetmesi ülkeler
düzeyinde mali dengesizlikleri artırır ve hatta enflasyonu tekrar
gelişmiş ülkelerde canlandırır.

Bu hususlarla ilgili gerekli önlemler alınmadığı taktirde ekomik
durgunluğun tekrar yoğun bir şekilde başlayacağı şüphesizdir.
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l.OTURUM'la İlgili Tartışmalar
1. Tartışmacı: Prof. Dr. Salih ŞANVER
Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın meslektaşlarım asıl
teşekkürü Sayın Belediye Başkanına, Sayın Kaymakam ve Sayın Do
kuz Eylül Üniversitesi Rektörüne yapmak isterim. Bendeniz şöyle 38
yıl önce kadar evvel İzmir Lisesi mezunuyum yani bu yörenin
çocuğuyum ve Sayın Belediye Başkanından çok güzel şeyler
öğrendim. Özellikle Çeşme için, çünkü öğrenmenin yaşı yok ve çok
umutlandım. Burada bir sempozyum lafı var. Ben bu sempozyum
lafını merak ettim diye baktım. Büyük lügatlardan birinde sempozyu
mun ilk a n l a m ı " to drink toqether " demek, yani " birlikte içelim ",
ikinci anlamı" to make music toqether " demek, yani bırakın beraber
müzik yapalım ve orda gençler de, yaşlılar da bulunsun. Sempozyu
mun bizim kullandığımız asıl anlamı" tartışma " demek," fikirlerin
toplamı" demek.
Tebliğler önceden verilmediği için tebliğleri önceden okuyup gelemiyoruz. Tebliğlerin çok güzel devamı var, gelişen ülkeler de gele
cek Türkiye' de gelecek, ancak model güzel kurulursa tebliği kutluy
orum. Yalnız tebliğde kurulan model bana dış ticaret modeli gibi
geldi. Dış ticaret modeli dışında asıl bugünkü sorun gelişmiş ülkelerde
modele bazı değişkenler eklemeliyiz. Asıl önemlisi gelişmiş ülkelerin
bize verdikleri paralan az gelişmiş ülkeye alabilecekler mi sorunu var.
Finansman sorunu demek para bulmak sorunu demek, yoksa Ameri
ka' nın finansman sorunu diye birşey yok. Belki dış ticaret sorunu var
ama, o da sorun değil. Çünkü ekonomi ilmi aksi taktirde tersine
döner. ABD'de dolar çıkmıyor, aksine düşüyor. Türkiye'de de tersi
oluyor. Ekonomik yönden Türkiye dahil orada aynı değildir. Bunun
sebebi korkunç bir sermaye akımı var. Amerika, Japonya ve İngiltere
gibi üç senedir dünyada sayfiye ülkesi. Yani bütün yatınmlan dünya
yapmış, onlann gelirleri var. Modeli ise siz oturupda Amerikaya
yapılan yeni yatırımları yeni modeli genişletmezseniz bir tek
değişkende de tutarsanız, Amerikaya böyle korkunç bir para akımı
olur, zira bütün dünya gidip oraya yatınm yapıyor.Japonya da, Al
manya da, Türkiye de oraya yatınm yapıyor. ,afyon parası da oraya
gidiyor, kaçak içki parası da oraya gidiyor. Bir de dünyaya senelerdir
yapılmış Amerika gelirleri var. Modelleri Japonyada da böyle kur
mazsınız ve biz burda otururuz. " Zenginin parası züğürtün çenesini
yorar " problemi şu şimdi devletler arası borçlan defterlerden çıkanrsa
piyasaya aktarabilinııiyiz. Yani bunlan hisse senedine dökebilirmiyiz
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ve döktüğümüz taktirde de - işte bunların piyasada bu güney Amerika
borçlan şu anda % 40-50'lilere kadar düştü dünya piyasasında, Türk
borçlan % 90'larda. Bunu alamayacaklannı biliyorlar, alamıyor çok
değil artık veremeyecek durumda. Az gelişmiş ülkeler, zaten almaya
kalksalar onlann ekonomileri de bir çok çıkmaza girdiler ve kutsal kit
aplar dahi 7 senede borcun ödenmesi, silinmesi gibi bir durum geldi.
Bunlar üzerinde yorum düşünürsek, kendi idarecilerimize de ileride
kendi kendimize de yeni borç ödemek Türkiye için güzel mi çirkin mi
onuda bilmiyorum ve modeli biraz daha geliştirirsek ve bu konuda fi
kirleri biraz daha toplarsak daha geniş ve daha yakın bir yere gelmiş
oluruz. Tekrar sizi kutluyorum.Teşekkür ederim.
2. Tartışmacı: Doç. Dr. Tülay ARIN

Teşekkür ederim. Benim merak ettiğim konu özellikle Almanya
ve Japonya'nın karşılıklı konumlan. Böyle bir dengesizlik durumunda
iki ülke o Japonya çok baskın anlaşılan, fakat Almanya'nın durumu
da Japonya'ya benzemiyor mu? Yeni dünyada bir hakimiyet kurma
çabası içinde Almanya'nın yeri ne olabilir. Ben bunu biraz Avrupa
Topluluğunun sürüklemesi bakımından da merak ediyorum. Son za
manlarda yapılan tartışmalar özellikle hakimiyet kurma bakımından Ja
ponya,Avrupa, Amerika üçlüsü arasındaki rekabetten söz ediyor.
Ama acaba Avrupa gibi bir birlik söz konusu değil de Almanya'mı
var. Dolayısıyla birazcık karşılıklı konumlannı tartışabilirmiyiz. Aca
ba? Teşekkürler.

3. Tartışmacı: Doç. Dr. Naci MUTER
Benim değinmek istediğim Amerika'nın bu dış ödemeler sorun
ları bakımından özel durumu ve de dünyada yaşanmış olan dolar
olayı.
Amerika'da 2. Dünya savaşından sonra Bretton Woods sistemi
var ve 1940'lan izleyen yıllardan aşağı yukan 70'lerin başlanna kadar
altına dönüştürülebilen yegane para ABD Dolan ondan sonra bu arada
yaşanan olay ardından Arap dolarlan, olaylar dolar miktarlannı artırdı.
Bunun üzerine günümüzde yaşanan Uluslararası ödeme birimi sorunu
ortaya çıktı. Ortak pazann bulduğu bir eki mevcut. Ancak uluslararası
ödeme sorunlan ele alınırken ABD'yi ayn bir açıdan ele almak lazım.
Sayın hocamızın belirttiği gibi, sorundan çok ABD bir hakem mev
kiinde. Yani bir ülke dış ödeme sorunu var ve bunu Merkez Ban24

kasından bastığı ulusal parası ile ödeyebiliyor. ABD'nin örneği bu.
Yani ABD hem kendisine yabancı ülkelerin insan gücü, beyin gücü
ve nakit gücü akan bir ülke. İkinci olarak da ABD rekoru banka kendi
ödeme araçlanyla kendi ulusal borcu ödeme imkanına sahip. O
bakımdan ABD demek bugün dünya turizmi demektir. Bu yüzden so
run ABD bir tarafa Dünyanın öbür tarafı başka açıdan ele alınıp o
şekilde incelenmesi daha doğru olacaktır , zannediyorum. Benim
söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.

4. Tartışmacı: Çetin BİLGE
SORU: Sayın İlkiç tebliğini sunarken dolann düşmesinin çeşitli az
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler nezdinde çeşitli bunalımlara yol
açabileceğini söylemişti. Bizim bir hocamız Ankara'da Hukuk
Fakültesinde bir derste Türkiye'nin dış borçlannın Dolar düşdükçe
diğer yabancı paralar nezdinde azalacağını söylemişti, bırakalım o za
man dolar düşsün bir sakıncası yok bunu açıklarmısınız.
5. Tartışmacı: Doç. Dr. Adnan TEZEL
Sempozyumu düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Sayın meslektaşlanmı kutluyorum.gerçekten istifade ettim.Hocamın sempozyumun
tanımından istifade edip bir noktayı belirtmek istemiştim. Sabahki
açılış konuşmasında Sayın Belediye Reisinin görüşmesinde bu man
zume içinde düşündüm. Vergi denetimine katılmak istediler ve vergi
denetiminden hasılat payı istediler. Bunu Maliye Bakanlığına arz ettil
er. Bunu iltizam sisteminin bir kıvılcımı olarak görüyorum ve ileride
karşımıza çıkar mı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Tebliğ sahibi Doç. Dr. Üstü Dikeç'in cevabı
Efendim katkılarından ve sorularından dolayı değerli meslekdaşlarıma ve hocalanma teşekkür ederim. Soru sırasına göre mümkün
olduğunca elimdeki veriler doğrultusunda cevap vermeye çalışacağım.
Sayın hocam, değerli hocam, ve bize yol gösteren hocamız Salih
Şanver hocamızın katkısı hakikaten doğru. Yalnız bir ülkenin dış fi
nansman sorunu deyince sadece onun dış ticaret açığı veya kendi so
runları olarak ele alınmamalı. Ben de bu doğrultuda tebliğimi
hazırlamıştım. Yanlız programı görünce bana sadece gelişmiş
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ülkelerin dış finansman tebliğ edildiğinden ve buna kabil iki üç arka
daşımızı değerli konuşmacıya gelişmekte olan ülkelerin dış finansman
sorunları verildiği için katılmamak elde değil, tabii Uruguay to
plantısında ve Meksika ve Breziylanın dış borç gelişmeleri ile ilgili
gelişmeler ve benim de en son dış işleri bakanlığının temsilcisi olarak
katıldığım Antalya' daki toplantıdaki olayı vermemek ele almamak im
kansız. Oradaki toplantıda gelişmiş ülkeler ve hatta uluslararası kuru
luşların temsilcileri kendileri bizzat gelişmekte olan ülkelerin temsilci
leri olmalarına rağmen gelişmiş ülkeler lehine konuşmalar yaptılar ve
biz orada Türkiye ve birkaç tane da Hindistan ve Bangladeşten bir ar
kadaşımız vardı, bunun dışında söz alacak kimse kalmadı ve bizim
sözlerimiz onların sözleriyle maalesef bastırıldı ve yapılan tebliğlerde
de açıkta kalan bir olay oldu ve ben şunu anladım. Gelişmekte olan
ülkeler ne kadar bağınrlarsa bağırsınlar gelişmekte olan ülkelerin
dümen suyundan gitmek zorundadırlar. Dolayısıyla biz burda tebliğ
de sunsak öneri de yapsak hepsi boşuna olacaktır.Nitekim,Sayın hoc
am değindi.Meksika'nın artan dış borçlarının dünya özel sektör piya
sasına yeni bankalar piyasasına aktarılmak istenildiği zaman yani tah
vile ve hisse senedine dönüştürülüp ABD gibi bir gelişmiş ülke veya
ııluslararsı bir kuruluşun temin ettiği bir sistem içerisinde hem azalta
rak onları bir borç erteleme şeklinde yeni bir ödeme planına bağlaması
söz konusu oluyor. Tabii buradaki amaç biraz önce belirttiğim gibi,
gelişmiş ülkelerin alacaklarının bir anlamda belirli bir kısmını feda
karlık ederek geri kalan kısmını kurtarmak amaçlanıyor. Yoksa bugün
1917'deki Çarlık Rusyası'nını yaptığı gibi borçların bir reddi söz ko
nusu olamayacaktır. Bunun açık örnekleri var. Amaç mümkün olduğu
kadar, sadece mali yönden değil, siyasi nedenlerle de bu ülkelerle olan
ilişkilerini ve bağlılıkları pazar arayışları içersinde korumaktır. Yani
bir kısmını affedecekler borçların, fakat gene de mali yönden pazarı
kaybetmeden onları kendimizde tutmak istiyoruz. Ben öyle anladım,
fakat genede yorumum yanlışsa özür dilerim. Tülay Ann hanımefendi
çok güzel bir konuya değindiler. Şimdi efendim ben bu çalışmayı ya
parken maalesef benim kapasite darlığımdan olacak herhalde kul
landığım kaynaklarda devamlı olarak gelişmiş ülke olarak OECD
ülkelerini aldık ve OECD ülkelerinde de harcamaları bakımından milli
gelirleri bakımından büyük olan ülkeler olarak Japonya, Pasifi kten Al
manya, İtalya bence lütfedilmiştir de konmuştur o kışıma nedendir bil
miyorum kıstasları ben pek anlayamadım. Fransa, İngiltere ve Kuzey
Amerika ülkelerinden de Kanada ve ABD'de alınmıştır. Bu ülkeler
arasında Tülay Hanım isabetli bir soru sordular, dediler ki Japon
ya'nın durumunu biliyoruz. Fakat Almanya'nın rolü nedir? Almanya'daki iktisadi gelişmeler ve onların dış finansman sorunları varmıdır
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ve amacı nedir? Ben bu şekilde soruyu anladım. Eğer yalnış anla
madıysam.
Efendim Almanya, Japonya gibi 1. Dünya harbinden yenik
düşmüş, parçalanmış, ekonomisi her açıdan bozulmuş bir ülke fakat
azimli çalışmalar sonunda 15-20 yıllık bir sürede ekonomisini
geliştirmiştir. Almanya kanımca - Japonya'nın durumunu bildiğimiz
için onu dışlıyorum. Almanya'yı ele aldığımız zaman Almanya Batı
Avrupa ülkeleri arasında da bir özellik taşır. Gerek ülke insanlarının
iktisadi ve mali konulardaki görüşleri veya Alman halkının iktisadi
yaklaşımından zannediyorum uysallığından kaynaklanmaktadır. Bir
federatif Cumhuriyet çerçevesinde görünmesine rağmen, Almanya
özellikle kendi iç sorunlarında bir dışarıya yönelik olarak pazar
arayışına girmiştir. Çünkü Almanya'da da kendi tüketimi üretiminden
azdır. Dolayısıyla ürettiklerinin bir çoğunu satmak ve yeni pazarlar ar
amak zorundadır. Fakat bunu yaparken iç dengeyi de bozmadan - ki
zaten tebliğin başında da söyledim. İki ülke fazlalık veren ülkeler ken
di içinde yeni problemler yaratmaksızın bu fazlalıklarını dışarıda kendi
ülke lehlerine kullanmak istiyorlar. Bunu tabii yeni bir pazar arayışı
içerisinde görmek istiyorlar. Almanya gerek aldığı ekonomik tedbirler
çerçevesinde özellikle mali tedbirlerden vergi yapısında yapılan
değişikliklerden, gerekse kamu harcamalarında sosyal güvenlik
katkıları ve bu katkı oranlarının GSMH içindeki paylan bakımından
farklı bir konumdadır. Dolayısıyla, Alman halkı ve Alman hükümeti
diyelim mali gelişmeleri kendi domestik sorunları içerisinde
çözümlerken iç dengeyi bozmadan kendi üretim fazlalıklarını dışarıda
tıpkı Japonya gibi kendi lehine kullanmak isteyen bir ülkedir. Nite
kim, bakın ben birkaç istatistiki bilgi vermek istiyorum. Almanya'nın,
GSMH'ya oranrbakımından genel kamu harcamalarından 1979
yılında % 48 iken 1986'da % 46,9' a düşmüştür. Yani bir düşme
gösteriyor. Demek ki, Almanya gelirler bakımından özellikle sosyal
güvenlik katkılarına göre artış olmasına rağmen kendi yurtiçi harcama
larında belirli bir dengeye kavuşturarak kendi açığını kapatmış bilakis
fazlalık meydana getirmiştir. Özel bir durumdur bu, ayrıca Alman
ya'nın milyar dolar olarak 1985'teki dış ticaret açığına baktığımız za
man ( nisbi değere göre ) % 15,1 iken, milyar dolar iken, 1987'de 44
milyar dolara çıkan bir fazlalığı vardır ve bunların GSMH oranı
1985'te % 2,4 , 1987'de % 3,9 yani giderek artış vardır. Buradaki
zannediyorum Almanya'nın konumu daha çok gelişmiş dünya ülkeleri
arasında kendisinin ekonomisine uygun bir şekilde pazar arayışından
kaynaklanmakta ve kendi ekonomisini bu yönde de dengede tutmak
tadır. Benim görüşüm bu bilemiyorum sizi yanıtlayabildim mi.
Naci Bey bir katkıda bulundu teşekkür ederiz. Çetin Bilge Bey
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kardeşimiz Ankara Hukuk Fakültesinde Enstitü de bir hocamız.Dolar
düşüyor, dolar düşünce gelişmekte olan ülkelerin borçlarının miktarı
da düşecektir doğru mu dedi. Yanılmıyorsam sorusu buydu.
Gelişmekte olan ülkelerle ilgili konuyu arkadaşlarımız
değerlendirecek ama kısaca şöyle diyebilirim. ABD, hem kendi iç so
runlarına hem de empoze ettiği dış sorunları itibarıyla bilinçli bir
şekilde doların değerinin düşmesini serbest bırakmıştır. Bu bilinçli ol
arak yapılan bir şeydir. Çünkü zaten Dolar Uluslararası Likid'teye sa
hip olan bir paradır.Bilinçli bir amaç sonucu doların değeri Alman
markına ve özellikle de Japon yenine karşıdır. Burada rakip olarak
göreceğimiz ülkeler Almanya ve Japonya'dır. Çünkü Doların değeri
düşünce yatırımlar aruyor.Yani dış yatırımlar artıyor. Dış yatırımlar da
ABD'de bir takım negatif çıktılara neden oluyor. Burda amaç
ABD'nin dış ticaret dengesinde belirli bir hedefe ulaşmak istemesidir.Gelişmekte olan ülkeler açısından ele alacak olursak ben sayın ho
camla aynı fikirde değilim. Yani Doların değeri düştü o zaman geri
kalmış ülkelerin borçlarının değeri düşer diye bir şey yok . Zaten
borçta hem reel hem de nominal değer söz konusudur. Acaba burda
hangisi kasdedilmektedir. Merkez Bankasındaki çalışmalara rağmen,
net olarak Türkiye'nin dış borçlanndaki bırakınız artışı mevcut duru
mu bile koruyamamaktadır. Nitekim 1978 yılında 50 milyon dolar ci
varında Dünya Bankasının araştırma yapmak için ayırdığı para Merkez
Bankasıyla o zamanki Maliye Bakanlığı arasında paylaşılamadığı için
Türkiye'nin borçları hesaplanamamıştır. Bırakınız onu Fransa'nın
1970'li yıllardaki özel ticari kesimden ve kamu kesiminden gelen
borçlan belirlenemediği için reel yani nominal değerleri ölçmek gayet
basit. Çünkü resmi gazeteyi alırsanız ortaya çıkar ama reel değerler
bakımından onaya çıkmamıştır. Dolayısıyla bizim paramız dolar
düşmesine rağmen dolann karşısında olumsuz şekilde etkilendiği
müddetçe, borçlanınız da nominal olarak anacaktır, ama önemli olan
reel artıştaki oran nedir onu görmekte yarar var ben hocamıza
katılıyorum bu konuda.

kendi normal yasal haklarından almıyorlar. Daha çok örtülü ödenekten
alıyorlar. Bu Çeşme Belediyesi için de söz konusu. Mesela bir Anavur Belediyesi 1983 yılında 1,4 milyar lira para yardımı almıştır. Kay
nağı belli değil.Fakat Anavurda bugün tek tek bir şey yok. Ankara
belediyesi o meşhur kırmızı kaldınmlan yapmışlardır. Bunun
karşılığını da örtülü ödeneklerden karşılamışlardır. Demek ki Çeşme
bu kaynaklardan yararlanmadı. Adnan Tezel hocama da katılmamak
mümkün değil. O zaman Adana olayındaki gibi özel iktisada dönüş ol
acak ve bunun da üç başlı bir kamu geliri toplama hikayesi ortaya
çıkarsa ne gibi sonuçlar yaratacağını bilmem. Sayın belediye başkanı
kıymetli konuşmasında Çeşme Belediyesi'nin gelişmesiyle ilgili duru
mu bize yansıtmak istediler.Amaçlanna katılmamak elde değil dilerim
isteğine kavuşur. Teşekkür ederim efendim.

Adnan Tezel hocamın da belediyelerle ilgili bir bende maalesef
sayın Haluk hocamın tavsiyeleri üzerine Ankara'da Mahalli İdareler
Maliyesi derslerini veriyorum. Bu konuyla ilgili olarak bir asistan ar
kadaşımızla yaptığımız bir çalışma var. Son yıllarda Türkiye' de
Belediye Gelirleri ile ilgili gelişmeler nedir? Belediyeler son günlerde
hakikaten büyük harcamalara girmişlerdir. Harcamalar önemli, ama
asıl önemli olan bunların finansman kaynaklarıdır.Yaptığımız
araştırmanın sonuçlarını söylüyorum. Ankara ve Güney illerinde
kısmi ve ferdi olarak yapılan araştırmalardır bu. Belediyeler yaptığı
çalışmaların çoğunu, Ankara belediyesi başta, finansman kaynaklannı
2S
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Gelişmekte olan ülkelerin dış finansman k o n u s u n d a
karşılaştıkları güçlükler Dünya ekonomik ve siyasi çevrelerinde sık
sık tartışılan ve ivedi çözüm bekleyen bir sorundur. Sanayileşmiş
ülkelerle aralarında mevcut gelişmişlik farkını kısa zamanda kapatma,
ekonomilerine dinamizm kazandırma amacıyla kalkınma hamlelerine
hız veren bu ülkeler kapital birikimi darboğazından çıkmak için bu
arada bulabildikleri dış yardım ve kredileri değerlendirme yolunu
seçmişlerdir. Ancak bir yandan dış yardım ve kredilerin akılcı ve isa
betli bir şekilde kullanılmış olması, diğer taraftan , Dünya ekonomik
ve siyasi konjonktüründe kaydedilen yeni gelişmeler dış borç sorunu
na büyük boyutlar kazandırmıştır. Günümüzde vadesi gelen anamal
ödemelir bir yana faiz yükünü bile karşılamayacak ölçüde ekonomik
va mali yönden tükenmiş ülkelerin sayısı artmaktadır. Milletlerarası
Para Fonunun (IMF) devreye girerek sözkonusu ülkeler için katı
reçeteler önermesi sorunu büsbütün ağırlaştırmaktadır.
Bu tebliğ'de önce dış finansman nedenleri, kaynakları, alan ve
veren ülke üzerindeki ekonomik ve mali etkileri ele alınacak, daha
sonra ödemeler bilançosu güçlükleri içinde bulunan gelişme halindeki
ülkelere önerilen moneter politikalar ve bunlara karşı yapısal yaklaşım
taraftarlarının ortaya koydukları tavır incelenecektir.
I. Dış Finansman Nedenleri :
Kalkınmakta olan ülkeleri dış borçlanmaya iten iki önemli ekono
mik ve mali etken vardır. Bunlardan birincisi tasarruf yetersizliğidir.
Bu ülkelerde genelde fert başına düşen gelir düşük bir düzeyde
olduğu için yerli tasarruf akımı mevcut yatırım potansiyelini
karşılayabilecek boyutlarda gerçekleşmez, bu durumda, eğer kalkınma
hızının önceden belirlenen hedeflere çıkarılması isteniyorsa dış
borçlanmaya gitmek kaçınılmaz olur. Dış finansmanı gerekli kılan bir
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diğer faktör gelişen ülkelerin dış ödeme vasıtaları yönünden
karşılaştıkları darboğazlardır. Ortadoks kalkınma teorisine göre
sözkonusu ülkelerde düşük düzeylerde de olsa gerçekleşen tasarru
fların ihracatta karşılaşılan tıkanıklıklar nedeniyle israf edilme tehlikesi
vardır. Bunun önlenmesi için dış finansman kaçınılmaz bir alternatif
olur. Bir taraftan tasarruf hacmine yeni boyutlar kazandırmak, diğer
taraftan, gelişme yönünden stratejik bir önem taşıyan dış ödeme
imkânlarını genişletmek suretiyle dış finansman faktörü gelişen
ülkelerin, hızlı ve dengeli bir şekilde, Batı'nın sanayileşmiş ülkeleriyle
ekonomik, sosyal ve külürel bakımlardan aralarında mevcut farkları
kapatmalarına yardımcı olur.Dışardan sağlanan fonlar ihracata yönelik
verimli yatırımların finansmanında kullanıldığı sürece kâr transferle
rinde, anamal ve faiz
ödemelerinde herhangi bir sorunla
karşılaşılmayacağı yine ortadoks kalkınma teorisinde kabul edilen hu
suslar arasındadır.
II Dış Finansman Ekonomik Etkileri:
Dış yardım ve krediler veren ve alan ülke üzerinde değişik ekon
omik etkilere neden olur.

üzerindeki etkisi bu yoldan sağlanan paranın mal ve hizmet talebi için
hangi ülkeye yöneldiğine bağlıdır. Eğer ithalat, yardımı veren ülkeden
yapılıyorsa, gelişmiş ülke ödemeler bilançosu açısından bir sorun
çıkmaz.Kapital mal alımlarının nispeten ucuz teklifte bulunan başka
ülkelere kayması halinde aynı şey söylenemez.
b) Alan Ülke Üzerindeki Etkiler
Belli miktarda bir dış yardım bazı ülkelerin milli gelirine
diğerlerine olduğuna nazaran daha büyük bir katkıda bulunabilir. Bu
yüzden yardımı organize eden milli ve milletlerarası kuruluşlar onun
muhtemelen prodüktivitesi üzerinde ısrarla dururlar ve dağılımı bu kri
tere göre yaparlar.
Fakir bir ülke ekonomik kalkınma üç çeşit darboğazın etkisi
altındadır, a) Teknik eleman - teknik bilgi yetersizliği, b) Döviz nok
sanı, c) Tasarruf açığı.Yardımın prodüktivitesi bunlardan hangisinin
belli bir anda ağırlığını hissettiğine bağlıdır. Kalkınmanın ilk
aşamalarında olan ülkelerde bunlardan birincisi büyük önem taşır.

a) Veren Ülke Üzerindeki Etkiler
Gelişmiş ülkelerden kalkınmak ta olan ülkelere yönelen yardım
ve kredilerin temel espirisi bu sonunculara gelişme bakımından
şiddetle ihtiyaç duydukları kapital malı, sınai hammedde, teknik bilgi
v.s. akımının hızlandırılmasıdır. Bu katkının gelişmiş ülkeye reel ma
liyeti nedir. Eğer yardım veya kredi ABD nin askeri malzeme satışları,
tarımsal ürün fazlası ihracatı türünden ise veren ülke bakımından reel
maliyetin bütçede gözüken rakkamdan çok düşük olması gerekir.
Çünkü, bu durumda, artık modası geçmiş askeri teçhizatın elden
çıkarılması veyahutta yeni ürün sezonu için depoların boşaltılması söz
konusudur.Yardım tutarında bu konu ile ilgili bir düzeltme yapıldıktan
sonra kalan kısmın marko düzeyde olmuşturacağı etki ekonominin
içinde bulunduğu konjonktüre bağlıdır. Eğer ekonomide tam çalışma
koşulları hüküm sürüyorsa kalkınan ülkelere mal ve hizmet transferi
içerde yatırım ve tüketim harcamalarının kısılması bahasına
gerçekleştirilebilecektir. Eğer kullanılmayan bir kapasite varsa, dış
yardım gelişmiş ülkede harcama ve denge milli gelir düzeyi üzerinde
olumlu bir etkiye sahip olabilecektir.
Dış yardım ve kredinin veren ülkenin ödemeler bilançosu
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Eğer ülke ekonomisi ehil eller elinde bulunmuyorsa, eğitimin kali
tesi düşükse, teknik eleman ve yönetici sayısı azsa, Ülkenin
"kullanma kapasitesi" yönünden zayıf olduğu ileri sürülecektir. Kapit
alizm marjinal prodüktivitesinin sıfıra yakın olduğu böyle bir ekonomi
için ilk başta yapılacak olan kullanma kapasitesinin genişletilmesine
yöneiik teknik nitelikteki yardımlardır.
Diğer taraftan başka bir ülke yetişmiş insan gücü, kurumsal yapı
bakımından yeterli olmakla birlikte döviz darboğazı ile karşı karşıya
kalabilir. Örneğin GSMH'nın % 5' i tasarruf edilebilmekle birlikte ih
racat gelirleri % 3 ile sınırlı kalmış olabilir. Ülke tasarruflarının boşa
gitmemesi açısından bu durumda yardımın kapital malı, teknik bilgi...
akımını hızlandırıcı rolü üzerinde durulur.
Bu aşamadan sonra yardım etkin bir şekilde kullanıldığı takdirde
ekonominin ihracat kapasitesi artar. Buna rağmen, eğer tüketim
düzeyi düşürülemiyorsa plânın öngördüğü kalkınma hızı iç in gerekli
tasarruf hacmi yurt içinde gerçekleşemez. Bu noktadar itibaren dış

yardımdan beklenen tasarruf açığını kapatmasıdır. Dışardan içeriye
fon akımının prodüktiflik oranını cevap verilen ihtiyacın önem derece
si belirler.
Diğer önemli bir nokta dış yardımın süresi ile ilgilidir. Fon akımı
ülkenin kalkınmasını kendi gücü ile sürdürebileceği aşamaya kadar
devam etmelidir. Kendi kendine yeterlilik başlıca üç faktöre bağlıdır:
a)Marjinal ihracat oranı, b) Marjinal tasarruf oranı, c) Kapital-hasıla
oranı.
Eğer bir ekonomide bu oranlar son derece düşük kalıyorsa, dış
yardımın sonsuzluğa kadar sürmesi gerekir. Diğer taraftan bunların
zamanla yüksek değerler kazanması ekonominin kendi kendine yeterli
hale gelmesi için gerekli dış yardım miktarını azaltacaktır.
III. Dış Finansman Kaynaklan
Gelişmekte olan ülkeler dış finansman konusunda aşağıda belirti
len imkanlara sahiptirler.
a) Devletten Devlete Yardımlar:
Dış finansman kaynaklarından biri gelişmiş ülkelerden
kalkınmakta olan ülkelere yapılan resmi nitelikteki yardımlardır. Faiz
ve anamal ödemesi söz konusu olmadığı için özellikle gelişmenin ilk
aşamasında olan ülkelere çekici gelen bu tür fon transferlerinin
günümüzdeki önemi sanayileşmiş ülkelerde karşılaşılan bütçe açıkları
nedeniyle oldukça azalmıştır. Fransa ve ingiltere özellikle Afrikadaki
eski kolonilerine bu tür katkıda bulunmuşlardır. ABD, Güney Kore,
Güney Vietnam ve Tayvan'a geçmişte büyük çapta yardımlar
yapmıştır.
b) Çok Taraflı Fon Transferleri
Sanayileşmiş ülkelerden gelen ve gelişmekte olan ülkelerin yarar
landığı çok taraflı resmi fon akımlarının en önemli iki kaynağı Millet
lerarası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Grubudur.
IMF 1985 Nisanında 85.7 $ milyar tutarında toplam aktife sa
hip bulunuyordu. Borç krizinin başlamasından kısa bir süre sonra
(1983'tc) IMF üye devletlerin yıllık kotalarını arttırmak ve onlardan
anlaşma gereği yapabileceği ödünç almanın boyutlarını genişletmek
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suretiyle mali kaynaklalnnı bir ölçüde genişletti. Buna rağmen söz
konusu kuruluş sahip olduğu mali kaynakların gerek düzeyi ve gerek
se bünyesi itibarıyla ödemeler bilançosu sorunları altında yaşayan fa
kir ülkelerin dış finansman sorunlarını çözmekten uzaktır. Çünkü top
lam varlığın bir kısmı 3. cü Dünya ülkeleri paralan bir diğer kısmı da
altın rezervlerinden oluşmaktadır. Bu sonuncunun likit kaynak haline
gelmesi IMF İcra Komitesinde % 85 çoğunluğa ihtiyaç vardır. Top
lam oylann yarısından fazlasına sahip OECD ülkeleri altın satışına
ısrarla karşı çıkmaktadırlar.
Kotalardan oluşan ve son müdahale ile yeni boyutlar kazanmış
olan fon havuzu global dünya ticaretine göre hâlâ düşük düzeyini kor
umaktadır. IMF kaynakları 2.ci dünya savaşı sonunda Bretton
V/oods'ta ilk kurulduğu tarihte dünya Ticaretinin % 16'sını
oluştunırken şimdi bu oran % 4 ' e düşmüştür.
1983'te arttırılan fakat ihtiyaca cevap vermeyen IMF'nin ödünç
verilebilir fonlanna yeni boyutlar kazandırmak için bazı öneriler ortaya
atılmıştır. Üye ülkeler kota düzeylerinin yeniden düzelmesi, ödemeler
bilançosu fazla veren ülkelerden ödünç alma, sermaye piyasalanndan
yeni fonlar bulma, altın satışları v.s. gibi olumlu olumsuz yönleri
tartışılabilir öneriler IMF karar alma organlannda % 52 çoğunluğu
ellerinde bulunduran ABD ve Batının sanayileşmiş ülkelerinin
onayından geçmemektedir.
IMF kaynaklarının 3.cü Dünya ülkelerinin toplam ihtiyacına ce
vap vermekten uzak oluşu dışında önemli olan bir başka nokta borçlu
ülkelere fon akımı konusunda konan kayıt ve sınırlamalardır." 1982 or
tasından 1984 sonuna kadar IMF 70 üyeye 22 milyar $ kredi
dağıtmıştır. Ancak, bu tutar ağır borç yükü altında bulunan gelişmekte
olan ülkelerin toplam dış borç, yıllık borç servisi ve ödemeler
bilançosu açıkları dikkate alındığında düşük bir düzeyde kalır. Pekçok
büyük borçlu ülke 1982-85 arasında çekme haklarının tamamını kul
landılar. Hem Lâtin Amerika ve hem de Afrika'daki ülkelerin IMF
kredilerini 80 lı yıların sonuna doğru geri vermeleri gerekmektedir.
Bunların konsolidasyona tabi tutulması IMF'nin faaliyet ilkelerine
aykırıdır. Sonuç olarak denebilir ki söz konusu milletlerarası kuruluş
borçlu ülkelerin dış açıklarına etkin çözümler getirmekten uzaktır.
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası. Milletlerarası kalkınma
Birliği (IDA) ve Milletlerarası Finans Kurumundan (IFC) oluşan
Dünya Bankası grubu 1985 Nisanında 57.5 S milyar ikrazda olmak
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üzere toplam 60.3 $ milyarlık toplam bir aktife sahipti. IMF ile aynı
anda kurulmuş olan Dünya Bankası grubun en büyük ve en güçlü
ünitesidir. Bu kuruluş yerleşmiş bankacılak ilkelerine göre çalışır, iti
barlı ülkelere verimli proje bazında kredi açar ve ödünç verirken özel
ticari bankalardan daha tutucu davranır. Dünya Bankası sermaye piya
sasından da bonçlanma yoluna gittiği için 15-20 yıl vade ile açtığı
kredilere piyasa faiz haddine yakın bir oran (1983 te ortalama % 11 )
uygular.
Genelde söz konusu kredilerden ödemeler bilançosu açıklarının
kapatılması amacıyla yararlanılamaz. 60 lı yılların sonunda, Bankaya
üye ülkeler yıllık toplam kredilerin % 10 unun proje bazı dışında da
kullanılmasını kararlaştırdı. 1982 yılına kadar bu oran yıllık ikraz faa
liyetlerinin % 6 sına pek geçmemiştir. Dünya Bankası şimdiye kadar
dünya çapında 1600 projeye 50 $ milyardan fazla mali katkıda bulun
muş olmakla birlikte kredi arzından gözettiği bazı kriterler nedeniyle
gelişmekte olan ülkelere tam anlamıyla yararlı olmaktadır. Bankanını
sadece milletlerarası özel mali kuruluşlardan destek görmeyen projeler
için ve finansmanın da kısmen borçlu ülke tarafından karşılanması
kaydiyle kredi verme eğiliminde olması bu sonucu doğurmaktadır.
80 lerin başından beri Dünya Bankası Üçüncü Dünya Ülkelerinin
şiddetle ihtiyaç duydukları ödemeler bilançosu açıklarını karşılayıcı
nitelikte krediler de vermeye başlamıştır. Beş altı yıl boyunca devam
eden ve tavanı toplam kredilerin % 10'unu aşmayan bu çeşit
ödünçlerden faydalanmanın temel koşulu ekonominin yapısı ve
işleyişinde Bankaca öngörülen değişiklik ve ayarlamaların
yapılmasının kabul edilmiş olmasıdır. Filipinler ve Şili gerekli rasyonalizasyon önlemlerine gitmeyi taahhüt etmek kaydiyle Dünya Ban
kasının bu programından önemli ölçüde destek sağladılar. 1983 te %
10 luk tavana erişildi. Bununla beraber, bu tür kredilerin tavanı
yükseltilmiş olsaydı borçlu ülkeler talepte bulunmaktan
kaçınacaklardı. Çünkü Dünya Bankası bu tür krediler için önce, IMF
ye başvurulmuş olması ve IMF reçetelerinin uygulanmaya konmuş ol
ması koşulunu da arıyordu. (IFC) gelişen ülkelerde özel sektörü mali yönden desteklemek
üzere 1956 da kurulmuş olup teknik yardım dışında hem ödünç fonlar
ve hem de öz sermaye sağlanmaktadır. Bu fonksiyonunu potansiyel
yatırımcılara gelişen ülkeler ticaret sektöründe yatırım alanları
göstermek ve finansman faaliyetine kendisi de katkıda bulunmak sure
tiyle gerçekleştirir. Piyasa kurallarına göre çalıştığı için söz konusu
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mali kurum ABD ve diğer OECD ülkelerinden büyük destek görür.
Bu yüzden gelecek için gelişme vadetmektedir. IFC 1984 yılında 650
$milyonluk bir aktife sahip bulunuyordu.
(IDA) Dünya Bankası grubunun düşük gelirli ülkelere ılımlı
koşullarda kredi açan bir ünitesidir. Borçlu devletler arasında sadece
büyük Sahra Güneyinde kalan ülkeler bu kredilerden yararlanacak
özellikler taşır. 70 li yılların sonundan itibaren IDA Dünya Bankası
grubu içersinde üvey çocuk muamelesi görmeye başlamıştır. Yakında
yetim çocuk statüsüne gireceğine dair kuvvetli belirtiler de vardır.
Hem mutlak ve hem de nisbi rakkamlar itibariyle IDA ya OECD
katkıları 801i yıllarda büyük ölçüde düşmüştür.
Hem IMF ve hem de Dünya Bankası içersinde oyların yansından
fazlasına sahip olan ABD ve Batı Avrupadaki müttefikleri üçüncü
Dünya Ülkelerine çok taraflı resmi fon akımlarını sistemli bir şekilde
azaltma politikası izlenmiştir ve zengin kuzey ile fakir güney
arasındaki gelişmişlik farkının çözümünü piyasa güçlerine bırakma
eğilimini benimsemişlerdir.
c) Ticari Banka Kredileri :
Gelişmekte olan ülkelerin özel finans kuruluşlarından aldıkları
borç 1978-81 arasında yılda ortalama % 81 artarken bu oran 1983 te
% 3 e düşmüştür. 1981-82 arasında milletlerarası bankerler söz ko
nusu ülkelere 130 $ milyar yeni kredi açtıklan halde 1983-84 te bu tu
tar 30 $ milyara inmiştir ki bunun da sadece 7 Smilyar gönüllü nitelik
tedir.
1982 de Meksika Moratorium ilân edince özel finans kurumlan
paniğe kapılıp krediyi geniş çapta kısma yolunu seçtiler. 1982 de
yapılan hesaplara göre kredilere 25 $ milyonluk bir azalma gelişmekte
olan ülkelerin kalkınma hızında ortalama % 15 oranında bir azalma
yapıyor ve dolayısiyle onlann borç servis kapasitelerini olumsuz
yönde etkiliyordu.IMF 1982-83 te özel finans kurumlarına zorunlu
kredi açma konusunda ültimatom vermeseydi ve bu düşme daha da
büyük boyutlarda gerçekleşebilirdi, çünkü 1984 te açılan yeni kredile
rin sadece % 10 ıı gönüllü nitelikte idi. 1983-84 te gelişmekte olan
sazı ülkelerin ödemeler bilançosunda gözlenen iyileşmelere rağmen
özel finans kuruluşlarının söz konusu ülkelerin kamu ve özel
sektörüne açtıkları gönüllü kredi akımı eski güç ve dinamizmine
kavuşamadı. Bu durum gelişmekte olan ülkelerin borç servisi sorunu37

nun çözümlenmesini piyasa güçlerine terkeden IMF stratejisinin ye
niden gözden geçirilmesi gereğine işarette bulunur.
1982 de milletlerarası ticari bankalar açtıkları kredilerde vadeyi
azaltma yolunu seçtiler. Haziran 1982 de gelişmekte olan ülkelere
açılan bir yıl vadeli krediler 170 $ milyarı aşıyordu. Vadenin
kısaltılmış olması borç servisi sorununa yeni boyutlar kazandırmak
suretiyle hem milletlerarası finans çevrelerinde ve hem de borçlu
ülkelerde tedirginliğe neden oldu. Meksika moratoriumundan sonra
milletlerarası ticari bankalar politikalarını yeniden gözden geçirdiler ve
borç ödeme güçlüğü içinde kıvranan Üçüncü Dünya ülkelerine kısa
vadeli kredjleri de büyük çapta kaldırdılar. Bu arada bazı büyük ban
kalar örneğin Amerikan Bankası büyük zararlara uğradıktan sonra
Lâtin Amerikadaki 99 şubesinden 35'ini kapattı. Kalkınmakta olan
ülkelerin bozulan ekonomik ve mali durumları karşısında milletlerarası
bankaların başvurdukları ikinci bir taktik normal koşullar altında uy
guladıkları faiz haddine muhtemel riskleri karşılamak için bir ilâve
yapma şeklinde ortaya çıktı. Üçüncü Dünya ülkelerine açılan kredile
rin daraltılmasının bir başka nedeni de bazı OECD ülkeleri ve bu arada
ABD'nin, cari işlemler açıklan ile karşılaşınca milletlerarası ticari ban
kalara başvurmak zorunda kalmalarıdır. 1984 ün ilk üç, çeyreğinde
özel finans kurumlarının açtıkları toplam krediler 100 $ milyara vardı,
aynı dönemde Üçüncü Dünya Ülkelerinin aldıkları krediler sadece 8 S
milyardan ibaretti.
Üçüncü Dünya ülkelerinin milletlerarası ticari bankalardan
sağlayabildikleri kredilerin 1985-87 arasında en az % 25 oranında an
ması gerektiği hesaplanmıştır. Ancak, bu sayede, söz konusu ülkeler
cari işlemler dengesi sorununu çözüme kavuşturmuş olabileceklerdir.
IMF bu konuda iyimser gözükmemektedir. Borç servisini yerine ge
tirmeyen, moratorium ilave eden, konsolidasyona giden ülkelerin
içinde bulundukları mali ve ekonomik sıkıntıları gören özel bankalar
onlara yeni krediler açma konusunda çekingen davranmaktadırlar.
d) Direkt Sermaye Yatınmları:
Gelişen ülkelere çok uluslu şirketler tarafından yapılacak kapital
transferleri alanında az önce değindiğimiz alternatiflere nazaran daha
büyük bir potansiyel yatmaktadır. İki taraflı ve çok taraflı resmi trans
ferler küçük bir grubun kontlolü altında olduğu halde çok uluslu
şirketler sayıca fazla olduklarından bunlar 3. cü Dünya ülkelerine ya
pacakları yatırımlar konusunda daha etkin ve daha dengeli bir strateji
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izleyebiyorlar. Borç konusunda uzmanlanmış bazı yazarlar borçlu
ülkelere yapılan direkt yatınmlan onlann dış finansman sorunlanna
daha etkin çözümler getireceğini ileri sürerler. Borç servisinin aksine,
ihracata yönelik alanlara yapılacak yatınmlardan kaynaklanacak
kârlann dışanya transferi belli bir andaki dünya ekonomik kon
jonktürüne bağlıdır. Dış pazarlara erişme imkânlannın geniş olduğu
dönemlerde söz konusu transfer kolayca gerçekleştiği halde durgun
luk yıllarında bçyle bir zorunluk yoktur. Ayrıca, direkt sermaye
yatınmlan ileri teknoloji ile etkin bir yönetimi de beraberinde getirmek
suretiyle ülkenin kalkınma hızı ve gelecekteki borç servis kapasitesini
genişletme gücüne de katkıda bulunur.
Bütün bunlara rağmen, gelişmekte olan ülkeler genelde direkt
sermaye yatınmlanna karşı pek olumlu bir yaklaşım içinde değildirler.
Çok uluslu şirketler bir ülkeye girince kapital malı, işgücü, teknoloji,yönetici v.s. konusunda yerli müteşebbisler rekabete girebilirler ve
kârlarına büyük boyutlar kazandırmak için üretim faktörlerini
sömürmekten de uzak kalmazlar. Aynca, yabancı sermaye gerek ülke
ve gerekse endüstri bazında ele alınan selektif bir strateji izler. Kârlı
bulmadığı, siyasi ve ekonomik yönden istikrarlı görmediği ülkelere
girmediği gibi yatınm alanlannı seçerken de ekonomik rasyonelliğe
göre hareket eder.
Bütün bu nedenlerden dolayı, gelişen ülkelerin pek çoğu çok
uluslu şirketlerin kendi ülkelerindeki faaliyetlerine yasal sınırlamalar
getirmişlerdir.Örneğin, Meksika 1973 te çıkardığı bir kanunla hangi
alanda olarsa olsun yabancı sermayenin % 50 oranında yerli sermaye
ile ortaklık kurmasını şart koşmuştur. Bu tip sınırlamalara diğer Lâtin
Amerika ülkelerinde de rastlamak mümkündür. Brezilya 1984 te
çıkardığı bir kanunla bilgisayar üretimi alanını yeni gelecek yabancı
sermayeye kapatmıştır. Bununla beraber, son yıllarda IMF nin etki
siyle Lâtin Amerika ülkelerinin bu konuda daha esnek bir strateji izle
dikleri gözlenmektedir. Meksika 1973 yabancı sermaye kanununun
ana esprisini korumakla birlikte milli menfaatlerin gerekli kıldığı hal
lerde bazı istisnalara razı olabilmektedirler.
Çok uluslu şirketlere yabancı ülkelerde yatırımlara girişmek daha
ucuz işgücü sağlanması ve dış pazarlarda geniş bir paya sahip olun
ması açısından daima çekici gelmiştir. 1984 te sadece ABD sermaye
şirketleri gelişen ülkelerde 55 Milyar $'lık bir yatırım yapmışlardır.
Bunun % 70 i Lâtin Amerika ülkelerinde toplanmıştır.
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e) Dışardaki Servetlerin Geri Çekilmesi:
Gelişmekte olan ülkelerin içinde bulundukları dış finansman
güçlüklerinin çözümüne katkıda bulunabilecek daha etkin bir alternatif
söz konusu ülke vatandaşlarınca yabancı ülkelerde tutulan varlıkların
geriye getirilmesi konusunda anlacak adımlarda yatar. 70 li yılların so
nunda ve 80 li yılların başında mali durumlarının bozulduğunu gören
bazı Lâtin Amerika hükümetleri yabancı para, özelllikle dolarla, borç
bulma yoluna gittiler ve bunları kendi merkez Bankalarında yerli pat
raya çevirmek suretiyle süreklilik kazanmış olan bütçe açıklarını ka
p a t m a d a kullandılar. Diğer taraftan, tasarruflarını dışarda
değerlendirmek isteyen fertler ellerindeki yerli parayı merkez banka
larında yabancı paraya çevirip dış ülkelerde taşınmaz mallara ve mev
duat hesaplarına yannm yapmada kullandılar. Böylece, dışardan gelen
sermaye transferinin önemli bir kısmı yabancı ülkelere dönmüş oluy
ordu. Ticaret bilançolarının olumlu gelişme göstermesine rağmen cari
işlemler açığının büyümekte oluşu kapital kaçışının bir belirtisi olarak
ele alınıyordu.
Bu konuda bir fikir edinmek için şu rakamları verebiliriz :
1979-82 arası kapital kaçışı içeriye doğru brüt kapital akımının Meksi
ka'da % 47,8, Arjantin'de % 65,1, Venezuela'da ise % 136,6, sına
erişmiştir. 1982 de başlayan borç krizinin bir nedeni geniş boyutlarda
gerçekleşen bu kapital kaçışlarıdır. 1981 ' d e Meksika'nın dış borcu
ciddi bir hâl alınca bazı kimseler pesolan dolara çevirip yurt dışına
gönderdiler. Bu olay 1982 de de devam etti ve bu yılın ilk altı ayında
Meksika 9 Milyar $ kaybetti. 5 Ağustos 1982 de başkan Lopez Portillo özel bir Meksika bankasının sadece bir günde dışarıya 300 $ mil
yonu transfer ettiğini belirledi.
Araştırmalardan edinilen bilgilere göre Meksikalılar ABD banka
larındaki bir milyon hesapta 14 Milyar $'dan fazla para tutuyorlarve
aynı ülkede 30 Milyar $üstünde bir değere sahip taşınmaz mal edinmiş
bulunuyorlardı. Bu gerçeklerin öğrenilmesinin ardından kambiyo
kontrolü, bazı bankaların devletleştirilmesi gibi önlemler ve nihayet
moratorium geldi. Lâtin Amerika dışında Nigeria ve Filipinler gibi
ülkelerde de geniş ölçüde kapital kaçışına şahit olunmuştur.
Bazı yazarlar dış borç yükü altında ezilen ülkelerin borç servisi
kapasiteleri üzerinde olumsuz etki yapan kapital kaçışı sürecinden
OECD özel bankalarıyla hükümetlerini sorumlu tutarlar.
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Yabancı bankalar Lâtin Amerika ülkeleri yurttaşlarına yaptıkları
faiz ödemelerini ilgili hükümetlere bildirmezler. ABD bankaları da ya
bancı adres veren Mudilerden gelir vergisi için kesinti yapmaz. Bu
koşullar altında OECD ülkelerindeki hem özel hem de resmi kuru
luşlar Lâtin Amerika ülkeleri için kapital kaçışına ve vergi kaybına
neden olmuşlardır. Bu durumda her ne kadar söz konusu ülkelerdeki
üst gelir sınıflan dışarda yaptıkları yatırımın yüksek gelirinden yarar
lanıyorlarsa da orta ve düşük düzeydekiler ve bu arada hükümetler
döviz sıkıntısını ve milletlerarası piyasalardaki faizin ağırlığını
yakından hissetmektedirler.
Kapital kaçışının önlenmesi konusunda IMF nin söz konusu
ülkelere iki tavsiyesi vardır. Bunlardan biri içerde faiz hadlerinin
yükseltilmesi, diğeri de devalüasyona gidilmesidir. IMF ye göre ne
gatif reel faiz haddi kapital kaçışına zemin hazırlar. İçerde hüküm
süren yüksek oranlı enflasyon nedeniyle ana maldan kayba uğrayan
tasarruf sahipleri rasyonel olarak dışarda yatırım alanlan ararlar.
Örneğin paralannı Amerikan bankalanna yatırırlar ve/veya hazine tah
vili alırlar.
IMF kendi reçetelerini uygulayan gelişmekte olan ülkelere 198384 te gözlemlediği kapital kaçışı boyutlanndaki azalma nedeniyle tak
dirlerini ifade etmiştir.
Söz konusu kuruluş bu gelişmenin sağlanmasında etkin kambiyo
kontrollerinin rolünü kapital akımına devlet müdahalesini onayla
madığı için görmemezlikten gelmiştir.
Aynca, pozitif faiz hadleri ödünç alınan paranın maliyetini
artırmak suretiyle ekonomiyi durgunluğa sürükler. Bu durumda
yatınmlar azalacağı için kapitalin yurt dışına kaçışı yine özendirilmiş
olur.
Devalüasyona gitmek suretiyle sağlıklı bir kambiyo kum uygula
mak IMF ye göre kapital kaçışına engel olmanın alternatif yoludur,
aşın değerlenmiş kambiyo hadleri dahildeki enflasyonun bir nedeni
dir. Enflasyon yerli para değerini erittiği için bu durumda bazı kimsel
er tasarruflannı yabancı paraya çevirerek dışanya çıkarmak yönünde
özendirilmiş olurlar.
Aslında devalüasyon korkusu kapital kaçışını hızlandıran bir
faktördür. Borçlu ülkeler devalüasyon-enflasyon helezonu içinde ol41

duklanndan kapital kaçışını önlemek için IMF ce ileri sürülen öneriler
sağlam bir temelden yoksun görünmektedir.

IV. Borç Servisini Güçleştiren Faktörler:
Kalkınmakta olan ülkelerde biriken dış borçların sadece
ölçüsüzce yapılan dış finansmandan ve/veya fonların rasyonel bir
şekilde kullanamamasından kaynaklandığı düşünülmemelidir. Borç
servisini güçleştiren borç yükünü ağırlaştıran bazı egzojen faktörlerin
mevcut olduğu da unutulmamalıdır.
a) Dış Ticaret Hadleri :
70 li yıllarda birçok borçlu ülke özellikle Lâtin Amerikanın
büyük devletleri, o zamana kadar birkaç temel hammaddeye dayanan
ihracatlarını çeşitlendirme yoluna gitmişler ve sanayi ürünlerini de
ihraç malları arasını almışlardır. Bununla beraber, temel mallar gelişen
ülkelerin ihracatında yine önemli bir yer tutmaktadır. Şöyle ki petrol
dışanda kalan malların fiyatında % 1 düşme petrol ihraç etmeyen
borçlu ülkeler cari işlemler açığında 500 Milyon $'lık bir açık meyda
na getirebilmektedir. Hammadde fiyatlarında dünya piyasalannda
karşılaşılan düşme birçok üçüncü dünya ülkesinde dış ticaret hadlerini
aleyhe çevirmiştir, örneğin 1974 sonundan 1984 sonuna kadar Fili
pinler de dış ticaret hadlerini % 40 dan fazla düşme göstermiştir.
İhracatlarını bir iki hammaddeye bağlamış olan Afrika ülkelerinde aynı
dönemde bu oran daha da yüksek bir seyir izlemiştir.

fıyatlannda bir düşme olmuştur. Diğer taraftan OECD ülkelerinde
1980-83 arasında hüküm süren durgunluk yüzünden, gelişen
ülkelerden ithal talebinde bir gerileme görüldü. IMF reçetelerini uygu
layan borçlu ülkelerin ekonomilerini düzeltme yolunda sarfettiği
çabalar da gıda maddeleri ve madenlere olan talebi düşürmede etkili
olmuştur.
b) Gelişmiş Ülkelerde İzlenen Ekonomik Politikalar :
Sanayileşmiş ülkelerin izlediği ekonomik ve mali politikalar
borçlu ülkelerin kalkınma, istikrar gibi sorunlannı yakından etkile
mektedir. Gelişmiş ülkelerde etkin politikalann uygulamaya konması
durumunda gelişen ülkelerin kalkınma hızı ortalama % 1.5 oranında
arttığı halde - ters yönde izlenecek stratejiler Üçüncü Dünya
Ü l k e l e r i n d e k a l k ı n m a hızını ortalama % 2.5 o r a n ı n d a
düşürebilmektedir. OECD ülkeleri kendi ekonomilerini henüz tam bir
düzene sokamamışlardır. Bu ihmal gelişen ülkeleri olumsuz yönde et
kilemektedir. "Değişen derecelerde de olsa, sanayileşmiş ülkeler
ekonomilerindeki rijidliğe yakından eğilmemektedirler. Modası
geçmiş teknolojilerini sübvansiyonlar ve ithal yasaklariyla ayakta tut
ma niyetindedirler.îzledikleri makro politikalar 70 li yıllarda önce enflasyonist baskılann hüküm sürdüğü bir ortam oluşturdu. Daha sonra
anti enflasyonist para politikasına dönülmesi ve bütçe açıklarına göz
yumulması sonucu faiz hadleri yükseldi."

"Kısa dönemde, sanayileşmiş ülkeler dış ticaret hadlerinin kendi
lehlerine dönmüş olmasından kazançlı çıkmışlardır. Çünkü bu sayede
onlar daha düşük boyutlu bir enflasyonla daha hızlı bir kalkınma
hızını gerçekleştirmişlerdir. İhracatları bir veya birkaç hammaddeye
dayanan borçlu ülkeler ise bu durumdan zarar görmüşlerdir. Bunun
da sebebi onların ihracatları karşılığı daha az mal ithal edebilmeleri ve
neticede dış borç servisi yönünden sıkıntılı bir duruma düşmeleridir."

Aslında bütün dünya ülkeleri derece derece de olsa ekonomilerini
düzeltme ve iyileştirme çabaları içindedir. Ancak, ayarlama süreci
simetrik olmaktan uzaktır. Diğer bir değişle, borçlu ülkeler IMF
reçetelerinin bütün yükünü çekerken gelişen ülkeler için böyle bir dur
um söz konusu değildir. ABD de hem bütçe ve hem de ödemeler
bilançosu açıklan söz konusu olduğu halde Federal hükümet IMF ye
gitme zorunluluğunu duymamıştır. ABD yabancı yatırımcılar
bakımından kârlı bir yatırım alanı olarak görüldüğünden açıklar
dışardan gelen dolarlarla finanse edilmiş ve bu sayede Amerikan
ekonomisi Fon disiplinine girmekten kurtulmuştur.

Dünya hammadde fiyatları ve gelişen ülke dış ticaret hadlerinde
kaydedilen düşmelerin nedeni arz talep koşullannda meydana gelen
değişmelerdir. Dünya gıda ve maden üretimi yeni teknolojilerin uygu
lanması, yeni alanların işletmeye açılmasiyle hızla artmıştır. Arzda or
taya çıkan bu büyük gelişme OECD ülkelerinden gelen talebi faz
lasıyla karşıladığından dünya piyasalannda hammadde ve maden

Gelişmiş bir ülkede, örneğin ABD de, izlenen belirli bir para ve
maliye politikası üçüncü Dünya Ülkelerinin borç ödeme kapasiteleri
üzerinde olumsuz etkiler yapabilmektedir. Bütçe açıklarının enflasyo
nist etkilerini karşılamak üzere başvurulan bir sıkı para politikası söz
konusu ülkede durgunluğa yol açmak suretiyle kalkınan ülkelerin ih
racatını baltaladığı gibi faiz haddini yükseltmesi nedeniyle de aynı
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ülkelerin borç yükünü arttırır. Para arzındaki daralma uluslararası piy
asalarda dolara yeni değer kazandıracağından dış ticaret hadleri borçlu
ülkelerin aleyhine seyredecek,ayrıca, borçlu ülke hükümetleri dolara
bağlı borçlan için bütçelerine yerli para ile daha fazla ödenek koymak
zorunda kalacaklardır. Nihayet, sıkı para politikası dolan kuvvetlen
dirdiği için üçüncü Dünya ülkelerinin Amerikan piyasasına girme
şansı artacaktır. Bu da himayecilik eğilimlerini beraberinde getirecek
tir. '
c) Gelişmiş ülkelerin ithal talebi:
IMF reçeteleri gelişen ülkelerde toplam talebin daraltılarak üretim
faktörlerinin ihracat sanayiine kaydınlmasını ve bu yoldan borç servisi
kapasitelerinin arttırılmasını öngörür. Eğer ihracat gelirleri borç servis
ine ilişkin rakamlann üzerinde seyrediyorsa borç yükünde bir azalma,
eğer tersi oluyorsa bir çoğalma gözlenir. Borç yükü boyutlarının
düşürülmesinde önemli nokta sadece ihraç mallan arzının elâstik ol
ması değildir. Aynı zamanda bunlara karşı dış piyasalarda istikrarlı bir
talep olması gerekir. Borçlu ülkeler yönünden asıl önemli olan husus
bu ikincisidir.
Gelişen ülkelerin birbiriyle olan ticari ilişkisi onlann ihracat gelir
lerine belli bir katkıda bulunmakla birlikte Üçüncü Dünya ülkeleri
mallan için en önemli talep kaynağı ABD, Batı Avrupa ve Japonya
gibi sanayileşmiş ülkelerde yapılmaktadır. Bu ülkelerdeki piyasalar
borçlu ülkeler ihracatının yaklaşık % 65 ini çeker.
Bir ülkenin ithal mallanna karşı olan talebi sürdürebildiği gelişme
hızı ile yakından ilişkilidir. IMF nın yaptığı tahminlere göre sanay
ileşmiş ülkeler reel gelişme hızındaki % 1 lik bir azalma petrole bağlı
olmayan borçlu ülkelerin ihracat gelirleri gelişme hızını % 2 oranında
düşürebilmektedir.
Gelişmiş ülkelerde zaman zaman ortaya çıkan durgunluk
kalkınan ülkeleri borç krizine iten çok önemli bir egzojen
faktördür.Son yıllarda ABD de karşılaşılan bütçe açıkları ve bunu
telâfi etmek için başvurulan sıkı para politikası borçlu ülkeler özellikle
Lâtin Amerika için hayatî önem taşıyan yakın bir gelecekteki hızlı bir
gelişme konusunda fazla bir ümit vermediği gibi enflasyonu önleme
ve dolayısiyle kendi paralarını dolar karşısında kuvvetlendirme
çabaları içinde olan Batı Avrupa ülkelerinde izlenen politikalar da bu
konuda fazla iyimser olmayı güçleştirmektedir.
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d) Himayeciük:
Üçüncü Dünya ülkelerinin dış borç sorununu ağırlaştıran bir
başka faktör 80 li yıllann başından itibaren, gelişmiş ülkelerde borçlu
ülke mallanna karşı oluşan himayecilik cereyanlandır. Sanayileşmiş
Dünyada 1980-83 yıllan arasında hüküm süren deflasyon sırasında
yerli mallan karşı talep azalınca ithalatçılar dışardan ve bu arada borçlu
ülkelerden getirdikleri rakip mallann miktannda kısıntıya gittiler.
Buna ek olarak birçok gelişmiş ülke yerli üreticilere fiyatlan daha
düşük düzeyde tutmalan için sübvansiyon verme yoluna gitti. GATT
Anlaşmasına aykın olan bütün bu gelişmeler IMF ve OECD tarafından
borçlu ülkeler için öngörülen liberalleşme ve Dünya ticareti ile
bütünleşme hedeflerine de ters düşüyordu.
ABD de yüksek işçilik ve aşın değerlenmiş dolardan kaynakla
nan rekor düzeydeki ticaret açıkları borçlu ülkeler için olumlu
gelişmelere yol açmıştır. Onlar bu sayede ihracat gelirlerini arttırmak
ve dolayısiyle borç servislerini iyileştirmek olanağına kavuşmuşlardır.
ABD nin ticaret açıklannın önemli bir kısmı Asya ülkeleri özellikle Ja
ponya ile olan ticari ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Buna rağmen,
himayecilik taraftarları ithalat sınırlamalannın bütün ülkelere eşit
ölçüde uygulanmasını savunmuşlar ve bunun rasyonalitesini işsizliğe
karşı mücadele gibi bir değer yargısına bağlamışlardır.
Borçlu ülkelerle ilgisi yönünden ABD de himayecilik ne ekono
mik, ne de sosyal yönden savunulabilir. Bir defa, ABD birçok borçlu
ülke, özellikle Lâtin Amerika için en önemli pazar olma durumunu
korumakla birlikte bunlann ihracatı Japonya, Güney Kore ve Taivven
v.s. ninkine nazaran düşük düzeyde kalır. İkincisi, gümrük duvarlannın yükseltilmesi Amerikan tüketicisinin refahını etkiler 1984 te
otomobil, giyim eşyasıve şeker üzerindeki gümrük resimleri bu
ülkede tüketicilerin 14 $ ile 14 Milyar $ arasında değişen ek bir ma
liyete katlanmalarına neden olmuştur, üçüncü olarak denilebilir ki
gelişen ülkelerin ihraç ettikleri malların önemli bir kısmı Amerikan
ekonomisi için girdi niteliğindedir. Bunlann ülkeye girişini sınırlama
yolunda atılan adımlar iki tarafta da üretim ve istihdam üzerinde olum
suz etkiler yapar. Nihayet eğer gelişen ülkeler ihracat yoluyla anamal
ve faiz ödemelerini karşılayabilecek bir döviz akımı sağlayamazlara
ödemeler bilançosu açıklannı kapatmak için ithalâtı kısma yoluna gid
eceklerdir ki bu da OECD ülkeleri ihracatçıları için ticaret imkânlarının
sınırlanması sonucunu verecektir.
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Son yıllarda, sanayileşmiş ülkeler yerli üretimlerini tarife dışı
yollarla koruma yolunu da denemektedirler. Sağlık standartlarına uy
gunluk konusunda gereğinden fazla titizlik ve dikkat göstermek bun
lardan biridir.Gelişen ülkeler tekstil, gıda maddeleri v.s. gibi konular
da bünyelerindeki düşük işçilik ve hammadde nedeniyle sanayileşmiş
ülkelerle rekabet edebilecek duruma gelmiş olmalarına rağmen bu
alanlarda ihracatı geliştirme yolunda attıkları kararlı adımlar OECD pa
zarlarında gereken karşılığı görememektedir.
V- Borç Servisi ve Ekonomik Kalkınma Açmazı:
Ağır borç yükü altında bulunan ve dış ödeme güçlükleri çeken
ülkeler son yıllarda IMFye taze kredi için başvurduklarında acı
reçetelerle karşılaşmaktadırlar. Söz konusu kuruluşun borçlu ülkelere
sunduğu öneriler paketi enflasyonu hızlandırıcı, yatınmlan azaltıcı
geniş kitlelerin hayat standardını düşürücü bir nitelik taşımakta, dolayısiyle, borç servisi kapasitesiyle ekonomik kalkınma amacı
arasındaki çelişkiyi gündeme getirmektedir.
a) Moneter Yaklaşım :
IMF Üçüncü Dünya ülkelerinin borç servisi konusunda son
yıllarda karşılaştıktan güçlüklere basit bir ödemeler bilançosu soru
nuymuş gibi bakmakta ve çözümü moneter yaklaşıma bırakarak da
raltıcı maliye ve para politikalarını içeren acı reçeteler
önermektedir.IMF ye göre kalkınmakta olan ülkelerin ödemeler
bilançosunda karşılaştıklan sürekli açıklar ülke içindeki aşırı harcama
lardan ve/veya milletlerarası maliyet - fiyat farklılıklanndan kaynak
lanır. Aşın para ve kredi arzı toplam talebi taplam arzın üstüne
çıkaracağından bu durumda ithalat artar, dış açık kaçınılmaz olur.
Ödemeler bilançosunun dengeye getirilmesi harcamalann yerli
üretimle sınırlandırılmasını öngören daraltıcı nitelikte para ve maliye
politikalarının izlenmesine bağlıdır.IMF ye göre söz konusu politika
lar her nekadar kısa dönemde ekonomide durgunluğa yol açarsa da
uzun dönemde ülke bu yoldan kendi kendisini besleyen dengeli bir
kalkınma sürecine yeniden kavuşacaktır.
IMF reçeteleri istikrar politikalan yanında ekonomide libe
ralleşmeye de önem verir. Maliyetler ve fiyatlar üzerinde kamu
müdahalesi olmamalı, bunlar piyasa güçlerinin etkisine terkedilmelidir. Ekonomik etkinlik ve rasyonellik üzerinde olumsuz etkileri olan

46

davranış ve politikalardan vazgeçmek suretiyle içerde prodüktivitenin
anması ve dol ay isiyle taleb-arz dengesizliği giderilmeye çalışılmalıdır.
Kamu mülkiyeti ve müdahalesinin boyutlannın küçültülmesi ekonom
inin işleyişine serbest piyasa güçlerinin egemen kılınması bu amaca
yönelik önlemler arasındadır. Borçlu ülkelerde stratejik önemi olan
faktörlerden biri olan faiz haddi çoğu kez kamu müdahalesi
altındadır.Faiz haddinin enflasyon oranının altında bir seyir izlemesi,
diğer bir deyişle, negatif bir reel değere sahip olması kamu
sektörünün iç borç sorununu ferahlık getirebilir. Diğer taraftan, negat
if mevduat faizleri gönüllü tasarrufu baltalamak suretiyle kapital biriki
mini olumsuz yönde etkiler. Faiz haddi konusunda liberal bir politika
izleyerek onun arz koşullannı aksettirecek bir düzeyde karar kılmasına
fırsat tanımak ekonomi içinde sermayenin mobilizasyonu, yatırım
alanlan arasında dağılımı konusunda daha etkin sonuçların alınmasına
katkıda bulunur.
Amaca uygun para ve mali politikalarla toplam taleb kısıldıktan
ve ekonomik faaliyetler serbest piyasa güçlerinin etkisine terkedildikten sonra moneter yaklaşıma göre üretim bünyesinde tüketim malları
aleyhine ihraç mallan lehine bir değişme gerçekleşir. Yapılacak bir de
valüasyon bir yandan ithal mallarının yerli para ile Fiyatını yükselterek
onlann talebini kısar ve üretim faktörlerinin ihraç mallanna kayması
na zemin hazırlar.Diğer taraftan, yabancı piyasalarda bu malların fiy
atının düşmesine katkıda bulunmak suretiyle ihracatçıların rekabet
güçlerini arttınr. İçeriye dönük üretimden dışarıya dönük üretime
yönelme borçlu ekonomilerin Dünya ekonomileriyle bütünleşmesine
katkıda bulunacaktır. Moneter yaklaşıma göre üretim bünyesinde bu
değişikliğin gerçekleşmesi borçlu ülkede bir yandan ihracat
sektörünün liberalleştirilmesi, gümrük tarifelerinin ortadan
kaldınlması, çok uluslu şirketlere konan sınırlamalann elimine edilme
sine, diğer taraftan, içerde talebi azaltıcı parasal ve mali politikaların
uygulanmasına bağlıdır. Bu değişikliklerin bir sonucu olarak borçlu
ülkelerin ihracat gelirleri artacak ve borç servisi sorunları
çözümlenmiş olacaktır.
IMF nin borçlu ülkelere açtığı kredilerin koşulları moneter yak
laşıma göre şekillenir. Başvuruda bulunan ülke ekonomisinde Fonun
öngördüğü düzeltmeleri yapma koşuluyla ödünç para almaya hak ka
zanır. Kredi borçlu ülkenin dış açığına ılımlı ölçüde bir katkıda bulu
nur. Uygulanan faiz haddi sermaye piyasalarında oluşanın biraz,
altındadır ve vade bir ile üç yıl arasında değişir. 1983 yılından beri
IMF kredilerinin % 96 sı şartlı niteliktedir.
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b) Yapısal Yaklaşım:
IMF kredilerine karşı en sert tenkit üyelerin çoğu Lâtin Amerika
kökenli olan yapısal (structuralist) okuldan gelmiştir. Bunlara göre
IMF borçlu ülkere yanlış yönlendirilmiş bir rejim uygulamakta ve
daha da kötüsü söz konusu ülkelerin sürekli bir şekilde sanayileşmiş
ülkelere bağımlı kalması sonucunu verecek bilinçli politikalar izlemektedir.Bünyesel yaklaşıma göre IMF stratejisi uzun vadede Üçüncü
Dünya ülkelerinin kendi kendisini besleyen, dengeli bir kalkınma
sürecine kavuşmalarına katkıda bulunmaktan çok gelişme yolunda
bunca yıllar yapılan hamleler üzerinde olumsuz etkiler yapan, durgun
luğu ağır ve sürekli hale getiren, sanayileşmeyi baltalayıcı, enflasyo
nu teşvik edici, geniş kitlelerin büsbüten fakirleşmesine yol açar bir
nitelik kazanmaktadır.IMF nin borçlu üye ülkelere önerdiği daraltıcı
politikalar kendisine vücud veren anlaşmanın 1. ci maddesine de
aykırıdır. Buna göre " dış dengeyi kurmak için alınacak önlemler milli
ve milletlerarası refah kaybına yol açmamalıdır". Ekonomik gelişme
borçlu ülkeler için halkın refahını ve gelişmiş ülkelerle aradaki farkı
kapatmak yönünden büyük önem taşıdığı halde fon bunu dış istikrarın
sağlanması uğruna ikinci plana iter. Deflâsyonist politikalar borçlu
ülke ekonomilerini üretim potansiyellerinin % 20 ve hatta daha altında
bir düzeyde dengeye getirse bile IMF önerdiği reçetelerde ısrarlıdır.
Çünkü optimalin altındaki bir dengeyi herhangi bir enflasyonist eğili
me tercih etmektedir.
IMF borçlu ülkelerde uygulanmasını önerdiği politikaların geçici
nitelikte olduğunu ileri sürer. Ancak,daralma konusunda yeterli es
nekliğe sahip olmayan ekonomilerde sonradan gelmesi beklenen ihra
cat yoluyla kalkınma bir türlü gerçekleşmeyebilir ve ülke kronik bir
depresyon sürecine itilebilir.IMF nin ikiz kuruluşu olan Dünya Ban
kası yetkililerine göre söz konusu strateji şimdi olduğu gibi uzun bir
süre izlenecek olursa gelişmekte olan ülkelerin hem kalkınma hamlele
ri hem de borç ödeme güçleri olumsuz yönde etkilenebilir.
Fonun acı reçetelerinin uygulamaya konması sonucu hem kamu
ve hem de özel yatırımlarda bir azalma ile karşılaşılması kaçınılmazdır.
Bütçede dengeyi korumak zorunda kalan hükümetler politik ve sosyal
yönden hassas olan kalemlerde kısıntıya gitmek yerine enfrastrüktür
yatırımlara gidecek harcamalardan tasarruf etmeyi düşünebilirler. Dev
letin tarihi süreç içersinde kalkınmada itici güç fonksiyonunu
üstlendiği söz konusu ülkelerde kamu yatırımlarından boşalan yerin
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özel yatınmlarca doldurulabileceği bir an için düşünülebilirse de yerli
talebin kısılması, iş hayatındaki koşullarda olumsuz yönde ortaya
çıkan gelişmeler müteşebbisin riske katlanma, yatırım yapma kapasi
telerini eriteceği için özel sektörün kalkınmasının yükünü taşıması
güçleşecektir. Kaldı ki sıkı para politikası özel sektörü finansman
güçlükleri ile yüz yüze bırakacağından likidite bozulmaları ve iflâslar
birbirini izleyebilecek, batık şirketlerin kurtarılması gibi sorunlar or
taya çıkabilecektir.
İstikrar politikaları yanında Fonun liberalleşme yönünde
atılmasını önerdiği adımların da borçlu ülkelerin aleyhine sonuçlar
vermesi büyük bir olasılıktır. Ekonomilerin dışa açılması bu ülkeleri
koşulların elverişsiz olduğu bir zamanda yabancı rakipleriyle
mücadeleye zorlayacaktır. Devalüasyonun yerli malların dış rekabet
gücünü arttıracağı bir gerçektir. Fakat gelişen ülkelerin birçoğunda ih
racata yönelikendüstriler girdiler yönünden geniş ölçüde ithalâta bağlı
oldukları için devalüasyonun sağladığı avantajlar büyük çapta ortadan
kalkar. Bu durum özellikle korunmaya alınan ve normal koşullarda
bile dış rekabete dayanma gücü olmayan yavru endüstriler için söz ko
nusudur. Gelişmekte olan ülkelerde rasyonalizasyon uğruna kalkınma
sürecini piyasa güçlerinin etkisine terketme milli sanayiin temelini sar
sacak nitelikte bir politika olup onların sanayileşmiş ülkelerin ham
madde üreticiliği fonksiyonlarına dönmelerine zemin hazırlar.
IMF ye göre para ve kredi genişlemesinden kaynaklanan toplam
talep şişkinliği borçlu ülkelerde aşın enflasyonun temel sebebidir. Fon
her ne kadar hazırladığı reçetelerin enflasyonu önleyici nitelikte
olduğu iddiasını taşıyorsa da bu reçetelerin içerdiği önlemler fiyat har
eketlerini canlandıncı niteliktedir. Sübvansiyonların kaldırılması, de
valüasyon, faiz haddinin serbest bırakılması girdi ve nihai ürün fıyatlannı geniş ölçüde etkiler. Yapısal yaklaşıma göre, gelişmekte olan
ülkelerde enflasyonun alternatif açıklama şekli devalüasyonda yatar.
Pratikte yapılan birçok araştırmadan anlaşıldığına göre paranın dış
değerini düşürmekle ekonominin bünyesinde gerekli esneklik
sağlanamaz. Dolayısiyle, devalüasyon hem üreten ve hem de fiyat
düzeyi üzerinde olumsuz etkiler yapar. Ardarda gelen de
valüasyonlarla iç içe yaşamak zorunda olan üreticiler ve bu arada
işçiler fiyat ve üreticileri arttırma yönünde kamçılanmış olurlar.
Özellikle, eğer ücret ayarlamalan geçinme indekslerine bağlanmış du
rumda ise devalüasyonun enflasyon tarafından aşındırılması yarı
otomatik bir hale gelir ve enflasyon - devalüasyon helezonu devreye
girer.
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IMF nin borçlu ülkelere önerdiği politikaların bir başka sakıncası
reel ücretleri düşürmesi ve işsizliği artırmasıdır. Dışa dönük üretimde
bulunan sınırlı sayıdaki firmalara yüksek gelir tabakasını oluşturan
fertler gelir dağılımından arslan payını alırken ekonomik hiyerarşinin
en alt tabakasını oluşturan halk kitleleri borç seviyesini iyileştirme
çabalarının bütün yükünü çekmektedirler. Gelir dağılımındaki bozuk
luk, işsizlik durgunluk sadece ekonomik yönden değil fakat sosyal
huzursuzluklara yol açması nedeniyle pratik yönden de sakıncalıdır.
IMF reçetelerinin esprisi bir yandan sıkı para ve maliye politika
ları ile toplam talebi kısmak diğer taraftan devalüasyona gitmek sure
tiyle ithalâtı daraltıp ihracatı özendirmektir.Gelişmekte olan ülkelerde
genelde dışarıya satılabilecek mallar birkaç kalemden oluşur. Üretim
bünyesi, daha çok,içerde satılan mallara göre şekillendiğinden kısa
vadede üretim faktörlerinin ihracat sanayiine kaydırılma olanakları
zayıftır . Ayrıca, sıkı para politikası, müteşebbislerin ihracat
tecrübelerinin olması gibi faktörler de bu konuda olumsuz etkiler ya
par.

VI. SONUÇ
Gelişmekte olan ülkelerin bir yandan kapital malı, sınaî ham
madde teknik bilgi ithal etmede kullanacakları dövizi sağlamak, diğer
taraftan tasarruf açıklarını kapatmak-için başvurdukları dış yardım ve
borçlar daha uzun süre Dünya ekonomik ve siyasi çevrelerini işgal
edecek bir konu hüviyetine bürünmüş gibi görünmektedir. Bugünün
kalkınmakta olan ülkelerinin gerek içerde gerekse dışarda
karşılaştıkları imkân ve koşullar gelişmelerini daha önce tamamlamış
ülkelerinkine nazaran oldukça değişiktir. Demokrasi ve hürriyet içinde
kalkınmayı benimsemiş ülkelerin hür teşebbüs nizamına ve Dünya ni
metlerinden faydalanma hususunda tabandan gelen sese kulak verme
zorunda oldukları gibi hızlı ekonomik ve teknik gelişmeler karşısında
dış piyasalarda önemli bir paya sahip olabilme,rakiplerle baş edebilme
konusunda fazla bir şansa sahip bulunmamaktadırlar. Yer yer dış fi
nansman imkânlarının akılcı yolda planlı bir şekilde kullanılmaması
gerçeği bir yana, bu ülkelerden çoğunun demokratik süreçleve
özgürlüklere dokunmadan gelişmekte oluşları kendi kendini besleyen
dengeli ve hızlı kalkınma aşamasına erişecekleri tarihi sürekli bir
şekilde ertelemektedir.
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Borçlu ülkelerde ödemeler bilançosu açıklarını gidermeyi
amaçlayan moneter yaklaşım enflasyon oranını yükseltmek, dış ticaret
hadlerini aleyhe çevirmek, yeni kurulmakta olan sanayii baltalamak ve
büyük kitleleri yoksullaştırmak gibi sorunları da beraberinde getir
mektedir. I M F r e ç e t e l e r i y l e hem e k o n o m i k k a l k ı n m a y ı
gerçekleştirmek ve hem de dış borç anamal ve faizlerden kurtulmak
imkânsız gibi gözükmektedir.
Piyasa mekanizması gelişmiş ülkelerde bile üretim faktörlerini
optimal bir dağılama kavuşturmaktan uzaktır. Gelişen ülkelerde ise
devlet ekonomik kalkınmada itici güç olarak önemli bir fonksiyona sa
hiptir. Henüz yeterli gelişme düzeyine erişmemiş ekonomileri piyasa
güçlerinin etkisine terketmek kalkınma çabalan içinde olan ülkelerin
sanayileşmiş ülkelere sürekli bir şekilde bağımlı kalması sonucunu
verebilecek stratejidedir.
Gelişme aşamasında bulunan bir kısım ülkeler borç taksitlerini ve
faiz ödemeleri konusunda bir kilitleme durumu ile karşı karşıya bulun
maktadır. Vadesi gelen yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışanlar
ise IMF nin öngördüğü acı reçeteler doğrultusunda ekonomilerinde bir
dizi ayarlamalar yapma yönüne gitmekte, dış dengeyi sağlamak için
içerde büyük fedakârlıklara katlanmak zorunda kalmaktadırlar. Eğer
kalkınma hamleleri içerde bulunan borçlu ülkelerin hızlı ve dengeli bir
gelişme süreci içine girmeleri ve Dünya ticaretine entegre olmaları iste
niyorsa gelişmiş ülkeler gerekli esnekliği gösterip borçlann konsolidasyonu, faizlerinin düşürülmesi, taze krediler açılması konularında
yeni stratejiler geliştiırnelidirler.
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A Z G E L İ Ş M İ Ş Ü L K E L E R İ N DIŞ B O R Ç L A N M A S Ü R E C İ
Ü Z E R İ N D E B U N A L I M I N E T K İ L E R İ (ÖZET)
Doç. Dr. Sinan SÖNMEZ
Araş. Gör. Erkut GÖMÜLÜ
Gazi Üniversitesi l.l.B. Fakültesi
Azgelişmiş ülkelerin toplam dış borcu birinci petrol şokunun
gerçekleştiği 1973'de 130 milyar dolar dolayında bulunurken ikinci
petrol şokunu izleyen 1980 yılında 474 milyar dolara tırmanıyordu.
1987 yılında ise toplam borcun 1.190 milyar dolara ulaştığı
gözleniyordu. 1988 öngörüleri ise borcun 1.245 milyar dolara
ulaşacağını işaret ediyor. Yukarıdaki rakamlar 1973-1987 kesitinde
toplam borcun % 915'lik bir artış gösterdiğini yansıtmaktadır.
1973'de toplam dış borç/ihracat gelirleri oranı % 115,4 iken, 1986 so
nunda % 1711 aşmıştır. En borçlu 10 ülke ortalaması % 385'tir. Ar
jantin, Brezilya ve Peru'da bu oran sırasıyla % 554,471 ve 551'dir.
Toplam dış borç/GSYİH oranı 1973'de % 22,4 ve 1986 sonunda %
39'dur.En borçlu on ülkede sözkonusu oran % 51 in üzerindedir. Dış
borç servisi /ihracat gelirleri oranı 1983'de % 15,9 dolayında
gerçekleşirken 1986 sonunda % 25 dolayına ulaşmıştır. En borçlu 10
ülkede ise % 50'nin aşıldığı gözlenmektedir. (1 )
Yukarıdaki genel nitelikteki rakamlar bile azgelişmiş ülkelerin
( AGÜ ) 1970'li yıllardan g ü n ü m ü z e dek hızlı biçimde
borçlandıklarını, toplam borç yükü ile dış borç servisinin ulusal gelir
ve ekonomik-toplumsal gelişme üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunu
işaret etmektedir. Nitekim, veriler 1980-1987 kesitinde kişi başına
reel gelirin, orta gelir grubundaki ağır borçlu ülkelerde 1/7, Sahra'nın
altında yer alan Afrika ülkelerinde ise 1/4 oranlarında düştüğünü
göstermektedir. ( 2 )
Borçlanmanın adeta bir" metastas " yaparak, yalnızca mali değil
fakat ekonomik, toplumsal ve siyasal boyutlara sahip olması, kapita
lizmin yapısı , yaşanan uluslararası ekonomik bunalım ve yeniden
yapılanma eğilimlerine bağlı gözükmektedir. Bu bağlamda uluslararası
sermaye birikimi modeli ve süreçlerindeki tıkanıklıklar ve yeniden
yapılanmalar dış borç olgusu ve mekanizmasıyla birlikte ortaya çıkan
sonuçlan açıklayabilmektedir. Bu çerçevede 1974-1979 ( 1980 )
arasında, ekonomik bunalımın aşılmasında araç olarak kullanılmaya
çalışılan borç mekanizması seksenli yılların başında bir mali açmaza
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girilmesine yol açmış ve yeni eğilimler ortaya çıkmıştır.
I.Birinci Petrol Şokundan İkinci Petrol Şokuna
Altmışlı yılların sonundan itibaren 2. Dünya Savaşı sonrası
yaşanan sermaye birikiminin ve genişlemenin " Altın Ç a ğ ı " nın sona
ermeye başladığı gözlenmektedir. Sanayileşmiş ülkelerde üretkenlik
ve rantabilitenin düştüğü izlenmektedir. Aynı zamanda uluslararası
para sistemi parçalanmış ve parasal bunalım yakında patlayacak ekon
omik bunalımın habercisi olmuştur. Gerek ekonomik ve gerekse para
sal bunalımın iki temel etkeni veya itici gücü dünya ölçeğinde görülen
sınai ve mali yoğunlaşmaya bağlı olarak ortaya çıkan ekonominin
uluslararasılaşmaya ( ve uluslarötesileşme ) eğiliminin netleşmeye
başlaması ve de ekonomik-mali gücün çok odaklı olması aşamasına
gelmesidir. Bir başka deyişle, ABD'nin başlattığı özellikle Japonya ve
Batı Avrupa ( özellikle F. Almanya ) tarafından sarsılmaya başlamış
ve uluslararası rekabet giderek şiddetlenmeye başlamıştır.
1973'teki birinci petrol şokuyla birlikte günyüzüne çıkan ekono
mik bunalımın aşılması yönünde sanayileşmiş ülkelerde uygulamaya
konulan Keynesgil ağırlıklı politikalar,ekonomideki uluslararasılaşmanın hızlanması, uluslararası fınansal akımların giderek
yayılması, özel bankaların fınansal dengenin yeniden sağlanması yo
lunda uluslararası planda bir işleve sahip olmaları, banka faaliyetle
rinde uluslararası işlemlerin önem kazanması, başka bir deyişle ban
kaların uluslararasılaşması ve AGÜ'lerin büyüme hızlarını korumak
istemlerinin "dış borç" mekanizmasına işlerlik kazandırdığını ileri
sürmek olanaklı gözükmektedir. AGÜ'lere özellikle çok uluslu özel
bankalar aracılığıyla sağlanan düşük faizli ödünçlerin sözkonusu
ülkelerin sanayileşmiş ülkelere yönelik taleplerini korumalarını
sağlamak amacına yöneldikleri saptanmaktadır. Böylece bir yandan
Keynesgil politikalarla desteklenmeye çalışılan iç talebin yanısıra dış
talebin korunarak, hatta artırılarak gelişmiş ülkelerdeki üretim kapasi
tesinin değerlendirilmesi ve de petrol fiyatlarındaki artışın mamul mal
lar fiyatlarındaki artış aracılığıyla azgelişmiş ülkelere yansıtılması söz
konusudur. Bu sürecin sürekliliği için ise AGÜ'lere gerekli kaynak
ların aktarılması gerekmektedir.
I. 1. Kaynak Arzı ve Talebi
AGÜ'lere verilen fonların yaratılmasını sağlayan başlıca etkenler
ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:
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(a) ABD sermaye piyasası ile Euro-Piyasalar arasında bağlantının
kurulması.Bu çerçevede ulusal bankacılık sektörüne göre EuroBankaların daha fazla hareket esnekliğine sahip oldukları
gözlenmektedir. AGÜ'lere bankaların verdiği ödünçlerin artmasında,
Euro-Dolar piyasasına büyük miktarda fon arzı olması ve sanay
ileşmiş ülkelerdeki borçluların kredi arzındaki bu genişlemeye ayak
uydurup kredi taleplerini artıramamalan etkili olmaktadır. ABD ve Av
rupa'da bu tür finansmana talep bu dönemde hissedilir ölçüde
azalmıştır. Bu gelişim bazı Avrupa ülkelerinde sermaye girişlerine
konulan kısıtlamalardan ve ABD'de iş çevrelerinin rahatlıkla fon
sağlanmasından da kaynaklanmaktadır (3). Böylelikle eurodöviz
işlemleri gelişmiş ve eurodövizler bankaların dış varlıkları içinde,
1979'da % 74,6'lık bir paya sahip olmuştur. Bu özelliği dikkate alan
bazı yazarlar "borç ekonomisinin arz tarafından belirlendiğini" vurgu
lamaktadırlar. Bu doğrultuda bankalar arasında şiddetli bir rekabetin
geliştiği gözlenmektedir. Öyle ki, 1975-1979 arasında AGÜ'lere veri
len ödünçler üzerindeki aracı marjı (spread), 1975'de ortalama 1,82
iken 1979'da 0,91 e düşmüştür (4)
(b) Arbitraj tüneli mekanizmasının işlerlik kazanması. Bir önceki
gelişmeye bağlı olarak ABD mali piyasası ile Euro-Piyasa arasındaki
arbitraj tüneli daralmıştır. Bağlı olarak ABD veya Euro-Piyasalardan
borçlanmak veya borç vermek eşdeğerli gözükmektedir. Hızla gelişen
Euro-Piyasalardaki eurodöviz tutan 1979'da 1,100 milyar dolara
ulaşmıştır. Sonuçta Federal Reserv likiditeyi kısmadığı ölçüde, dolara
yönelik dış talebin değişmesi nedeniyle sabit faizlerin oynaması veya
herhangi bir yörede likidite darlığı sözkonusu olmamaktadır.
(c) Petrol üreticisi ülkelerin gelirlerinin artması, özel bankalar
aracılığıyla petrol üreticisi olmayan AGÜ'lere fon aktarımını
sağlamıştır. Ancak likitide "patlaması" nda petrol gelirlerinin artması
sınırlı etkide bulunmuştur. Şöyle ki, en büyük petrol ihracatçısı
ülkelerin batılı en zengin 10 ülkenin bankalanndaki mevduatlan, bankalann tolam pasiflerinin maksimum % 12'sine eşit olmuş, hatta %
10'un altına düştüğü de görülmüştür. Net oran, yani sözkonusu ban
kaların OPEC bankalanna yaptıklan plasmanlar çıkanldığında, % 7'yi
aşmamakta, genelde % 5'in altında seyretmektedir. Yine petrol
üreticisi ülkelerin gelir fazlası çok uluslu bankalann aktiflerine, çok
uluslu şirketlerin gelirlerine sanayileşmiş ülkelerin ihracat gelirlerine
göre kısıtlıdır. Nitekim, OPEC ülkelerinin cari ödemeler fazlasının
maksimum olduğu 1980'de ( 10 % milyar dolar ), yalnızca Citicorp'un bilançosu aynı rakamı göstermektedir. Sanayileşmiş ülke
kökenli dünyadaki en büyük 15 bankanın bilanço toplamları ise 1,270
milyar dolara eşittir. Yani, OPEC ülkelerinins fon fazlaları,
54

sözkonusu bankalann toplam gelirlerinin ancak % 8,58'ine eşit ol
maktadır. (5)
(d) Çok uluslu bankaların uluslararası faaliyetlerini
genişletmeleri, AGÜ'lere kaynak aktarımında önemli bir etken
olmuştur. Bu eğilim ekonominin uluslararasılaştınlması, Euro-Kredi
piyasalannda finansman olanağının artması ve ülke içi olanaklannın
kısıtlılığı (ABD, Fıransa) ve/veya ulusal sınırlar içindeki finansman
ihtiyacının finansman kapasitesinin altında kalmasından (Japonya)
kaynaklanmaktadır.
(e) Borçlanan ülkelerin borçlarını ödeyemez duruma gelecekleri
birçok özel banka tarafından öngörülememiştir. Bu öngörünün eksik
liği fon transferinin devamını sağlayan etkenlerden biri olmuştur.
Ödünç talebin ise başlıca üç etken tarafından belirlendiğini ileri
sürmek olanaklıdır.
(a) AGÜ'lerin petrol fiyatlanndaki artışa bağlı olarak finansman
ihtiyaçları artmıştır. Bu ülkeler, özellikle büyüme hızlannı korumayı
amaçladıklan ölçüde giderek daha fazla borç almışlardır. Ancak tüm
harcamaların üretim kapasitesini artırmaya yönelik olduğu
söylenemez. Bu bağlamda alt - yapı harcamalannın optimum ol
madığı, silahlanma harcamalarının tırmandığı, gayri menkul
spekülasyonunun hızlandığı ve dışanya sermaye kaçışının dev boyut
lara ulaştığı gözlenmektedir.
(b) Reel faiz oranlannın düşük olması, hatta negatif değer alabilmesidir.
(c) Bazı ülkelerin ihracat gelirlerinin sürekli artacağına ilişkin
öngörüler yanıltıcı olmuştur. Örneğin, Morgan Guaranty 1980'deki
projeksiyonda OPEC ülkelerinin 1984 ve 1985 petrol gelirlerini 424
ve 495 milyar dolar olarak belirlemiştir. Oysa, bu yıllarda sırasıyla
152 ve 120 milyar dolar gelir sağlanmıştır (6). Yine Meksika'ya
ilişkin öngörüler yanıltıcı olmuştur.
I. 2. Borçlanma Kime Yaradı ?
Bunalımın etkileri ; AGÜ'ler açısından hızlı bir dış borçlanma,
özel banka ödünçlerinin toplam ödünçler arasında birinci sıraya
yükselmesi ve banka bilançolarında sözkonusu alacakların
özsermayeye oranının hızla yükselmesinin yanısıra, gerek çok uluslu
şirketlerin gerekse banka kârlarının tırmanması ve sanayileşmiş
ülkelerin GSMH'sı içinde ihracat gelirlerinin artmasıdır.
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1970-1980 Kesitinde ihracat Gelirleri /GSMH (%)

1970
1980

F. Almanya

Japonya

ingiltere

18,5
23,0

9,5
12,5

15,9
22,2

Fransa
12,8
17,8

ABD
4,4
8,4

Kaynak : Le Monde, 7 Haziran 1984
Çok uluslu şirketlerin yabancı ülkelerden, bu arada AGÜ'lerden
elde ettikleri gelirlerin toplam ciroları içindeki payı çok yükseltir. 1981
yılında yüzde olarak aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
Pan Am : 70 ; Exxon : 7 0 ; Atlantic Richfield : 83,9 ; IBM : 48 ;
Xerox : 44,5 ; Ford : 48,4 ; Good Year : 41 ; Coca Cola : 45 ; Col
gate Palmolive : 58,7, vd....
1982 aktiflerine göre Citicorp, Bank Of America , Chase Man
hattan ve J.P. Morgan gelirlerinin, sırasıyla yüzde olarak 62, 65, 70
ve 72'sini ABD dışından sağlamışlardır. En büyük 7 ABD bankası
için bu oran % 60, en büyük 14 banka için ise % 54 dolaylarındadır.
Sanayileşmiş ülkeler, çok uluslu şirketler ve uluslararası özel
bankalar borç mekanizmasından yararlanırken, azgelişmiş ülkelerin
toplam dış borcu artmış ve 1982 sonunda, 745 milyar dolan Debtor
Reponing System'e (DRS) kayıtlı 109 ülkeye ait olmak üzere 831
milyar dolara tırmanmıştır. Toplam borçların içinde özel kaynaklann
payı 1980'de % 51'e, bankalardaki ise % 38'e tırmanmıştır.
Ancak, bu gelişmeler çok önemli tıkanıklığı da beraberinde
taşımaktadır. Şöyle ki, başta ülkelerin (örneğin ABD), para politikalannda değişiklik yaparak diğer ülkelerdeki miktar ve fiyat düzey ve
mekanizmalannı etkilemeleri ve değiştirmeleri, güçlü sanayileşmiş
ülkelerdeki merkez bankalannın tek başlanna hareket etmeleri ve bir
grup aşın borçlu ülkelerin borç servisini yerine getirmemesi önemli
açmazlann ortaya çıkabileceğini ortaya koymaktaydı. Nitekim, 1979
yılı sonunda ABD'nin para politikasını tersine çevirmesi ve aynı yıl
ikinci petrol şokunun etkisiyle yeni koşullar oluşmuş, yeni yönelimler
gündeme gelmiştir.
II. ikinci Petrol Şokundan Borç Açmazına
1979'da ABD'nin ( v e diğer bazı sanayileşmiş ülkelerin ) Monetarist politikaya yönelmeleri ve bağlı olarak faiz hadlerinin hızla
tırmanması ( anti-enflasyonist politika ) AGÜ'lerin borç yükünü
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önemli ölçüde artırmıştır. 1976-1980 kesitinde AGÜ'lerin ortalama
büyüme hızı % 5,1 ve dolar üzerinden reel faiz oranı yüzde 0,8 iken,
1981-1984 kesitinde aynı oranlar sırasıyla % 1-1,5 ve % 5,6 olarak
gerçekleşmiştir. Monetarist politikalann etkisiyle de uluslararası plan
da durgunluğun artması ve petrol üreticisi olmayan ülkelerin dış ticaret
hadlerindeki olumsuz gelişme AGÜ'leri önemli darboğazlarla karşı
karşıya getirmiştir. 1980-1986 arası hammadelerin fıyatlan % 30
düşmüştür. 1980-1985 arasında ise AGÜ'lerin ortalama % 20
oranında satın alma güçlerini yitirdikleri gözlenmektedir. 1986'da aşın
borçlu 15 ülkenin dolar cinsinden ithalat değerleri 1981 düzeyinin %
40 altında gözükmektedir (8).
Dış Ticaret hadlerindeki aleyhe dönme, reel faiz oranındaki
tırmanma ( v e bağlı olarak dışanya sermaye kaçışı) ve monetarist pol
itikaların etkisiyle de azalan uluslar arası talep AGÜ'lerin dış
borçlanmasını önemli ölçüde artırmıştır. 1973-1982 kesitinde
AGU'lerdeki 480 milyar dolar tutanndaki dış borç artışının nedenleri
ni aşağıdaki tabloda, belirli ölçüde, izleyebiliyoruz.
1973-1982 Kesitinde Dış Borç Artışı ( Milyar dolar)
' Petrol Fiyatlanndaki artış (ABD enflasyon oranı
üzerindeki artış)
1961-1980'e göre 1981 ve 1982'deki reel faiz
oranı
Dış Ticaret hadlerindeki olumsuz gelişmeler ve
1981-1982 durgunluğuna bağlı olarak ihracat
hacmindeki daralma

260

40
100

Toplam

400

Dış Borçlanmadaki Artış

480

Kaynak : W.R.Gine, International Debt and the Stability of the VVorld
Economy, Institute for International Economics, 1983, s. 25.
Yukandaki tablo dış borçlanmadaki artışın % 83,3'ünü "dış şoklar" a
bağlamaktadır. Örneğin, 1979-1982 arasında dört Latin Amerika
ülkesinin ( Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Şili) sözkonusu üç etken
nedeniyle yaklaşık 73,6 milyar dolarlık kayba uğradığı Brookings Institution tarafından hesaplanmıştır ( 9 ).
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İÜ. Borç Bunalımı ve Yeni Yönelimler
1982'de Meksika'nın borç servisini yerine getiremeyeceğini
açıklamasından önce borç ertelemeleri başlamıştır. Dünya Bankası
üyesi üyelerin 1975-1980 arası yılda 4 kez, 1981'de 13 kez ertelem
eye başvurdukları gözlenmektedir. 1983'te borç ertelemeleri 31'e,
1984'te ise ( 16 ülkenin ) 21'e ulaşmıştır. 1975-1984 kesitinde 38
ülkenin 113 operasyonla toplam 112 milyar dolar tutarında borcun er
telenmesini sağladıkları görülmektedir.Arjantin, Meksika ve Venezuela'nın ertelenmesini sağladıkları- toplam borç tutan 93 Milyar dolara
ulaşmakta ve toplam tutann % 8 Tine eşit olmaktadır ( 1 0 ) .
Burada belirtilmesi gerekli olan nokta, AGÜ'lerin karşılaştıklan borç
açmazının iki önemli yönelimle bütünleşmesidir:
- ABD'deki "deregulation" sürecine bağlı olarak mali yenilikler
çoğalmış ve özel bankaların stratejilerinde önemli değişiklikler
olmuştur.
- Borç krizi ve rekabetin şiddetlenmesi sektörler üzerinde olumsuz et
kilere sahip olmuştur. Bu etkiler geri dönmeyen ödünç miktarlarını
artırmış ve banka bilançolarını etkilediği ölçüde bankalann tutumlarını
değiştirmiştir. Bu nedenle de bankaların yeni tutum ve yönelimlerini
AGÜ'lerin borçlanma sorunlanndan ayırt etmek güçleşmektedir.
Özel bankalann bilânçolannın bir bölümü AGÜ'lerin borç servi
sini yerine getirememeleri nedeniyle bloke olmuş ve kârlar azalmaya
başlamıştır. Bankalann uyumu ise komünikasyonve hesaplama tek
niklerinin geliştirilmesiyle sağlanmaya başlamıştır.
Bu çerçevede:
( a ) Ülke rizikosu konusunda yeni davranışlara gidilmiş ve verilen
ödünçler giderek selektif bir yaklaşımla gerçekleştirilmeye
başlanmıştır.
( b ) Bankalar gelir ve harcama kalemlerinde değişiklikler
yapmışlardır. Euro-Kredi piyasasından OECD ülkeleri, sosyalist
ülkeler ve borç servisini gerçekleştiren ülkeler ( G. Doğu Asya ) ya
rarlanmaktadır.
Bankalar faaliyetlerini bilanço dışına kaydırmaktadırlar. Bu arada
yeni finansman teknikleri geliştirilmiştir. Sözkonusu teknikler :
- Dalgalı Borç Senetleri (FRNS )
- Ticari Senet İhracı Kolaylığı (İSTİF )
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- Transfer Edilebilir Kredi Aracı ( T L I )
-Dünya Bankası île Birlikte Finansmandır. ( World Bank Cofinancing).
IV. Genel Değerlendirme ve Son Gelişmeler:
( a) Borçlanma sürecinde üzerinde önemle durulması gereken nokta
lardan biri, sermaye kaçışı ve çıkışıdır. Sermaye kaçışını ölçmede
başvurulan başlıca üç ölçüt olan ödemeler dengesi, bakiye ve
dışandaki bankalarda tutulan özel mevduatın hesaplanması yaklaşımlannın verdiği sonuçlar sermaye kaçışını işaret etmektedir. Bir
hesaplamaya göre 1976-1984 arasında, yukandaki yaklaşımlara göre
sırasıyla 71,7 ; 132,5 ve 45,7 milyar dolarlık kaçış gerçekleşmiştir.
( 11 ). Morgan Guaranty'nin hesaplarına göre ise 1976-1985 kesi
tinde en borçlu 18 AGÜ'den 200 milyar dolar sermaye dışarı
kaçmıştır ( 12 ). 1974-1982 arası Arjantin, Meksika, Venezuela'da
sermaye kaçışının brüt dış borca oranı, hesaplama yöntemlerine ve
ülkelere göre % 32,8 'den % 71,8'e değişmektedir. Sermaye
kaçışının " en iyimser " yaklaşımla etkisi devalüasyona başvurmak ve
iç yatırımları azaltarak gelecekteki ekonomik büyüme hızını
düşürmektedir. Ne var ki, sermaye kaçışı ülkedeki gelir dağılımını
bozarak, "yapısal" vergi açığına neden olmakta ve döviz
spekülasyonuna gidilmesine yol açmaktadır. Spekülatörler birikim
sağlarken, borç servisini düşük ve orta gelir gruplan üstlenmektedir.
(b) Az gelişmiş ülkelerden dışanya net transfer sağlanmaktadır. Net
transferler 1984'e dek, genel planda pozitif iken bu tarihten sonra ne
gatif değer almaya başlamıştır: 1984'te-1,5 milyar dolar, 1985'te -27
milyar dolar, 1986'da -31 milyar dolar, 1987'de -29 milyar dolar.
Faiz ödemeleri bir kenara bırakılarak yalnızca ana para taksitleri ile
sağlanan ödünç arasındaki fark dikkate alınırsa, 1986 ve 1987'de
sırasıyla 25 ve 26 milyar dolarlık net ödünç gerçekleşmiştir. Ancak bu
rakamda 1978-1983 kesitindeki akımın yalnızca % 40'ına eşittir.
Sonuç olarak günümüzde 100 dolar borç alan bir AGÜ'nün aldığı
ödüncün üzerindeki bir tutan dışanya transfer etmektedir, oysa 19741977 arasında aldığı ödüncün yansından daha azını borç servisi alarak
ödemekteydi ( 13)
(c) Mali piyasalardaki bir gelişme henüz "bebeklik" çağında olan bor
cun hisse senedine dönüştürülmesi ( debt equity swaps ) mekaniz
masıdır. Bu yolda 1987'de 8 milyar dolarlık' bir dönüşümün
sağlandığı belirtilmektedir ( 14 ). Potansiyeli olan bir yöntem olarak
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görülen bu operasyonlara bazı büyük özel ABD bankalarının L. Ame
rika ülkelerindeki alacaklarına uygulamaları söz konusudur. Borçlu
ülkelere rahatlık sağladığı ileri sürülen bu yöntemin yabancı şirketlerin
düşük bedelle ulusal işletmelere sahip olmasına, özelleştirmeye ve
yurtdışına sermaye kaçışına neden olması sözkonusudur.
(d) ABD'deki en büyük 9 bankanın Baker planına dahil ülkelerdeki
geri dönmeyen krediler ( non performing l o a n s ) / özsermaye oranı
1982'de % 200 iken, 1987 başında % 20'ye inmiştir. Bunun temel
nedeni, özsermayenin yıllık % 12,6 oranında artırılmasıdır ( 15 ).
ABD bankalann AGÜ'lere olan angajmanlarını azaltmışlar japon
bankaları ise artırmışlardır. Japonya'daki bu eğilim iç finansman ih
tiyacının sınırlı olmasından (işletmelerin mali durumları iyileşmiş ve
bütçe fazlası verilmiştir) ve bankalar arası rekabetin artmasından kay
naklanmaktadır. Batı avrupa ülkelerindeki bankalann tutumu daha az
kategoriktir.
(e) 1987'de dış borcun 1986'daki oranda arttığı görülmektedir. Yak
laşık % 6,5'lik artış, döviz kurlanndaki değişmeler gözönüne alınınca
% 2-2,5 oranında gerçekleşmiştir.
1987'nin ilk 9 ayında, 19 ülkenin toplam 103 milyar dolarlık
borcu ertelenmiştir. Bunun 48 milyar doları daha önce ertelenmiş
borçtur. Bu çerçevede 1987'de AGÜ'lere verilen ödünç bir önceki
yıla göre 4 milyar dolar artarak 90 milyar dolara ulaşmıştır. Böylece
1981-1986 kesitinde görülen azalmanın durduğu ileri sürülebilir. An
cak özel ödünçlerdeki çok küçük kıpırdama Arjantin ve Meksika'ya
verilen yeni ödünçlerin yanısıra G.Kore'ye sağlanan röfinansman
kredisinden kaynaklanmaktadır. Resmi kredilerdeki artışlar ise ihracat
kredileri ve diğer iki taraflı finansman ve çok taraflı kalkınma kurum
larından sağlanmıştır.
En ağır borçlu 17 ülkenin dış ticaret hadlerindeki olumsuz
gelişme 1987'de sürmüş ve bu ülkelere yönelik ihracat talebi yalnızca
% 1,5 artmıştır. Fonnel olarak borç ertelemeleri pazarlıkları sürerken
birçok ülkenin ticari bankalar ile anlaşmaya vardıklan görülmektedir.
Ancak Brezilya özel alacaklılarına yönelik borç servisini askıya
almıştır. (1987'de) Bolivya,Kosta Rika,Fildişi Sahili,Dominik Cumhuriyeti,Ekvator,Güyan,Nikaragua ve Peru ise özel alacaklılann faiz
ödemelerini durdurmuşlardır. Dünya Bankası'na göre bankalar
borçların ödenmemesi nedeniyle bilanço provizyonlannı artırmakta ve
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yeni provizyon standartları bankalan yeni ödünç vermekten
alıkoymaktadır.Özellikle Latin Amerika ülkelerinin cari ödemeler den
gesindeki açığın azalması Meksika, Venezuela ve Brezilya'nın ticaret
fazlasından kaynaklanmaktadır. Dış finansmandaki artış ise,dahaönce
vurgulandığı üzere.Meksika ve Arjantin'in konumlanndan ve bazı L.
Amerika ülkelerinin özel dış borç faizlerini ödememelerinden kaynak
lanmaktadır.
Bağlı olarak bir önemli gelişme de borç ertelemeleri pazarlıklannın değişmeye başlamasıdır. Şöyle ki, artık "geçici moratoryumlar"a başvurulmaktadır ve alacaklı bankalann büyük bir kısmı,
rizikolu alacaklarını kapsayacak rezervler oluşturmaktadırlar. Yeni
bazı ülkelerin özel anlaşmalar ile faiz ödemelerinin ertelenmesinden,
borç servisinin ihracata bağlanmasına dek bir dizi karann alınmasını
sağladıkları görülmektedir. Yine borç ertelemelerinin daha düşük
faizle ve uzun vadeli olarak gerçekleştirildiği gözlenmektedir.
(g) 1986-1987 kesitinde 39 ülkeye IMF'nin stand-by ve yapısal uyum
anlaşmalan yapnğı görülmektedir.
Sahra'nın güneyindeki Afrika ülkelerine IMF, orta vadeli makro
ekonomik ve yapısal uyum politikalannı desteklemek yönünde, 2,7
milyar ÖÇH tutarında Structural Adjustment Facility (SAF)'nin
yanısıra Aralık 1987'den itibaren 6 milyar ÖÇH tutannda Enhanced
Structural Adjustment Facility vermeyi taahhüt etmiştir (16).
V. Geleceğe Yönelik Projeksiyonlar ve İstemler
Dünya Bankası Raporu orta gelirli ve ağır borçlu ülkeler için "
1987'nin son çeyreğinde faiz hadlerinde görülen şiddetli dalgalanma
lar ve borsada fiyatlann düşmesi sonucunda borç servisinin artacağını
" vurgulamaktadır. Aynı rapor sözkonusu ülkelerin " gelirlerindeki
düşmeyi tersine çevirme ve kredi değerliliklerini tedrici olarak
gerçekleştirme umudunu henüz gerçekleştirimediklerini" vurgulamak
ta ve " borç ertelemesine giden hiçbir ülkenin borç rasyolannı anlamlı
biçimde düşürmediğini" belirtmektedir.
ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean)'a göre ise " L. America ve Karayip ülkeleri ekonomilerinin
gelecekteki durumlarına ilişkin büyük belirsizlikler vardır".
IMF'nin 14-15 Nisan 1988'deki ilk bahar Toplantılarında 7'ler
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grubu her ülkenin durumunun ayrı ayrı ele alınmasının gerektiğini,
, genel bir borç affına gidilmesinin sakıncalı olduğunu belirterek böyle
bir çözüme karşı çıkmaktadır. Bu bağlamda borçlu ülkelerin reform
yapmaları ve büyümeye yönelik borç (ödeme) stratejisi izlemesi
önerilmektedir (17).
Bağlantısız ülkelerin 1972'de Lima'da oluşturdukları 24'ler gru
buna göre ise " Borç sorununa, negatif kaynak transferi sorunu
çözülmedikten ve toplam borç azalmadıktan sonra bir çözüm bulmak
olanaksızdır. Bu nedenle alacaklı hükümetlerin, özel bankalann ve
çok taraflı fınansal kurumlann toplam borç miktannı ve borç seviyesi
ni aşağı çekme çabasına katılmalan gerekiyor. Bu bağlamda ona gelir
li ülkeler için bu çözüme temel olarak piyasa mekanizması aracılığıyla
ulaşılacaktır. Düşük gelirli ülkeler için ise borçların silinmesi, bağışa
dönüştürülmesi ve Pari Klubü tarafından daha yumuşak erteleme
koşullannın getirilmesi gerekmektedir (18). Yine aynı çerçevede resmi
kalkınma yardımlarının sanayileşmiş ülke GSMH'sının % 0,7'sine
eşit olması istenmektedir. Sonuçta IMF ve Dünya Bankası'nın
büyümeye yönelik uyum veya ayarlama politikalannı daha fazla net
kaynak aktanlmasını sağlayarak desteklemeleri isteniyor.
24'ler grubunun istemleri yeni değildir. YUED tartışmalan
çerçevesinde yıllardır gündeme getirilen istemler söz konusudur.
Gelişmiş ülkelerin oluşturduklan 5'ler, 7'ler, 10'lar gruplarının istem
leri ile IMF ve Dünya Bankası'nın görüşleri aynı doğrultuda
oluşuyor. Kuşkusuz 1970'li yıllara göre belirli değişiklikler
görülmektedir, ancak sözkonusu yönelim ve değişiklikler, uluslararası
sermaye birikim modellerinde ve işbölümiindeki değişmelere koşut ol
arak gerçekleştirilmektedir. Var olan güç, ilişkileri çerçevesinde
AGÜ'lerin kalıcı bir çözüm bulmalan güç gözükmektedir.
(1) - International Currency Reviev/, Cilt: 15, No : 6, Mayıs 1984.
- OECD, Perspectives de 1' Economic Mondiale, 1984
- World Bank,World Debt Tables, 1987-1988
-IMFSurvey, 22 Şubat 1988.
- World Financial Markets, Eylül 1986 ve Haziran/Temmuz 1987.
(2) IMF Survey, 22 Şubat 1988, s. 53.
(3) A. Brimmer," International Capital Markets and the Financing of
Economic Development", Rev. de la Banqııe, Brussels, Cilt: 38,
No: 2, 1974.
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(4) H. Bourguinat, L ' Economie Internationale d' Endettement au
Tournant", in La Crise de L' Endettement International, acte
II,Colloque de Greco, CNRS, EFIQ, Economica, Paris 1986.
(5) - G.Corm," Menaces sur le Systeme Financiere Internationale",
Le Monde Diplomatique, Mart 1987.
- M.Fouet, Ph. Araya," Petrodollars et Marches Financiers Internationaux ", Economics et Societes, Serie No : 2,1986.
(6) J.Cheval, T. Apoteker," Le Role des Banques dans le Finance
ment des PDV : Leçons de L" Experience Recente ", in La
Crise, a.g.e., s. 116
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",Le Monde Diplomatiqııe, Eylül 1986.
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ÇİZELGE I : AGÜ'LERÎN DIŞ BORÇLARI (Milyar Dolar)

ÇİZELGE I I I : EURODÖVİZ İŞLEMLERİNDEKİ ARTIŞ
(Endeks 1970: 100)

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
1971

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

DRS'ye kayıtlı 672 745 808 877 949 1021 1085 1135
Ülkeler

Reel Ulusal Hasıla

UzunVd.Borç

Artış Hızı %

498 557 639 714 784 871 930 980

Res.Kay. 181 200 222 257 296 343 375 405
Özl. Kay. 317 357 417 457" 489 528 555 575

4

Eurodöviz Tutan
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159 168 138 130 128 110 113 155

IMF Kr.Kull.

15

20

30

33

38

40

42

Diğer AGÜ'ler

83

86

86

81

89

99

105 110

ToplamDışBorç

1978 1980 1985 1986 1978 1980 1985 1986
Kamusal Kayn.

64

32,7 45,5 49,0 54,8

31,2 35,5 59,5 65,2

6 -0,08 -1,7

6

4

4

3

109 123 170 245 292 340 425 557 755
9

13 38

44

19

16

25

31

35,5

ÇİZELGE IV : AGÜ'LERÎN BORÇLARI-EN BÜYÜK ABD'Lİ
ALACAKLILAR (Milyon Dolar)

A G Ü Borç ödünçlerin
Citicorp
Chase Manh.

ÇİZELGE I I : AGÜ'LERE TOPLAM NET KAYNAK AKIMI
(Milyar Dolar)
%

4

Kaynak : Bank of England, Quarterly Report, 1985.

775 831 894 958 1038 1120 1190 1245

Kaynak : World Bank, World Debt Tables, 1987-1988 Edition.

104 109 116 115 113 120 125 130 134

Bank of Amer.
Chemical
JP Morgan

Geri Dönmeyen

Piyasa Deg. Ödünçler
14.848
7,416
8.900
4,512
10.000
5,945
5.400

Man. Hannover 8,409
Sec. Pacific
1,800
Bankers Trust

4,000

First Interstate

1,520

5,100
3,069
3,066
4,231
907
2,963
770

Rezervler üzerindekiG.dön.
ödünç

7,432
4,388
4,900
2,876
2,334
4,178
893
1,037
750

3,800
2,000
1,852
1,505

3.632
2.388
3.048
1.371

1,350

984

1,850

2.328

650

243

1,000
50

37
250

65

974

926

Wells Fargo
First Chicago

1,900
3,117

1,584

1,533

Cont. Illinois

2,610

1,287

1,323

Mellon

1,600

806

794

760

166

935

598

757

566

432

Doç. Dr. AYTAÇ EKER
Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi ve idari Bilimler
Fakültesi Öğretim Üyesi

362

Bank of Boston 1,200

584

616

430

186

1,740

898

842

500

342

Mar.Midland

TÜRKİYE'NİN DIŞ BORÇLANMA İLE İLGİLİ SORUNLARI

NOT:
1. AGÜ'lerin Geri Dönmeyen Borçlan ve rezervler 30 Haziran 1987
tarihine ilişkindir.
2. İkincil piyasa fıyatlan Salomon Brothers tarafından verilmiştir. Ar
jantin : 38, Brezilya : 48, Meksika : 53, Şili: 61, Venezuela : 61.
Tüm diğer ülkelere verilen ödünçler % 50 iskontoya tabidir.
3. Araştırma verileri Keefe Bruyette, Woods, New York tarafından
sağlanmıştır.
KAYNAK : Euromoney, Special Supplement, Ocak 1988, s. 8.

1987 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin dış borç politikasını
değerlendirdiğimizde, ülkemizin büyük borçlu ülkeler grubuna gir
diğini görmekteyiz. Nitekim son beş yıllık toplam dış borç miktarlan
ile yıllık artış oranlan bunu doğrulamaktadır.
1983
Toplam Dış Borç
Yıllık Artış
Oranı ( % )

18.385
4.3

1984

1985

1986

21.258
15.6

25.344 31.228
19.2
23.2

1987
38.304
22.6

(Milyon Dolar)
KAYNAK: T.C. Merkez Bankası Yıllık Rapor 1987.
Dış borç miktanndaki yüksek orandaki artışın önemli bir nedeni
ABD dolannın diğer paralar karşısında değer kaybetmesidir. Dış
borçlann % 57'sinin dolar dışı dövizlerden oluşması nedeniyle dolann
değer kaybetmesi, dış borçlann ABD dolan cinsinden artmasına yol
açmaktadır.
Toplam dış borçlar hızla artarken, borçların bileşimi de
değişmektedir. Dış borç yapısı borç verenlere göre incelendiğinde, ti
cari bankalann payının düşük olduğu görülmektedir. İstikrar programı
çerçevesinde gereken taze para, Hükümetler ve Uluslararası Kuru
luşlar tarafından sağlandığı için, Resmi Kredilerin payı yüksek seviy
ede kalmıştır.
Uluslararası piyasalardan sağlanan kısa vadeli borçların toplam
kısa vadeli borçlar içindeki payı 1980 yılında % 21.8 iken 1987
yılında % 47.4' e yükselmiştir. Borçluya göre yapılan sınıflandırma
ise, uzun vadeli borçlanma yapısında dönem içerisinde önemli bir
değişiklik olmadığı halde, kısa vadeli borçlanma içinde özel sektörün
payının 1980 yılında % 19.6'dan 1987 yılında % 52.6'ya çıkması
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önemli bir yapı değişikliğini ortaya koymaktadır.
Kısa vadeli dış borçların toplam dış borçlar içindeki payı 1980
yılında % 14 iken, 1987 yılında % 23 olmuştur. Kısa vadeli borçların
yapısına bakıldığında bu yükselişin iki önemli nedene dayandığı
görülmektedir. Bunlardan ilki, döviz mevduat hesaplarının özellikle
kambiyo rejiminin liberal bir yapıya kavuşturulduğu 1984 yılından iti
baren hızlı bir şekilde artması olmuştur. Kısa vadeli borçlar içinde
döviz mevduat hesaplarının payı 1980-1987 döneminde % 30.8 den
42.2 ye yükselmiş, döviz kredilerinin payı ise aynı dönemde % 69.2
den % 57.8 e düşmüştür. İkinci neden ise, döviz kredileri içinde ulus
lararası piyasalardan doğrudan borçlanmaların da aynı tarihten itibaren
önemli bir şekilde artmaya başlamasıdır.
Kredilerin kendi içindeki dağılımına gelince; dış ticaretin finans
manı için sağlanan prefioansman ve kabul kredileri özellikle yeni kam
biyo rejiminin uygulanmaya başladığı 1984 yılında % 95 gibi yüksek
bir oranda arttığı, daha sonra bu artışın 1985 yılında % 52 ye
düştüğü, 1986 ve 1987 yıllarında ise azaldığı görülmektedir. Dolaylı
borçlanma şeklinde tanımlanabilen bu kredilerin dış ticaret, hacmi
içindeki payı 1980 yılında % 4 olmuş, 1985 ve 1986 yıllarında % 9'a
çıkmış, 1987 yılında ise % l'yt düşmüştür. Bu oranın 1980-1987
döneminde genellikle düşük olması ve 1987 yılında da 1986 yılma
göre düşmesinin önemli bir nedeni, ithalatın finansmanında daha çok
uzun vadeli proje kredilerinin kullanılması olmuştur.
Dış borç servisi de üzerinde durulması gereken diğer bir konu
dur. Dış borç ana para ve faiz ödemeleri toplamının döviz gelirleri
içindeki payı olarak ifade edilen dış borç servisinin yıllar itibari ile son
beş yıllık gelişimi şöyledir:
Yıllar

Borç Ödemeleri
( Milyon Dolar)

1983
1984
1985
1986
1987

2.507
2.693
3.611
4.520
4.565

.

Döviz Gelirleri
( Milyon Dolar)
8.320
10.286
11.572
12.551
14.398

Borç Servisi
%
30.1
26.2
31.2
36.0
31.7

KAYNAK : 1987 Yıllık Ekonomik Rapor, T.C.Maliye ve Gümrük
Bakanlığı.
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Tablodan da görüldüğü gibi, dış borç servisi 1986 yılında % 36
ya kadar yükselmiş, 1987 yılında ise % 31.7 ye düşmüştür. Şu halde
ülkemizde kazanılan her bir doların 31.7 cent'ini dış borç olarak
ödemekteyiz.
Türkiye'de dış borçlar ve sorunları hakkında özet olarak şunları
söyleyebiliriz:
1.- Ülkemizde dış borçlanma devamlı şekilde artış göstermiş ve
1987 yılında 38.304 milyon dolara ulaşmıştır. Kendi öz kaynak
larının yetersizliği ve yeni teknolojilerin yurda getirilmek istenmesi
Türk ekonomisine devamlı dış kaynak transfer edilmesini gerektir
miştir. Bu durum ise, ekonominin belirli bir doğrultuda varlığını
sürdürme sebebi olabilmektedir.
2.- Kısa vadeli borçların miktarı giderek artmaktadır. Kriz
dönemi olarak kabul edilen 1977-1978 yıllarında kısa vadeli borç mik
tarı % 52-57 oranlarına ulaşmıştır. 1982 yılında % 13 e kadar düşen
kısa vadeli borçların payı tekrar artmaya başlamış ve 1987 yılında %
47 ye yükselmiştir. Kriz dönemini hatırlatan kısa vadeli borçlardaki
bu gelişmeyi olumlu bir sonuç olarak kabul etmek mümkün değildir.
3.- Borçlan özel şahıs ve şirket borçlan ile resmi borçlar şeklinde
ayırdığımızda,genellikle özel kurumlann, şirketlerin, kişilerin borçlan
ne kadar yüksek olursa borçlanmada kontrol unsurlan da o nisbette
azalmaktadır.Nitekim, özel sektör payı ( kısa vadeli borç olarak )
1980 yılında % 19.6 iken 1987 yılında % 52.6 ya çıkmış olması
önemli bir gelişme olmaktadır.
4.- Dış borçlar ödemeler dengesine faiz ve ana para ödemeleri
şeklinde yük getirmektedir. Türk ekonomisinde ödemeler dengesi
uzun yıllar boyunca bir sorun olarak ortaya çıkmış ve ekonomik
gelişmeyi engelleyen bir unsur olmuştur. Ödemeler dengesinin de
vamlı açık vermesi dış borç servisinin düzenli işlemesini
güçleştirmekte ve zorlaştırmaktadır. Ancak,son yıllarda uygulanan
ekonomik politikalar sonucunda ortaya çıkan ihracat ve görünmeyen
gelirlerdeki olumlu artışlar sonucunda ödemeler dengesi ve bunun fi
nansmanı giderek rahatlamaktadır.
5.- Ödemeler dengesinin devamlı şekilde açık vermesi demek bir

anlamda vadesi gelen borçları ödemek için devletin yeni bir
borçlanmaya gitmesi demektir. Yani borcun borçla finansmanı
sözkonusu olmaktadır. Yeni bir borçlanma yeni şartlan da beraberinde
getirecektir, genelde borç yükünü arttıracak bu uygulama ülke eko
nomisini olumsuz yönde etkilemekte, çeşitli sakıncalan ve riskleri de
beraberinde taşımaktadır.
1987 yılı sonu itibariyle milli gelirin yarısından fazlasını
oluşturan dış borçlar, yıldan yıla hızlı bir şekilde artmaktadır. Türkiye
alt yapı tesislerini tamamlamak, tanmı modernize etmek ve sanay
ileşmeyi hızlandırmak zorundadır. Avrupa Topluluğuna tam üye ol
mak isteyen Türkiye, kaynaklannı israfa kaçmadan , plan hedeflerine
uygun olarak en verimli şekilde kullanmalıdır.
Ekonominin yeni dengelere geçişinde intibak yükünün tanm dışı
sermaye gelirleri üzerinde oluşması gerekmektedir. Bu gelirlerin vergi
yükü ve tasarruf eğilimi arttın İmalıdır.

1.9.1986-1.9.1987

BORÇLU
TDÇI
Sivas-Deçeko
TEK

1.- Gülten Kazgan, Ekonomide Dışa Açık Büyümejstanbul,
1988
2.- Merih Celasun," Bir Konu Bir Konuk ", Dış Ticarette Dur
um, S a y ı : 5 Temmuz 1987, S. 5-9.

5.- Rüştü Saraçoğlu, T.C. Merkez Bankası 1987 Yılı Yıllık
Faaliyet Raporu Konuşması.

7.- 1988 Mali Yılı Bütçe Gerekçesi, T.C. Maliye ve Gümrük
Bakanlığı, Ankara, Şubat 1988.
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6.- 1987 Yılı Ekonomik Rapor, T.C. Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı.

Undc AG
Linda AG

FAİZ

Bank ltd.Credit Com. FRF 4 1 6 . 7 9 7 . 5 0 0

TMO

4.-" Türkiye'nin Dış Borçlan ve çözüm Yollan ", Açık Otur
um Mülkiyeliler Birliği 1987, Haziran 1987,S. 31-38.

CÎNSİ

KAYNAKLARDAN

VADE
MİKTAR

BOTAŞ

PETKİM

TEK

3.- Erdinç Tokgöz," Türkiye'nin Dış Borçlan ", Dış Ticarette
Durum, Sayı: 5 Temmuz 1987, S. 22-23.

DÖVİZ

KREDİTÖR

ÇEŞİTLİ

KREDİLER

8.75

PTT

KAYNAKLAR

ARASINDA

SAĞLANAN

TEK

Dış borç gibi ilk tahlilde mali yönü ağır basan sonınlann sağlıklı
çözümleri, ekonominin reel kesimlerinde kaynaklann daha verimli
kullanılması ve gelir bölüşümünün enflasyonu körüklemeyen barışçı
metotlarla iyileştirilmesi ile gerçekleştirilecektir.

TARİHLERİ

5/-

TARM
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12.9.1986
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VADE/

DÖVTZ
BORÇLU

KREDİTÖR

CİNSİ

TOPLU K O N U T

Midland Bank

USD

TURİZM B A N K A

S o c i c t e General

USD

TOPLU K O N U T

Marubcni Co.

JPY

TOPLU K O N U T

Orienl Leasing

JPY

TOPLU K O N U T

T o k y o Leasing

JPY

TOPLU K O N U T

Craun Leasing

JPY

T.C.M.B.

Yasuda B.

JPY

TMO

VVatkins

USD

TEK

B H S Bak

DEM

DYB

Standart Chartcrcd

GBP

TMO

ece
ece

USD

TMO
PTT

Irwing Trust

USD

PTT

Inving Trust

USD

TEK

Mitsubishi

JPY

Grain

USD

DYB.

KFW

DEM

TEK

Indosuez Bank

BEF

TEK

Indosucz Bank

BEF

DSİ

Export Finans

NOK

DSİ

Bergan Bank

NOK

ANADOLU B A N K

A B C

USD

SİVAS DCK

Hclebd

DEM

TEK

H y p o Bank

DEM

TRT

T h a m s o n LTG

USD

TÜPRAŞ

Bank o f T o k y o

USD

T.C.M.B.

Bankcrs Trust

JPY

PETKtM

ETB

ECU

DESİYAB

Japon Bankaları

PTT

Stand Elce. Lorcnz

DEM

DSİ

U n . Bank o f S w i t

CHF

DSİ

Un. Bank of Svvit

CHF

DSİ

U n . Bank o f S w i t

CHF

DSİ

U n . Bank o f S w i t

CHF

PTT

Itoh C o .

JPY

TOPLU K O N U T

Morgan Grenfel

USD

HAZİNE

Japon E x i m

JPY

HAZİNE

D.G Bank

DEM

HAZİNE

D.G Bank

SİVAS D C K

• JPY

DEM
H e s s i c h e Landcsbank DEM

MİKTAR

190.000.000
20.000.000
7.140.000.000
7.630.000.000
3.100.000.000
3.100.000.000
3.000.000.000
714.000
20.176.195
5.000.000
5.890.500
2.211.825
1.920.000
10.880.000
836.040.000
17.265.996
261.264.146
699.027.264
3.677.750
649.050
1.060.000
4.845.000
10.600.000
39.518.358
100.000.000
5.040.000.000
17.000.000
10.000.000.000
6.375.000
9.686.515
1.709.385
8.914.800
1.573.200
632.995.273
10.157.000
1.582.351.500
2.588.900
14.676.100
27.455.000

FAİZ

ODZDON

ANLAŞMA

6.3.1987

Libor+1.25

7.5/3

8.25

İl-

JPR

9/4

13.3.1987

6.6

7.5/3.5

23.3.1987

6.6

7.5/3.5

23.3.1987

6.6

7.5/3.5

23.3.1987

6.4

5/5

24.3.1987

Libor

3/3

26.3.1987

AKA

13/3.5

12.5.1987

Libor

4/0.5

3.4.1987

Libor

3/1

4.4.1987

Libor

3/1

•

DÖNEMİNDE
SAĞLANAN

Kredi Tutan

Proje Adı

DÜNYA

KREDİLER

Vade/ODZ-DO

Faiz

17/5
17/5
10/8
17/4
17/4
17/4.5

IBRDBM + % 0.5
Lib + 1.25
IBRDBM + % 0.5
IBRDBM + % 0.5
IBRDBM + % 0.5

Anlaşma Tarihi

132.000.000
58.500.000
100.000.000
184.000.000
120.000.000
325.000.000

S ir Barajı ve Hes. Pro.
MEGSB - Yayın Mesleki Eg. Pr.
Mali Sektör Uyum Kr-BLOAN (*)
İzmir Su ve Kanalizasyon Pr.
Çukurova Kentsel Gelişme Pr.
Enerji Sektörü Yatırımları
C)

%20 IBRD,

USD
USD
USD
USD
USD
USD

2.9.1987
13.1.1987
5.2.1987
12.6.1987
12.6.1987
29.6.1987

% 80 Avrupa Para Piyasası

14.4.1987

Libor+1.75

7.5/1.5

20.4.1987

7.5/1.5

24.4.1987

Değişken

8/4

28.4.1987

Değişken

İl-

30.4.1987

8.25

10/-

6.5.1987

8.25

10.5/0.5

6.5.1987

8.75

10/2

N i b + 1.375

7/2

7.5.1987

Libor+1.25

1/1
9/4

27.5.1987

Libor+1.187

5.5/2.5

8.75

22.6.1987

JPR+0.5

il
li
ni

2.5

30/8

29.6.1987
30.6.1987

Libor+0.5

BANKASI'NDAN

13.3.1987

Libor+1.37

9.4375

1.9.1986-1.9.1987

TARİHİ

1.9.1986-1.9.1987

DÖNEMİNDE

KUVEYT

FONU'NDAN

Proje Adı

7.5.1987

1.6.1987
3.61987
25.6.1987
25.6.1987

5.5

7/-

7.25

6/-

UBS+1

15/5

10.7.1987

UBS+2.25

2/1

10.7.1987

UBS+I

15/5

10.7.1987

UBS+2.25

2/1

10.7.1987

7.4

61-

21.7.1987

6.7.1987

8.25

5/4

23.7.1987

JLTPR

8/-

24.7.1987

Libor+1.25

7.5/2

20.8.1987

Değişken

9.5/2

20.8.1987

AKAPlaf

10/2

1.6.1987

Petlas
Sümer bank
Sümer bank
Dizel Lokomotif Alımı
Petrol İthalatı Finansmanı
ODTÜ Labaratuvar Malzemesi
Petrol İthalatı Finansmanı
Ankara İçme Suyu Art- Dağ. Pr.
ODTÜ Labaratuvar Malzemesi

İSLAM

KALKINMA

SAĞLANAN

BANKASI

VE

KREDİLER

Kredi Tutan

Vade/ODZ.DO

Faiz

Anlaşma Tarihi

9.139.000 USD
10.000.000 U S D
1.250.000 U S D
16.500.000 USD
15.000.000 USD
2.200.000 U S D
15.000.000 U S D
6.000.000 U S D
2.423.000 USD

6/2
1.5/1.5/10/2
9 ay/9 ay
15/3

8
7
7
7
7
3
7
4.5
8

2.9.1986

9 ay/9 ay
21/6
10/2

1.9.1986-1.9.1987 D Ö N E M İ N D E A V R U P A K O N S E Y İ
İLE YAPILAN KREDİ ANLAŞMALARI
Kredi Tutarı

Anlaşma Tarihi

Vade/ODZ-DO

30.000.000 CHF
50.000.000 CHF
35.000.000 CHF
10.000.000 DEM

16.10.1986
16.2.1987
15.5.1987
30.6.1987

10/10/10
10/10
10/5

2.9.1986
20.10.1986
13.1.1987
4.2.1987
28.3.1987
11.5.1987
15.6.1987
28.8.1987

ISKAN

FON

Faiz
5.25
6
1.5
4.875

m
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G E L İ Ş M E K T E OLAN Ü L K E L E R D E CARİ İ Ş L E M L E R D E N G E S İ VE
DIŞ B O R Ç S T O K U
( M i l y a r ABD D o l a r ı )

CARİ İŞLEMLER DENGESİ
Gelişmekte Olan Ülkeler
- Afrika
- Asya
- Avrupa
- Orta Doğu
- Latin Amerika
S BORÇ STOKU
Gelişmekte Olan Ülkeler
- Afrika
- Asya
- Avrupa
- Ona Doğu
- Latin Amerika

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

30.4
-1.9
-14.4
-15.6
92.5
-30.2

-48.5
-22.4
-19.0
-14.3
50.0
-42.7

-87.1
-21.5
-17.4
-8.7
3.0
-42.5

-64.2
-12.3
-14.8
-5.9
-20.1
-10.9

-33.8
-4.2
-4.2
-3.2
-15.8
-2.6

-23.9
-14.9
-14.9
-3.3
-2.2
-4.3

-47.0
4.9
4.9
-1.7
-23.3
-17.5

634.9
98.4
136.8
93.6
74.1
231.2

748.0
109.1
158.7
102.0
90.5
287.8

848.5
122.3
183.9
106.8
102.8
332.8

900.0
130.8
204.4
107.4
113.2
344.3

949.0
132.9
218.9
111.9
123.0
362.3

1018.8
143.2
246.5
127.3
130.6
371.2

113.5
161.3
268.8
145.3
146.7
391.4

Kaynak : IMF, Worki Economic Outlook, Oclobcr - 1987, S. 75 - 104

BORÇ VERENE GÖRE KISA VADE DIŞ BORÇ YAPISI
1980
TİCARİ
BANKALAR
(PİYASA)
21.8 %

HÜKÜMETLERARASI
(PETROL KR.)
27.1%

1987

ÖZEL
(DRESDNER
+ DİĞER
12.9 %

*^S££.

V e r C n e 8 Ö r C

V C u a

»

V a d e , İ d

' 5 ^ « d . ö n e m , i bir yap,

Kaynak : T.C. Merkez Bankası, Hazine ve D,ş Ticaret Müsteşarl.ğ,

krcdilenn payından önemli bir arüs, görülmektedir.

«gıanan

Kaynak : T.C. Merkez Bankası, Hazine ve D ı 5 Ticaret Müstesarbğ,
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D Ç M UYGULAMASI VE SONUÇLARI
A- GİRİŞ
1.9.1986-1.9.1987 T A R İ H L E R İ
PİYASALARINDAN

ARASINDA ULUSLARARASI
SAĞLANAN KREDİLER

PARA

VADE
BORÇLU

CİNSİ MİKTAR (orjinal) MİKTAR (USD)

HAZİNE

JPY

HAZİNE
HAZİNE
T.C. MERKEZ BANK.
TEK
HAZİNE
TOPLU KONUT
TOPLU KONUT
TOPLU KONUT
T.C. MERKEZ BANK.
T.C. MERKEZ BANK.
T.C. ZİRAAT BANK.
FİT

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
ECU
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
DEM
USD
USD
USD
USD
CAD
USD
USD
USD
USD
DEM
USD
USD
USD
DEM
DEM
USD
USD

TEK

HAZİNE
TOPLU KONUT
T.C. MERKEZ BANK.
TOPLU KONUT
THY
THY
TOPLU KONUT
PTT
ANADOLU BANKASI
TÜPRAŞ
TOPLU KONUT
TOPLU KONUT
TEK
HAZİNE
HAZİNE
ANADOLU BANKASI
HAZİNE
HAZİNE
TEK
T.C. MERKEZ BANK.

35.000.000.000
18.500.000
21.500.000
65.000.000
115.000.000
200.600.000
150.000.000
100.000.000
115.000.000
50.000.000
82.000.000
200.000.000
4.800.000.000
16.000.000
100.000.000
42.000.000
125.000.000
190.000.000
154.275.000
46.925.000
53.500.000
18.000.000
15.000.000
200.000.000
127.500.000
106.000.000
20.353.505
85.000.000
85.000.000
25.000.000
107.654.215
139.950.479
25.000.000
150.000.000

218.408.736
18.500.000
21.500.000
65.000.000
115.000.000
200.600.000
150.000.000

FAİZ

JPR+1.1-1.0 Lib

Lib+0.278-1.5
Lib+0.278-1.5
Lib+0.15
Lib+1.25
Lib+0.625
Lib+1.25
100.000.000 Lib+0.378
121.256.000
8.337
50.000.000 Lib+0.25
82.000.000 Lib+0.15
200.000.00 Lib+-0.75
25.000.000
7.2
16.000.000 Lib+1.375
100.000.000 Lib+1.25/1.75
42.000.000 Lib+0.25
67.283.884
6.875
190.000.000 Lib+1.25
154.275.000
8.78-8.35
46.925.000 Lib+1.25
52.500.000 Lib+1.25

13.644.633
15.000.000
200.000.000
127.500.000
106.000.000
10.955.703
85.000.000
85.000.000
25.000.000
107.654.215

lib+1.25-1.375
Lib+1.125
Lib+0.75
Lib+1.25
Lib+1.25
Lib+1.25
Lib+0.25
Lib+1.25
Lib+1.25
Lib+1.25
139.950.479 AKA
25.000.000 Lib+1.25
150.000.000 Lib

ÖDZ.DÖN

11/5

ilİZ317.5/4
13/4
7/3.5
8/4
0/4
2/1

il
li5/2
5.5/2
8-10/5-8
7/3
5/5
7.5/3
10/0.6
8/3.5
8.25/3.5
6/3
1/1
1/1
13/3
7.5/3.5
7/4.5
5/0.6
6/2
1.5/1.5
6/1.5
5/0.6
5/2
1.5/1.5

Doç. Dr. Esfender KORMAZ
1. Ü. İktisat Fakültesi

ANLAŞMA
TARİHİ

10.9.1986
19.9.1986
19.9.1986
24.9.1986
24.4.1986
10.10.1986
10.10.1986
20.10.1986
20.10.1986
21.10.1986
20.11.1986
17.12.1986
22.1.1987
3.2.1987
5.2.1987
24.2.1987
26.2.1987
6.3.1987
11.3.1987
11.3.1987
26.3.1987
3.4.1987
13.4.1987
23.4.1987
11.5.1987
11.5.1987
12.5.1987
15.6.1987
15.6.1987
23.6.1987
3.7.1987
3.7.1987
24.7.1987
28.7.1987

Dış finansman tarihinde, DÇM'lerin özel bir yeri var.Gerek 1980
öncesi Türkiye'nin dış ödeme güçlüğüne düşmesi sırasında ve gerek
se günümüzde sürekli tartışma konusu olmaktadır. 1984' ten beri
ödenmekte olan DÇM'ler, yaşanan enflasyonun da nedenleri arasında
gösterilmektedir. İşte gerçekten böyle bir etkinin olup olmadığını ve
DÇM'lerin uygulandığı dönemdeki işlevlerini tartışmak, bu gibi kısa
vadeli borçlann ilerideki uygulamaları içinde bir örnek oluşturacaktır.

B- D Ç M U Y G U L A M A S I NASIL O L D U ?
1.

1972 Yılına K a d a r Olan Uygulama

DÇM Hesaplan 1967 Yılında uygulanmaya başladı. O yıllardaki
ödemeler dengesi açıklarına bir çözüm olarak düşünülmüştür. Bu uy
gulama ile başta işçiler olmak üzere dışanda dövizi alan ve fakat bunu
Türkiye'ye getirmek zorunda olmayanların bu dövizlerini çekmek
amaçlanmıştır.
Özellikleri ise şöyle idi :
a. Mevduat sahipleri, hesaba yatırdıkları dövizleri, istediklerinde
yine döviz olarak, veya o günkü cari kur üzerinden Türk Lirası
karşılığını geri alıyordu.
b.DÇM hesaplarına, Avnıpa para piyasasında oluşan faize ek bir
faiz veriliyordu.Vadeye göre değişen bu faiz farkı ( Spread ) bu hesa
pların daha cazip hale gelmesi için veriliyordu.
c. Açılan DÇM hesabında döviz değil, dövizin Türk lirası karşılığı
görülüyordu. Yani Türk Bankaları için bu hesaplar, karşılığı nominal
olarak döviz olan, Türk lirası mevduat hesabı niteliğinde idi.
d. DÇM sahibi elindeki dövizi devlete borç veriliyordu. Hesap
süresince bu döviz üzerinde sadece devletin tasarruf hakkı vardı. 1 Iesap sahibinin ise Türk lirası karşılığı üzerinde tasarruf hakkı vardı.

7H

79

Bu kural esas itibariyle o zamanki kambiyo sisteminin tabii bir sonucu
idi. Ancak devletin garantisi hesap sahibinin getirdiği dövizi geri vermekti.Bunun için de hesap kapatılırken, kur değişmesinden dolayı or
taya çıkan fark hazine tarafından karşılanıyordu.
Devletin
farkı idi. eğer
döviz olarak
farkını ödeme

üstlendiği risk, DÇM nin açılış tarihi arasındaki kur
DÇM hesaplan, bugünkü döviz tevdiat hesapları gibi,
kaydetme imkânı olsaydı, devletin söz konusu kur
riski olmayacaktı.

DÇM'nin Türk lirası krediye dönüşmesinde, 1970 develüasyonundan sonra, DÇM hesaplarına rağbet arttı, bu tarihte istik
rar tedbirleri dolayısıyle, krediler kısılmış, faizler artmıştı. Özel
sektöre Devalüasyonun getirdiği bir maliyet artışı da vardı. Bu neden
lerden kaynak bulma sıkıntısına düşen birçok firma, DÇM yoluna
başvurdu. Bu firmalar yurtçusundan döviz buluyor. Bu dövizler DÇM
hesabı olarak açılıyor. Banka bu dövizleri Merkez Bankasına devre
diyor, ve aldığı Türk lirası ile de DÇM sahibine kredi açıyordu.
Dolayısiyle bu uygulama ile hem Merkez Bankasının döviz
imkânları artıyor. Hemde özel sektöre kredi imkânı doğuyordu.
DÇM hesapları 1972 yılına kadar teşvik edildi. Ancak de
valüasyondan sonra durum değişti. İhracatta ve işçi dövizlerinde artış
oldu. Döviz rezervleri arttı.Bu ise DÇM lerin sakıncalarını gündeme
getirdi.
1972 yılı sonunda DÇM toplamı 465 milyon dolardı. Bunlar
karşılığı 5 milyar liranın üzerinde kredi açılmıştı.
Bu gibi gelişmelerden dolayı DÇM' 1er için bir takım sınırlamalar
getirildi.
Bu sınırlamalar şöye oldu :
a) Artık DÇM' 1er sadece Türkiye'de yerleşik özel ve tüzel kişiler
adına açılabilir.
b) Verilecek kredinin üst limiti hesabın % 80'ini aşamaz.
c) Diğer hesaplara uygulanan manzum karşılıklar DÇM'ler içinde
aynen uygulanır.
d) DÇM karşılığı kredilerin faiz oranlan, yurt içinde geçerli faiz
lerden daha düşük olamaz.
80

2. 1974'ten Sonraki Uygulama
(Yüksek ) PETROL FAİZİ DÇM'leri yeniden gündeme getir
di.Mayıs 1975'te DÇM açma hakkı yaygınlaştırıldı. 1972'de sadece
Türkiye'de ikanet edenler DÇM hesabı açabilir şeklinde kısıtlama
kaldırıldı. Dışarda oturanlara da bu hak tanındı.
Bu dönemde sadece 1975 yılında, DÇM kaynaklanndan kul
lanılan krediler 25 milyona ulaştı. Oysa ki 1967 ile 1972 yılları
arasında bu kaynağa dayalı kredi tutan 5 milyar dolayına indi.
DÇM yoluyla Türk lirası kredisine olan talep iki sebepten ileri
geliyordu. Para ve sermaye piyasasında borç verilebilir fon kıttı. Bu
yolla sağlanan kredi faizleri düşüktü. İçeride faiz oranı ortalama % 2025 arasında iken, DÇM'ye dayalı kredi faiz oranı, Libor artı 1.75
puan, yani % 10'un altında kalıyordu.
C- K O N S O L İ D A S Y O N
1978'de DÇM hesaplan için yeni kararlar alındı. Bu yıl ya
bancılar tarafından açtırılan hesaplarda kur garantisi kaldırıldı. Yurt
dışındaki Türk vatandaşları için bu hak devam ediyordu.
Ve nihayet 1979 yılında dış ödemelerde iyice tıkanan Türkiye
220 yabancı banka ile masaya oturmuş, sonra ödenmemiş ve vadeleri
1 Ocak 1981 tarihine kadar dolacak yaklaşık $ 2,5 milyar tutarındaki
DÇM hesabı "devlet borcu"haline dönüştürülerek yedi yıl süre ile erte
lenmiştir. Üç yıllık ödemesiz dönemi olan anlaşma uyarınca DÇM
borçları altışar aylık aralarda sekiz eşit taksitle ödenecek. DÇMnin de
içinde bulunduğu borç ertelemeleri dolayısıyla Türkiye'nin 1978
yılında toplam 7.3 milyar dolar olan kısa vadeli dış borçları 1980 yılı
sonunda 2.4 milyar dolara inmiştir. Ertelenen kısa vadeli borç rakamlan şöyledir:
Toplam Bankalar
2.929.0
DÇM
2.200.0
Banker Kredisi
429.0
Üçüncü Taraf Borçlan ( T P R C )
300.0
Diğerleri ( Toplam )
39.5
GENEL TOPLAM
4.068.5
Kaynak : Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve T.C. Merkez
Bankası.
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D- D Ç M ' L E R İ N Ö D E N M E S İ VE O L U M S U Z E T K İ L E R İ
Alacaklılarla varılan anlaşma gereği, vadeleri 1 Ocak 1981 de
dolacak DÇM'ler 3 yılı ödemesiz dönem olmak üzere 7 yıl süre ile er
telendi. DÇM'ler.ekim 1984 ile 1989 arasındaki 4 yıl içindeki altışar
aylık taksitler halinde ve 8 eşit taksitte ödenecektir.
1979 yılından sonra yurt dışındaki DÇM sahiplerini çeşitli ku
rumlara iskonto ettirmişti.
Bir kısmı ise, Türkiye'de yabancı sermaye şeklinde ödendi.
Birçok yabancı sermayeli firma sermaye artışını bu yolla yaptı.
Türkiye'ye gelmek için başvuran yabancı sermayenin bir kısmı da bu
yolla geldi. (1)
DÇM'ler konvertibl mevduat kambiyo piyasasının bir aletidir.
İlk defa 1967 yılında uygulanan DÇM sistemi, 1975 ve 1976 da
Döviz darboğazına geçici bir çözüm de getirmişti. Ayrıca yurt içi likid
iteyi de artırmıştı. Bunlara rağmen DÇM'lerin olumsuz yanları
çoktur:
- Kısa vadeli borçlanmanın risklerini taşımaktadır. Yeterli döviz
rezervi olmadığından DÇM hareketleri krize yol açmıştır.
Kur garantisinden dolayı, özel kesim yurt dışından yüksek faiz
ve komisyon vererek, döviz toplanmış. Borç maliyeti, ekonomide,
verimliliğin üstünde olmuştur. Dolayısıyla etkinlik sağlamamıştır.
- Kısa sürede döviz sorununa çözüm getirmesi dolayısıyla,
Türkiye'nin alternatif ve daha uygun şartlarla borç aramasına sınır
çekmiştir.
(1) Bu yolla Türkiye'ye gelen yabancı sermayeli şirketler Chase Man
hattan Bank, Hollantse Bank, Mitland Bank, Bank of Bostan ve Manifaktures Honnever trust.
E- DÇM VE ENFLASYON

Tartışmacılarda bu borç ödemesinin, diğer devlet borçlarından
farklı enflasyonist baskı yaratacağı izlenimi verilmiştir.
Aslında ise dış borç ödemeleri tersine deflasyonist etki yapacağı
geniş bir kabul görmüştür. Şüphesiz ki, bu yaklaşımda, bütçelerde dış
borç ödemeleri için yeterli karşılık ayrıldığı bu karşılıklar için döviz
fiyatlarının doğru tahmin edildiği ve yine bir vergi gelirleri sağlandığı
karşılıkların varsayımı yaratmaktadır.
Borç ödemeleri için gerekli döviz, yeni borçlarla, Merkez Ban
kasından veya serbest piyasadan sağlanabilir. Borç ödeme gerekli
döviz Merkez Bankasından sağlanırsa daraltıcı etki yapar.. Serbest
piyasadan veya kısa vadeli borçlarla sağlanırsa, nakit dengesini etkil
er. Ancak ayrı kompartımandan olmasına rağmen para ve bütçe politi
kası iç içedir. Dolayısıyla bütçede yeterli karşılak aynlmışsa, para arzanda istenmiyen bir gelişme doğmaz.
Türkiye'de Devlet Borçlarının yönetimi 16.4.1986 tarih ve 3274
sayılı kanunun 9. maddesi uyarınca Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir. Örneğin,
1988 Bütçe kanununun 37. maddesinin 6. fıkrasına göre :
" Hazine ve dış ticaret müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan Mali
yıl içinde 3,5 Trilyon liralık bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanma
akdine, ayni yıl zarfında iç ve dış borç anapara geri ödemelerini bütçe
ile ilgilendirmeksizin yapmaya, mali yıl içerisinde ödenecek dış ve iç
borç anaparaları ile dış ve iç borçlanma tutarlarını bütçe dışında özel
hesaplarda işletmeye yetkilidir. Borçlanılabilecek miktar gerektiğinde
yarısına kadar artırılabilir."
Demek ki borç idaresi tarafından yapılan dış borç anapara
ödemeleri için bütçeye Türk lirası karşılığı konulmuyor. Sadece dış
borç faiz ödemeleri için karşılık konuluyor.
Anapara ödemeleri sürekli yeni borçlanmayla karşılanıyor.

DÇM ödemelerinin enflasyonist etkisi varmı ? Veya yaşanan en
flasyonda bu ödemelerinin etkisi varmı ?
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Dolayısıyle, şimdilik sadece borç birikimi dolayısıyle ortaya çıkan so
runlar mevcuttur. Bunlar, dış ilişkilerde Türkiye'nin pazarlık gücünün
azalmasından, daha ağır şartlarla kredi almaya kadar uzanansakıncalardır. Aynı şekilde borç birikiminin gelecek nesillere getirileb
ileceği yüklerde tartışılabilir. DÇM'lerin kısa vadeli borçlardan farklı,
bunların kur garantisinin hazinece ödenmesidir. Bu farklar için
Bütçede transferler içinde yeterli kaynak aynlırsa, enflasyon açısından
olumsuz bir gelişme olmaz.
TABLO: I
1980 Öncesi Dış Borç Erteleme Operasyonunun
Toplam Dış Borç Yapısındaki Etkisi

(1) 1978,1979,1980 yıllarında OECD ülkeleri ile yapılan erteleme
anlaşmaları kapsamına giren kısa vadeli ticari borçlar bu kaleme dahil
edilmiştir.
(2) Ertelenen DÇM, banker kredileri ve üçüncü taraf borçlan bu ka
leme dahil edilmiştir.
(3) Garantisiz ticari borçlarla ilgili yaklaşık 800 milyon dolarlık erte
leme dahildir.
(4) İran, Irak, Libya ve Renault'dan sağlanan kredilerdir.
(5) 126 milyon dolarlık bölümü hariçte, 429 milyon dolarlık bölümü
dahilde mukim hesap sahiplerine aittir.
T A B L O : II
K R E D İ T Ü R Ü N E G Ö R E DIŞ BORÇLA

Milyon ABD Doları

1983
1977

1978

1979

198

ORTA

VE UZUN' V A D H I İ

16 104

Proje vc Program Kredileri

11 244

1984
18 078
12 311

1985
20 5 9 0

1986

19S7C*

24 3 1 7

29 612

13 616

16 211

19344

2 616

3 438

4 726

1 624

1 139

Uluslararası Para Piyasası
Kredileri

ORTA VE U Z U N VADELİ
BORÇLAR
( Üç Yıl vc daha uzun vadeli)
ULUSLARARASI KURULUŞLAR
İ K İ L İ ANLAŞMALAR
Yabancı Hükümetler (1)
Avrupa Para Piyasası
Yabancı Firmalar
KISA VADELİ BORÇLAR
( Ü ç Yıldan kısa vadeli)
•KAMU KESİMİ
ÖZEL KESİM
DÇM
Kabuk Kredileri
Mal Mukabili
TOPLAM

5.532
1.682
3.850
3.050
385

7.853
2.141
5.714

415
6.236
1.829
4.407
2.267
560
1.580
11.768

4.596
687

11.901
2.375
9.526
5.301
3.587(2)

15.356
3.102
12.254
7.073
3.600(2)

531
7.319

638
3.556

1.581(3)
2.439

2.037
5.282
2.880
862
1.660
15.174

1.104
2.452
617
435
1.400
15.457

1.507
932
555(5)
377

17.795

Kaynak : Maliye Bakanlığı Hazine Gnl. Müdürlüğü ve MİT Gnl. Sek
reterliği, TC. Merkez Bankası
Not : Tabloda gösterilen tutarlar kümülatif anapara borçlardan geri
ödemeler ve kullanılmayan kısımlar düşüldükten sonra kalan miktar84

902

Ertelenmiş Borçlar

2 710

DÇMlcr
Banker Kredileri

1 653
2 401

2 004

1 S86

1 651

1 420

1 166

833

429

40)

315

229

143

0

0

350

269

Üçüncü Taraf Borçtan
( 'l'PRC's )

350

Özel Krediler

1 248

( Drcsdncr Hesabı )
KISA VADHI.t
Kamu Sektörü
Banker Kredileri

.

45

Garantisiz Ticari Borçlar
•

1 713

229

2 354

3 044
(2 4 8 0 )

163
4 403

(758)

(1 326)

(1 858)

2 281

3 1>0

4 759

6 911

8 692

979

1 337

1 S97

2 926

4 122

432

944

1 383

(3 6 5 1 )

65

195

Muhabir Açıkları

164

4İ7

376

77

Drcsdncr Hesabı

493

452

820

1 308

273

269

597

491

3 985

4 570

Petrol Kredileri
Diğer
Özel Sektör
DÇMlcr

.
257
1 302
647

Kabul Kredileri

318

Prc-Finansman Kredileri

254

D ö v i z Tevdiat Hesaplan

83

Ditfcr

0
1 843
6i
703
HIA

544
121

2 S62
18

6

282
1 966
0

3

1 093

1 061

609

629

523

724

1 250

1 701

41S

1 039

1 137

1 206
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Kaynak : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı
(1) Vadesi bir yıldan uzun olan hesaplar O t a ve Uzun vadeli borç ola
rak sınıflandırılmıştır.
(*) Geçici
TABLO : III

DIŞ BORÇLAR ( MİLYON DOLAR ) *
Yıllar
1977
1978
1983
1984
1985
1986
1987

T o p l a m Dış Borç
11768
15174
18385
21258
25349
31228
38304

* Özel Sektör Dahil

O na vc U z u n Vadeli

Kısa Vadeli

5532

6236

7853
16104
18078
20590
24317
29612

7319
3039
4642
4759
6911
8692

DÇM
2267
2880
2533
1712
1438
1172
836

2. OTURUM'la İlgili Tartışmalar
1. Tartışmacı : Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Konuşmacı arkadaşlarımız isterse bir iki konuşmayı daha
düşünme gündemine getirebilirmiyiz. Bir şey kafamda uyandı ki gali
ba dış borç meselesini gelişmekte olan ülkeler düzeyinde ele
aldığımızda ve de değerli hocamız Sayın Şanver'in sonraki katkılarını
da gözönünde bulundurarak da düşünmeye başladığımızda,
gelişmekte olan ülkelerin dış borç sorununu aynı çerçevede de ele
aldığımızda çok büyük bir mekanizmanın yansımaları şeklinde acaba
ele alabilirmiyiz bunu. Pek öyle yüzeysel sebeplere tıkanıklıkları
özellikle ulusallaşmış, uluslararasılaşmış sermaye tıkanıklıklarının
çözüm meseleleri olarak düşündüğümüzde acaba şu iki meseleyi bu
açıdan düşünebilirmiyiz diye söz almıştım. Bunlardan bir tanesi dış
borç programlan uygulanırken özellikle gelişmekte olan ülkelerde iç
politikalarda meydana getirdiği entrikasyonlar bu bağlantı ile bunu
genişletip özellikle ithal ekonomi politikasıyla direk bağlantılı
gözükmüyor, ama endirek ilişkileri vardır. İthal ikamesi politikaları
uygulanırken yüksek gümrüklerin ulgulanması, işçi ücretleriyle ilgili
önlemler bunlann hammadde bağlantılan acaba bu borçlan kuvvetlen
diriyor mu ? ve olumsuz yönde etkiliyor mu ? Birinci mesele
bu.Bunlardan bir tandsini açmama izin verirseniz ithal ikame politikası
uygulanırken koruyucu gümrükler. Koruyucu gümrük aslında her
devlette büyük çapta vardır ve
sağlam bir olay değildir
aslında.Koruyucu gümrükler tüketicilerden üreticilere rest ettirme
mekanizmasıdır. Bu üreticiler kimlerle ilişki kurmuşsa ve bunlarla il
gili dış borç mekanizması gündeme gelmişse büyük bir mekanizma
dönüyor demektir, bunu düşünmek zonındayız.
İkincisi dış borçlarla ilgili gelişmekte olan ülkeler düzeyinde dış
borç politikası sürdürülürken daha bu projler yapılırken veya
bağlantılar yapılırken bunların ham maddeleri veya satışlan gündeme
gelirken, geri kalmış bir ülkenin ihracatta dışa açılma meselesi ikinci
aşamada.Çünkü baktığımızda ithal ikame politikası bir süre sonra ih
racatı açmaya başlıyor. Bu tesadüf bir olay değildir. Dışa açarken han
gi ülkelere sanayi malı ihraç etmeye başlıyoruz, dış ticaret hadleri bi
zimle hangi ülkeler arasında değişmeye başlıyor, hangi ülkeler halâ
geleneksel malı ihraç etmeye başlıyor, bizimle o ülkeler arasındaki dış
ticaret hadleri halâ bizim lehimize mi dönüyor ? Meselâ bazı gelenek
sel mallan bizimle geleneksel ülkeler arasında oluşuyorsa oysa sanayi
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m a l l a r ı ' bizimle arap ülkeleri arasında oluşuyorsa, şimdi
düşünebiliyor musunuz mekanizmayı, dış ticaret bizim lehimize on
ların aleyhine fakat, öbür taraftan ileri ülkeler lehine ve bizim aleyhi
mize cereyan etmeye başlıyor. Çok yönlü bir aktarım mekanizması
olabiliyormu acaba? Onun için acaba izin verirler mi dış borç mesele
sini çok geniş bir platforma oturtup, bütün bunları tartışıp, bu esnada
zaten dış borç da kalmıyor, reel bağlantıları da düşünürsek, zaten bir
kısmı ödeniyor. Bir kısmı da reel aktarım mekanizmasıyla
gerçekleştiriliyor zaten, ondan sonra da bir bağımsızlık da sağlanmış
olmuyormu acaba bakabilirmiyiz diye zamanınızı işgal ettim.
Teşekkür ederim.
2. T a r t ı ş m a c ı : Doç. Dr. Fazıl T E K İ N
Benim IMF konusu ile ilgili bir sorum olacak. İMF'nin bilinen
klasik reçetesinin değişik ülkelerde tatbikinin farklı sonuçlar verip
vermediğini merak ediyorum.
İkinci olarak da Türkiye'de özellikle 1980 sonrası izlenen ekon
omik ve mali politikaların IMF reçetesiyle ne ölçüde uyum
sağlayabildiği konusunda sayın konuşmacıların değerlendirmeleri
olabilir mi onu rica edeceğim, çok teşekkür ederim.
Prof. Dr. Sevim G Ö R G Ü N ' ü n Y o r u m u :
Dinlediklerimden şu kanıya vardım.Borç alacak ilişkisi aslında
belli bir bütünleşmeyi gösteriyor bir anlamda. Kimin aleyhine kimin
lehine o ayrı bir mesele. Ama iktisadi ilişkilerin de artık ülke içinde
kalmayıp uluslararası alanda çok önemli boyutlara vardığını da
gösteriyor. Bu belki başka bir iktisadi sisteme geçişin bir işaretimidir
bilmiyorum tabii.Yalnız burada alacaklı olanlar ABD borçlu olanlar
da o kadar önemli değil. Alacaklı olan gelişmiş ülkeler, borçlu olan da
gelişmekte olan veya azgelişmiş ülkeler. Şimdi pek az gelişmiş ülke
borcunu ödeyemez duruma düşünce, bu ciddi müeyyideler doğurur.
Türkiye bunu yaşadı. Yani o ülkeyi kıskıvrak bağlıyorlar.O kadar
şiddetli müeyyideler var. Ülkeye hiçbir alacaklı yeni sattığı malın
dövizini getiremiyor. Dövize orada el koyuyorlar vs.O zaman o ülke
ne yapıp yapıp o borcu ödemek için her türlü koşula razı oluyor.Ama
şimdi borçlu ve borcunu ödeyemeyecek durumda olan birçok ülke
var.Alacaklı ülkeler bu ülkelere bu müeyyedeleri uygulamaya
kalktıkları anda bütün sistem çöker. Yani uluslararası ilişkiler sistemi
çöker. Onun için ben az gelişmiş yada borçlu ülkeler açısından duru
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mu o kadar kötü görmüyorum. Sonunda nasıl bir senaryo onlara uy
gulanır bilmiyorum. Ama her halde tek bir ülke borçlu olduğunda uy
guladıkları senaryoyu bütün bu azgelişmiş ülkelere uygulayamaz
lar. Çünkü kendi aleyhlerine olurverir bu da şunu gösterecek,acaba bu
bütünleşme kaçınılmaz bir olay mı? Bu ülkeler arası yoğun iktisadi
ilişkiler yoksa her ülkenin iktisadi gelişmesinin, teknolojisinin bu
aşamasında kendi kabuğuna çekilmesi mümkün mü? Sizlerden bunu
rica ediyorum.
Tebliğ Sahibi Prof. D r . Arif Nemli'nin Cevabı
İzzettin ÖNDER arkadaşıma katılıyorum.Konuya daha geniş birprespektiften bakmak lazım. Dış ticaret hadlerinin aleyhe dönmesinin
dış borç yükünü artıran bir neden olduğunu belirttim. Bu arada bir
ithal politikası kelimesinden bahsetti İzzettin ÖNDER arkadaşımız.
Bence Türkiye kalkınmanın nimetlerinden biraz erken bir tarihte fay
dalanmaya başlamıştır. Niye ithal ikame politikası izlenmiştir. Efen
dim bu dayanıklı tüketim maddeleri geniş kitlelerin istifadesine sunul
sun diye. Fakat, ithal ikame politikasının ödemeler bilançosu ve dış
borçlar üzerinde hayli ağırlığı olmuştur. Bunu inkar etmemek gerekir.Bu bakımdan kendisiyle hemfikirim.
Fazıl TEKİN Bey arkadaşımıza gelince ayrı ayrı ülke alıpta bu
ülkelerde IMF politikası nasıl sonuçlanmıştır, böyle bir inceleme yap
madım. Genelde şöyle bir kanıya varıyoruz. Hemen Hemen hepsi için
bu reçeteler ağır geliyor. Türkiye de buna dahildir. Yani ya ihracatını
geliştiremiyor dolayısıyla dış borç serbestisi sorununu halledemiyor
veya ihracatla atağa kalkmışsa bile Türkiye gibi büyük halk kitlelerinin
katlandığı fedakarlık pahasına gerçekleşiyor. Yani acı politikalar, acı
reçetelerdir. Yine ben tekrar verdiğim kesimi tekrarlanm.Ülkeler
arasında bir dayanışma olması kanısındayım. Hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ülkeler birbirine muhtaçtır. Mukayeseli üstünlüklere
göre ticari ekonomik ilişkilerin dağılması taraftarıyım. Her iki taraf
birbirine muhtaç olduğuna göre gelişmiş ülkeler de fazla katı davran
mamalı, gelişmekte olan ülkelerin sorunlarına çözüm aramalıdırlar.Benim söyleyeceklerim bundan ibaret.
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2. OTURUM 2. Tebliğ Üzerine Tartışmalar
1. Tartışmacı : Doç. Dr. Sinan SÖNMEZ
Ben de birkaç cümleyle ifade etmek isteyeceğim. Aslında tüm
sorular çok güzel sorular gerçekten. Dış borç olayını ben şahsi
kanımı söylüyorum burada, sübjektif olabilirim, objektif olmak çok
güç belli bir olay karşısında tavır takınınca objektivizm kayboluyor,ben de sübjektif konuşacağım gayet tabii. Açık söyleyeyim yani sa
dece az gelişmiş ülkelerle arasında bir sömürü çok olduğu kanısında
değilim sadece iki grup ülke arasında.Borç mekanizması bir yönden
gelişmiş ülkelerle azgelişmiş ülkeler arasında bir sömürü mekanizması
yaratırken aynı zamanda az gelişmiş ülkeler içinde de yaratmak tadır.Neden yaratmaktadır? Ona çok kısa değinilmiştir,yetersizdir. Bir
defa borcun alınması ve kullanılması sırasındaki mekanizmalara dikkat
olmak lazım. Ödünçler alındığı zaman hangi yöntem kullanılıyor. Az
gelişmiş ülke içinde ve bu ülkelerdeki çeşitli gelir grupları itibariyle
değerlendirdiğimiz zaman hangi gruplara yönelik bir üretim faliyeti ol
maktadır ve borç ödeme süresinde ne olmaktadır. Buna da bağlı ola
rak ben sermayenin yurt dışına transferi, yurt dışına kaçışı ve de aynı
zamanda net transfer olayı üzerinde durmak istemiştim. Çünkü bir ta
raftan kaynakları alıyorsunuz, bu kaynakları oldukça verimli
sektörlerde kullanarak ekonomik sağlanması da bir çok az gelişmiş ve
moneterist politikaları uygulayan ülkelerde olmuş olduğu gibi hizmet
ler sektörüne ağırlık verilerek olamaz. Bu sunnidir.Yani sağlıklı
büyüme değildir. Dolayısıyla bu azgelişmiş ülkelerde borç alındıktan
sonra verimli bir şekilde kaynakların kullanıldığını söylemek son der
ece güç. Bu çerçevede şunu ben savunuyorum. Sadece ihracat rakam
larındaki artışlar yanıltıcıdır. İhracattaki artışlar yanıltıcıdır. Çünkü,
resmi ve gayri olarakyurt dışına sermaye transferlerinin ne kadar
olduğuna bakmak lazım. Bugün Latin Amerika ülkelerine baktığımız
zaman bu oranlar çok yüksek. Yani toplam borç miktarlarına göre bu
rakamlar hayli yüksektir. Dolayısıyla eğer bu sermaye kaçışı olma
saydı o zaman durum daha değişik olabilirdi kuşkusuz daha değişik
olurdu.Çeşitli kaynakların yaptığı araştırmalar var.Öyle ki, bazı
yöntemlere göre örneğin bir rakam vereyim. Sadece anlamlı olması
açısından Arjantinin 1974-84 arasında sermaye kaçışının brüt dış bor
ca oranı % 70.8 olarak hesaplanmaktadır. Bunlar da eksik olarak
düşünülüyor. Çünkü bu arada yurt dışında yapılan ve saptanamayan
spekülasyonlar var ve aynı zamanda net transferler var. Yani bu
ülkeler almış oldukları ödünçlerin üzerinde bir borç servis mi

gerçekleştiriyorlar.Dolayısıyla dışarıya büyük bir kaynak akışkanlığı
var ve bu kaynak akışkanlığı sadece gelişmiş ülkelerin yararına oluyor
denemez, aynı zamanda bu tür azgelişmiş ülkelerdeki belirli gruplar
bu transferlerden yararlanıyorlarve bizzat katılıyorlar dolayısıyla gelir
dağılımı bozuluyor. Borç ödeme sürecinde de benzer mekanizmayla
karşılaşmak söz konusu kanımca, çünkü, en iyi ihtimalle dış borç
alındıktan sonra ödeme sürecine geçilirken özellikle moneterist politi
ka uygulayan ülkelerde devalüasyona gidiliyor. Devalüasyona gidilince ihracata yönelme çerçevesinde üretken sektörlere yapılan
yatırımların engellendiğini görüyoruz.Bu en iyimser senaryodur
bence.En kötümser, en kötümser demeyeyim bir aşama daha ileriye
gittiğiniz zaman zannediyorum burda gelir dağılımının büyük ölçüde
bozulduğunu ve de kaynaklanan spekülasyona gitmeyi kaçınılmaz
gözüküyor. Yeterli gelir sağlanmaması nedeniyle de yapısal bir vergi
açığı söz konusu. Dolayısıyla borç ödenme sürecinde düşük ve orta
gelirli grupların borç yükünü sırtladıkları, üstlendikleri görülüyor.
Dolayısıyla ben hem ülkeler arasında kaynak artırımının olduğunu,
hem de ülke içinde gruplar arasında bir transferin olduğu
kanısındayım. Nitekim, Sayın Fazıl Tekin'in sorduğu soruda zanne
diyorum IMF'nin politikalarına ilişkin olarak Sayın Nemli cevap
landırdılar. Zaten birkaç istikrar var. Sayın Nemli belirtti. Yeni ortadoks, moneterist,politikalar yapısal konvansiyonel politikalar bir de
arz yönünden ele alan yapısalcı kominist politikalar var. Yani talebi
kısma politikaları, konvansiyonel ve de yapısal dönüşümü sağlayacak
yeni yeni ortadoks politikalardır.Bu yeni ortadoks politikalar gerçi
trenel olarak IMF'nin önerileriyle çakışıyor. Yani moneterist önerilerle
IMF'nin getirdiği önerilerin çakıştığını görüyoruz. Bunlar çok bilinen
mekanizmalar kanımca, yani izleyebildiğimiz kadarıyla gayet tabii,
ona sapmalar kuşkusuz da olacaktır. 24 ocak kararlan şimdiye kadar
Türkiye'de çok tartışıldı ve tartışılmaya da devam edecektir zannediy
orum. Meslektaşlarım birazdan ele alacaklar. Ancak bu soruya yanıt
vermek ayrıntılı bilgi vermeyi gerektiriyor. Yani bir takım peridizasyonlara gitmek lazım Türkiye'de uygulanan politikalarda, yani
1984'ten sonraki değişmeleri ele almak lazım ve Türkiye'de enflasyo
nu aşağıya çekme stratejisinin benimseyip benimsemediğini tartışmak
lazım. Yani sadece evet veya hayır diye yanıtlamak mümkün
gözükmüyor. Dolayısıyla ben bu konuyu gelecek seanstaki
tartışmalara bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim.
2. T a r t ı ş m a c ı : Prof. Dr. Aykut H E R E K M A N
Sabahtan beri aynı konuyu tartışıyoruz ve şu anda tartışmanın
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sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben en sonda konuşmak istedim.
Çünkü, en sonda bütün konuşmacıların her birine çıkabilecek sualler
var. Şu mesleğe girdiğim günleri hatırlıyorum o tarihte Sayın Hoc
amız Memduh Yaşa'nın devlet borçları kitabıyla karşılaştık. Onu
tartıştık. Sayın Hocamız bu kitabıyla birlikte genç asistanlar
Türkiye'nin iç devlet borçlan enflasyon yaratır mı yaratmaz mı diye
tanışmalar zannediyorum o tarihte dış devlet borcunu biz henüz bil
miyorduk ve dış devlet borcunda da pek konuşulmuyordu. O tarih
lerde Eskişehir Akademisine DPT Müsteşarlığında Osman Nuri Turun
gelmiştir. Arkadaşlar çok önemli bir konu daha var. Yılmaz
Büyükerşen iç devlet borçlan enflasyonist midir değilmidir diye bir
tez konusu hazırlıyor. Dış Devlet borçlan konusunu da siz alın dedi.
Bu çok önemli bir konu ve bir gün Türkiye'nin çok önemli gündemi
olacaktır, dedi. Dış Devlet borçları bakımından nominal rakamlan bu
luyoruz. Fakat gerçek rakamlara ulaşmamız mümkün olmuyor. Bunu
başta belirtmek istiyorum.Yani biz Türkiye'de Dış Devlet borçlannı
yeni yeni keşfetmeye başladık. İzzettin ÖNDER arkadaşımızın
söylediği gibi bu aysberkin biz sadece görünen yüzünü görmeye
başladık. Fakat biz bugün artık şunu tespit ettik ki artık altını da
üstünü de biliyoruz. Şimdi demek ki Dış Devlet borcu mevcuttur ve
az gelişmiş ekonomiler gelişmiş ekonomilerden Dış Devlet borcu al
maktadır. Gelişmiş ekonomiler de kendi aralarında borca gitmekte
dir.Sabahki oturumda ABD'nin borçlarının arttığı konusunda
tartışmalar yapıldı. Ama az gelişmiş ekonomiler borca muhtaçtır ve bu
az gelişmiş ekonomiler gelişmiş ekonomilerden borç almak zorun
dadır. Acaba gelişmiş ekonomiler az gelişmiş ekonomilere bu borcu
bu zavallı ekonomiler gelişsinler sonra mutlu bir dünya kuralım diye
mi veriyorlar? Hayır, bu bir gerçek ve bu gerçeği öğrenmek için de
mutlaka aysberkin atılımı üstünmü diye bakmaya gerek yok. Çünkü
ekonomide karşılıklı pazarlık vardır ve bu pazarlıkta bir taraftan bir ta
raf mutlaka aklanabilir. Şayet bu pazarlığı henüz o kişi pazarlık edebil
ecek güçte değilse. Az gelişmiş ekonomi gelişmiş ekonomi karşısında
henüz bu pazarlık gücüne erişmiş değildir. Sonuçta da kendisi zararlı
çıkabilecektir. Ama gelişmiş ekonomiler de görmüşlerdir ki borç ver
dikten sonra az gelişmiş ülke bu borcu ödemezse ne olacaktır. Birkaç
sene içerisinde bu borçlar affedilecek midir? Bu konular tartışılıyor.
Bence önemli olan az gelişmiş bir ülke borç almak zorundadır
tayin ve tespit ediyoruz. Bir ekonominin gelişmesi için gelişmiş eko
nomilerden borç almaması mı lazımyani bunu açık seçik
söyleyebilecek bir arkadaşımız var mı? Bazı arkadaşlarımız diyorlar ki
biz bu oyunu biliyoruz, bu oyunu bilmeyen yok ki. Bu gayet açık
92

seçik bu oyunu oynamak zorundaysak oyunun sonunda birisi mutlaka
galip gelecek veya berabere kalacaktır. Bir gelişmemiş ekonominin
gelişebilmesi için borca gereksinimi olmadan da yapabilir.
Borçlanacak olursak bunda bir takım senaryolar var. Ben bu senarya
lafına da tutuluyorum. Senaryoyu bilmek için doçent profesör olmaya
da gerek yok, Basın mensuplan daha iyi biliyorlar, köşe makalecileri
bunlan sık sık yazıyorlar bu senaryo biliniyor. Pek ala biz açabilirim
adamı olarak bu senaryoyu en iyi şekilde kendimize nasıl adepte edeb
ilir bu senaryonun sonunda nasıl bu işin içinden çıkabiliriz mi diye
düşüneceğiz, yoksa biz bu işe hiç girmeyip gelişmek için yeni bir
model mi bulacağız. İşte bunu Türkiye'de söyleyemiyoruz. Neden
söyleyemiyoruz ben bu durumun içindeyim. Bir yerde bazı yasaklar
içerisindeyiz. Belli ki açık saçık konuşamamanın sıkıntısı
içerisindeyiz.Bugün Arnavutluğun da bir modeli var. Arnavutluk hiç
kimseye muhtaç olmadan orada duruyor. Ona efendim otomobil kullanıyormuş modern teknoloji kullanmıyormuş, şuymuş buymuş. Ama
siyasi bir tercih olarak onu kabul ediyor olabilir. Ama biz gelişmeyi
batı bloku içerisinde ve bu şekilde kabul ediyorsak burda en az zararlı
nasıl çıkabiliriz. Bunun belli bir seviyede bilgiye ihtiyacımız var. Bu
oyuna devam mı edelim. Devam edeceksek bu senaryoyu bildiğimize
göre senaryo var ben biliyorum mu diyelim. Yoksa böyle birşey
yanlıştır. Biz kendimizi gelişmiş ekonomilere suistimal ettirtme
yeceğiz, borç ta almayacağız ve kendi kaynaklarımızla
kalkınabiliyormuyuz diyebiliyormuyuz. Ben bu konu üstünde durul
mamasını istiyorum, çok teşekkür ederim.
3. T a r t ı ş m a c ı : Doç.

Dr.Tülay ARIN

Ben birşeyi merak ediyorum. Tebliğin hemen ikinci pargrafında dış
borçlann artışının en önemli nedeni deniyor ama hemen konunun
ardında genel olarak sayıldığı için sanki bana dış borçlann artmasında
en önemli bir nedeni söylemek istiyorum. Bunu da ABD dolarının
diğer paralar karşılığında değer kaybetmesinden dolayı dış borçlann
önemli miktarda artış olması.Gerçekten ne kadar olduğunu merak
ediyorum ve başka türlü bakılırsa, ne kadar artardı dış'borçlar onu
merak ediyorum ve bunun böyle bir odak noktası olarak alınmasına da
itirazım var. Doğnısıı, beklenmemiş bir argüman gibi geliyor bana ne
der Sayın Eker. Teşekkür ederim.
Ben bir konuya değinmek istiyorum. Eker'in tebliğiyle ilgili
Türkiye'nin dış borçlan içinde, dış borçların faiz bileşimi üzerinde
birşey öğrenmek istiyorum. Benim elimde Dünya bankasının 1983'e
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kadar olan rakamları var. 1973-1975 arasında Türkiye'nin dış borçlan
içinde değişen faizli borçlann oranı % 1, 1980-1982 arasında % 23,
1983'te % 25 olmuş, 1987'ye gelindiğinde bunlan yenileştirebilecek
veri varmı, bir takım tahminlere göre oranın % 60'lara çıktığı
söyleniyor, elinde veri varmı? Diğer taraftan şunu da söylemek istiy
orum. 1982'de dış borç krizine girildiği zaman bir takım ülkelerde
örneğin Meksika' da, bu değişken faizli borçlann toplam dış borçlar
içindeki oranı Meksika'da % 83.Yani Türkiye için değişken faiz gele
cekte tehlike canlan çalabilir mi? Bunu sormak istemiştim. Teşekkür
ederim.
4. T a r t ı ş m a c ı : Prof. Dr. Salih ŞAN VER
Bilimsel komitenin idari ve bilimsel tarafı çok başanlı çünkü
Türkiye'nin çok iyi bir konusunu seçmiş. Bizim kuşak 1930'lar
40'lar kuşağıydı, bizim kuşakta borç diye bir derdimiz yoktu.Atatürk
sayesinde ve bilhassa Aykut Herekmen'den sonra bu sözü almama
çok sevindim. Şimdi ben kendime şu soruyu soruyorum. Ay kut so
ruyu alternatif var mı? diye sordu. Var. Acaba biz bir Cumhuriyet
döneminin milli iktisat dönemini rüya diye mi yaşadık. Lozana
Atatürk tarafından verilen talimat şu: Belgesi var." Doğu Trakya'dan
vazgeçebilirsin İsmet Paşa Musul'dan vazgeçebilirsin, yalnız iki
şeyden vazgeçme diyor. 30'larda gümrükler üzerinde egemen ola
cağız"
diyor. Yani 30'a kadar gümrük mevzuatını bizler tayin
edeceğiz. Milli para üzerinde duruluyor. Ekonomik bağımsızlığı elde
et gel ve istediğin toprağı da ver diyor ve Batı Trakya'yı veriyor. Batı
Trakya ne demektir. Osmanlı için ve o anda Lozan Konferansındakiler
bize vermeye razı Musul'u da vermeye hazırlar.Şimdi aykut Hoca'nın
dediğine geldik. Konunun analizinde yüzde yüz birleşiyoruz.
Tarihsel bilinçten yoksun geliyoruz. 1850'de bu rüyayı değil de
bu felaketi yaşamamız ve 1924'te Lozan'la silebilmişiz. Lozandan
sonra Osmanlı borçlanna oturmuşuz. % 32-% 24'le ödemeye, başarı
sağlamışız ve tasarruf bonolannı enayice ödedi devlet. O tasarruf bonolan felaketini yaşadı devlet. Şimdi bütün analizleri global bir deng
eye getirmiyoruz, bütün değişkenleri onaya koymuyoruz. Dünya'da
en büyükborçlu ülke isviçre'dir. Çünkü dünyanın bütün
kaçakçılarının parası İsviçre Bankalanna yatar. O halde İsviçre'nin
dövizle ödenecek bir sürü borcu vardır. Size borçlu falan değildir.
Şimdi yeni bir takım mekanizmalar, değişkenler de işin içine girdi.
Dolar fiyatının düşmesi markı artırır mı sorusunun cevabı bence
eşittir. Çünkü borcunuz Mark olarak olmuş olsaydı Markın değeri 800
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TLTürk Lirası olarak eşittir. Bu A=A dır. A=B+1 değildir. Bu iş nisbi
fiyatlar mevzuu. Ben borcumu iki tavukla mı yoksa iki yumurtayla mı
ödeyeyim sorunu. Yani Türk borçlan otomatik olarak A=A'dan iba
rettir. Yani böyle bir şeye gelmiyorum.
Maliye bilimi devletin iktisadi danışmanı.Şu anda benim
Türkiye'deki asıl korkum borçlann nasıl birşey olamaz diyorsunuz.
Çok şükür bugün her iki cihan savaşından sonra yeryüzünde siyasal
bağımsızlığını elde etmeyen bir tek az gelişmiş ülke yok. Ama ilk bay
rağı da Atatürk " bütün azgelişmiş ülkeleri gördüm kurtulacak kurtu
luyor" demiş.
Ekonomik bağımsızlıığa geldiğimiz zaman az gelişmiş ülkeler biz
oynamıyoruz dediği zaman gelişmiş ülkelerin yapacağı birşey yok.
Gelişmiş ülkeler az gelişmiş ülkelerden borçları zaten istemeyecekler.
Az gelişmiş ülkeler bir yere gelmeseler bile adamlar kendi kendilerine
geliyorlar. Borcu silelim diyorlar, dış ülkelerde karşılık ayır diyorlar.
O zaman şu anda bütün mekanizmalan bilmek gerekir. Bankalar Ka
nunu bir madde koymuş. Bankanın döviz transferi serbesttir diye.
Hapis cezası da kaldırılmış. Bugün hapis cezası Türk mevzuatında sa
dece Vergi Usul Kanununda var. Bu iş on yada yüz milyon lira para
cezasına bağlanmış.Ben bir milyar lirayı transfer ettikten sonra oraya
doğru gidişte bir problem olmakta tabii. Ekonomide reel akımlar
yoksa parasal cambazlıklarla ekonomi birşey yapamaz.Bizim bu
eğenin bir sözü vardır. " Bol bol yiyen sonra bön bön bakar" diye.
Ricardo'nun kitabında da birinci cümle şöyle başlar " Üretiminden
fazlasını tüketemez "• diye. Bu borçlar nereye gitti. 40 milyar dolar
nerde, bazı adamlann cebinde mi, hala daha döviz olarak veya
karşılıklı olarak. Bu arada maliyeci olarak bizim üzerinde maliyeci ola
rak duracağımız 1980'den sonraki politikalar. Reel üretimdeki artış
üzerinde durmak lazım. Borç servisi derken parasal cambazlıklarla
şuna benziyor. Bugün Güney Amerika'nın problemi de, Türkiye'de
batık işletmelerin problemi de taze para. İş Bankasına 50 milyar bor
cunuz var, vaktiyle 5 milyar almışsınız, 45 milyar faiz İş Bankası ben
senin borcunu şileyim 20 milyar bana 30 milyar ver diyor,ama gayrimenkullerini ver diyor vermiyor tüccar. Şimdi Türkiye'nin şu anda
Sayın Herekmen iktidarcıya, siyasetçiye bu yönde yol göstermek
lazım. Türkiye'de Sümerbenk IDT borçların garantisi diye ya
bancıların mülkiyetine vermektedir. Türkiye'nin reel kaynaklarını,
ekonomik gücünü vermektedir ve ondan sonra ekonomik rakamlara
çok iyi bakmak lazım. İhracat artıyor ya ihracatın reel sahibi
Türkiye'deki yabancı firmalarsa size ne faydası var onun. Size milli
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ekonomi olarak Japon Ekonomisi kadar kuruluş yönünden milli ol
mazsak, Alman ekonomisi kadar milli olamazsak ve aklımızı da
başımıza toplamazsak, ben Herekmen'in meslektaşlığına güvenerek
söylüyorum reel gücümüz kadar kendi yağımızla kavrulacak bir politi
kayı güdemezsek bu namazı bize bir kere daha kıldırıyorlar. Bu biraz
basın diliyle oldu. Aslında bilimsel dille basın dili de bir yerde
birleşiyor. Teşekkür ederim. Bilimsel komiteyi tekrar kutluyorum.
Tebliğ Sahibi Doç. Dr. Sinan S Ö N M E Z ' i n Cevabı
Gerçekten senaryolar var senaryoları keşfetmekte gerçekten o ka
dar kolay değil belki, belki çok kolay senaryolara tepki koymak lazım,
ancak senaryolara bilim adamlarının ne derece tepki koyabileceği ve
sorunun ne derece politik olduğu da son derece açıktır. Senaryolar
değişiyor, senaryolar çok global düzeyde ele alınabileceği gibi, çok
mikro düzeyde de ele alınabilir. Yani borç konusunu ele aldığımız za
man borçlann zhisse senedine çevrilip azgelişmiş ülkelerde yatınma
katkıda bulunacağı dolayısıyla ulusal geliri artıracağı da oynanan se
naryolardan bir tanesi. 1988 senaryosu bu senaryoda da en fazla adı
geçen ülkelerden bir tanesi Şili. Bu da bu sorunun bir başka boyutu.
Dolayısıyla senaryolan keşfetmek belki çok kolay ama öylesine senar
yolar konuluyor ki bu senaryolar öylesine işleniyor ki ve sürekli yeni
araçlarla destekleniyor ki haliyle bu senaryoları teşhir etmek de gere
kiyor. Bu tür dar toplanülarda Sayın meslektaşlarımın bilgili olduğunu
bildiğim halde gene de bazı noktalan vurgulumamız gerekmektedir.
Bu senaryolardan birisi de gelir bölüşümü ve kalkınma. Neden
kalkınma? Yani biz nasıl kalkınacağız. Dış kaynak bulamazsak ne za
man kalkınacağız. Buna da bizzat kalkınma kavramı üzerinde dur
mamız lazım. Özellikle 2. petrol şokunu izleyen yıllarda bir takım
şartlannda bir araya gelmesiyle bir yığın az gelişmiş ülkenin Moneterist politikalara yönelmesiyle çok iyi bildiğimiz gerçekten kalkınma
oluyor mu? Dış borçlanmayla nasıl bir kalkınma oluyor ben bunları
gündeme getirmek istiyorum. Burada çözmek söz konusu değil, bu
işin çözümü politiktir. Ben burda çözümü budur diyebileceğimi zan
netmiyorum. Sadece öneriler getirilebilir, önerilerden bir tanesi dış
borçlann ödenmemesi. Hatta kimi Marotoryumlara başvumlduğunu
da görmek mümkün. Dolayısıyla çok fazla çözüm yok, radikal
çözümler var.Bunlar da politik olarak çözülecek noktalar. Ben senar
yoların tartışılması gerektiğine inanıyorum. Belki çok bilinen meka
nizmalar var, bu çok bilinen mekanizmalann tekrar tekrar üzerinde du
rulması gerekir. Sistem sürekli yeni bir takım ilavelerle bu
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mekanizmayı çalıştınyor, yeni senaryolar oluşturuyorlar. Teşekkür
ederim.
Tebliğ Sahibi Prof. Dr. Aytaç EKER'in Cevabı
Sayın hocamız dolar bazında borçlanmanın artış göstermesine
karşı olduğunu belirtti. Dış borç miktarındaki artışlar dolarla ödenen
borçlar şeklinde sıfırlahdınlmaktadır. Dış borçlar dolarla ödenecek dış
borçlar,TLolarak ödenecek dış borçlar şeklinde bir sınıflamaya tabi tu
tulmaktadır. Dolayısıyla bu borç sistemimizde de dış borçların
değerlendirilmesinde baz olarak Dolar alınmaktadır ve burda dış
borçlar son zamanlarda gerek Yen olarak gerek İsviçre Frangı, gerek
Alman Markı şeklinde büyük borçlanmalara gidilmiştir. Dış borçlann
% 57'sinin Dolar dışında gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Zaten
Sayın Hocamız ilk konuşmasında bunları dile getirmiştir.
Diğer konuşmacımız anladığım kadanyla Türkiye'nin borç ta
blosunun azgelişmiş ülkeler açısından olsun, borç tablosu açısından
bir değerlemesi olup olmadığını sordu. Mesela Dünya Bankası
açısından 1980'lere kadar bir takım verilerden bahsetti. Bu Dünya
Bankası verilerine göre ben daha yeni "bir takım bilgiler verebilirim.
Şöyle ki, bu Dünya Bankasının verilerine göre 90 azgelişmiş ekono
mide dış borçların milli gelire oranı belirlendiğinde bu 1983-85
döneminde ortalama % 33 olarak belirlenmiş. Latin Amerika'da bu %
60, Türkiye'de ise bu oranın 1985-86 yıllannda % 50 dolaylannda
olduğu belirlenmiştir. Bunun ötesinde borç stokunun mal ve hizmet
ihracatına oranı 90 az gelişmiş ülkede % 135 olarak belirlenmiş. Dış
borçların en borçlu onbeş ülkesinde bu oranın 1983-85 dönemlerinde
% 280 olduğu ifade edilmiş ki, Türkiye sözkonusu olduğunda 198586 döneminde % 250 düzeyinde olduğu belirtilmiştir. Dünya Bankası
verilerine göre, bu 1985 yılı için oranın Arjantin'de Brezilya ve Mek
sika'da. Arjantin'de 510, Brezilya'da 350 ve Meksika'da 330 olduğu
ispat edilmektedir.
Burada dış sorç servisinin mal ve hizmet ihracatına olan oranı da
Dünya Bankası verilerine göre belirlendiğinde Türkiye'de 1985-86
döneminde bu oranın % 35 ve en çok 15 borçlu ülkede bu oranın %
45 dolayında gerçekleştiği görülmektedir. Bu Dünya verileri içinde
Türkiye'nin her ne kadar dış borç yükünün arttığı görülmekteyse de
borçlanma kapasitesinin daha yüksek olduğu yine bu veriler'içinde
ifade edilmektedir. Teşekkür ederim.
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Tebliğ Sahibi Doç Dr. Efsender KORKMAZ'ın Cevabı
Ben dövize çevrilebilir mevduat hesaplarının dış ödemeler
açısından bakarsak soruna nasıl bir enflasyonist etki ortaya çıkabilir
mi. Burada iddia DCM'lerin diğer kısa vadeli borçlara göre daha çok
enflasyonist baskı yarattığı iddiasıdır. Eğer meseleye o açıdan bakar
sak bende tersini söylüyorum. Daha az enflasyonist baskı yaratır.
DCM'lerin bir kısmı zaten yabancı sermaye şeklinde ödenmiş, yani
fiilen döviz çıkmadan yabancı sermaye şeklinde içerde
ödenmiş,dolayısıyla diğer kısa vadeli borçlara göre daha enflasyon
açısından bakarsak veya dış ödemeler dengesinin dolaylı etkisi
açısından bakarsak daha olumlu. Bunun dışında para arzını etkilemesi
açısından soruna bakarsak elbette dövizi serbest piyasadan toplarsanız
nakil dengesini etkiler. Ama döviz için harcadığınız Türk lirasını ner
eden kullanıyorsunuz, vergi gelirleriyle bütçeye koyduğunuz
karşılıklardan. Yani dövize çevrilebilir mevduat için daha önce top
lamış olduğunuz vergi gelirleri ile toplamış olduğunuz ve transfer har
camaları içerisine koymuş olduğunuz ödeneklerden kullanıyorsanız o
zaman bütçe ve para politikası iç içedir. Yani ayrı deportmanlar ol
masına rağmen iç içedir. Dolayısıyla herhangi bir para arzını olumsuz
etkilemişi de bahis konusu değildir.
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T O P L U M U N DEVLET ANLAYIŞININ SİYASİ
İKTİSADİ VE MALİ SİSTEMLERE ETKİLERİ
ÜZERİNE BİR DENEME

Prof. Dr. M. Hakkı ÖZEL
Uludağ Üniversitesi
İ.I.B.F. Öğr. Üyesi
GİRİŞ
Bugün iktisat ve maliye, sosyal bilimler ailesinin birer bilim dalı ol
masına karşın, toplumsal olaylar, zaman ve zemin kavramlarından ve
toplumsal farklılıklardan soyutlanarak matematik, istatistik ve ekonometrik araçlar kullanılarak adeta fiziki bilim görüntüsü verilmeye
çalışılmaktadır. Halbuki, iktisadi ve mali olaylar sosyal ortama ve za
mana bağlı olarak değişir ve gelişirler. Kişinin içinde yaşadığı toplu
mun doğal, kültürel, ahlaki, idari ve benzeri yapısı onun tüm dav
ranışlarını olduğu kadar iktisadi, siyasi ve mali davranışlarını da
etkilemektedirler. O halde, değişik toplumlarda yaşayan insanların
daima aynı şekilde hareket edeceklerini sanmak çoğu kez yanıltıcıdır.
Aynı toplumsal yapı içinde yaşayan insanlar benzer düşüncelere
sahip olmalarına karşın, farklı toplumsal yapılarda yaşayan insanların
düşünceleri de birbirinden farklılıklar göstermektedir. Ancak, her to
plumda kısa zaman aralıklarında olağanüstü olaylar meydana gelme
dikçe değer yargılarında çarpıcı değişiklikler pek beklenemez. Bu ne
denle toplumların çeşitli konulardaki görüşleri statik denebilir.
Fransız sosyal bilimcisi Maurice Duverger her toplulukta idare
edenlerle edilenlerin bulunduğunu ve devletin idare edenlerin bütünü
olduğunu belirtmektedir. Şu halde bir ülkede bulunan idare edilenler
bu ülke toplumunun çoğunluğunu meydana getirmektedir. İdare eden
ler ise, küçük bir azınlıktır. Bu durumda toplumun dünya görüşü sta
tik, idare edenlerin dünya görüşü ise çeşitli etkiler altında genellikle
dinamiktir.İşte bu farklılık çeşitli toplumlarda aynı iktisadi, siyasi ve
mali sistemleri benimseseler bile birbirinden farklı sonuçlara neden ol
maktadır. İşte bu yazımızda, idare edenler ile edilenler arasındaki
farklı devlet anlayışlarının siyasi, iktisadi ve mali sistemleri nasıl etki
lediğini açıklamaya çalışacağız.
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I. İDARE EDİLENLERİN DEVLET ANLAYIŞI
Bugün devlet olgusu çeşitli yönleriyle incelemeye tabi tutulmuş,
ve bu konuda yeni görüş açılan da gündeme getirilmektedir. Devletin
hukuki kişiliğinden yola çıkan görüşler olduğu gibi, sosyolojik
bakımdan da devleti inceleyen görüşler günümüzde yoğunluk kazan
maktadır. Devletin sosyolojik analizini yapan Marx, Durkheim, Weber ve Duverger'in düşüncelerin kısaca değinelim. Marx, devletin
oluşumunu sosyo-politik değişkenlere bağlamakta ve devleti bir kur
um olarak görmektedir. Durkheim'a göre devlet ise, işbölümünün
artışı sonucu yeni yapılanma ve iktidar biçimlerinin bir ürünüdür. "
Devlet, insan beyninin fonksiyonunu gören bir organdır "
düşüncesiyle de organizmacı bir yaklaşım getirmiştir. V/eber'de devlet
merkezi bir öneme sahiptir. Sosyal sistemdeki değişmelerin sadece
üretim araçları tarafından değil, aynı zamanda yönetim araçları ta
rafından da etkilendiğine dikkati çekmekte ve bürokrasi üzerinde kap
samlı bir biçimde durmaktadır. Weber devletin kanuni şiddet kullanma
yanında ikinci önemli öğesinin de bürokrasi olduğunu vurgulamıştır.
Devletinin doğuşunun patrimuanyalizmin son buluşuna paralel
olduğunu ve böylece devletin toplumda ayrı bir kurum haline geldiğini
özellikle belirtmiştir. Maurice Duverger ise devleti, yönetenlerin bir
bütünü olarak nitelemektedir.
Bugün devlet teorileriyle ilgilenen pek çok bilim adamı yazdıkları
eserlerinde çok çeşitli devlet teorilerine yer vermişler ve her çağın dev
let anlayışında farklılıklar olduğunu gözlemişlerdir. Bu düşünceler to
plumdan topluma değişiklikler göstermektedir. Ancak farklı devlet an
layışlarını iki uç kategoride toplamak mümkündür. Bir tarafta
organizasyoncu devlet anlayışı, öbür tarafta ise organizmacı devlet an
layışı. Her iki kutup arasında ise karma devlet anlayışları yer alır. To
plumların genelde devlet hakkındaki değer yargılan bu iki odakta bil
lurlaşmaktadır. Bu değer yargılarını ortaya çıkaran her toplum için
değişik sebeplere dayansa bile genelde tarihi, coğrafi, sosyal,
kültürel, iktisadi, siyasi şartlanmalar bu şekillenmelerde önem arzetmektedir.
A. O r g a n i z m a c ı Devlet Anlayışı
Bu anlayışta devletin sınırsız yetkilere sahip ferdiyetçiliğe libera
lizme karşı otoriter bir görünümü vardır. Devletin kendisini koruyabil
mesi ve geliştirebilmesi için daima kuvvete başvurabileceğini ve dev
letin yararının herşeyin üstünde olduğu esasına dayanır. Devlet
fertlerden üstün ; adela ilahi bir varlıktır. Insanlann amaç ve mutluiuk101

lannı ancak bu devlet gerçekleştirebilir. Devletin hücreleri olan insan
hayatiyetlerin, teşkil ettikleri bütünden yani, devletten alırlar. Kişi
herşeyini devlete borçludur ve onun için hayatını feda etmelidir. Dev
letin insana görevler yüklemesinin amacı, onun iyiliğine ve gayesinin
gerçekleştirilmesine hizmettir.
Bu anlayışta görüldüğü gibi devlet üstün bir varlık olup toplumu
oluşturan kişiler ona hizmetle yükümlüdürler. İnsanların böyle bir or
tamda girişimci, yaratıcı olmaları genelde pek mümkün değildir. Zira
herşeye yön veren varlık devlettir. İnsanlar devlete itaatle mükellef
olup herşeyi devletten beklerler. Bu anlayışta devlet yöneticileri en
müstesna memleketin en ehliyetli ve en liyakatli kişileridir. Herşeyi bi
len uzak görüşlü insanlardır. Sokaktaki insanın çok fevkinde olan
kişilerdir. İşte toplum bu kişilerin idaresindeki devlete inanır ve
güvenir. Onlar herşeyin öncüsüdür.Fertlere ise sadece devlete itaat
vazifesi kalmaktadır.
B. Organizasyoncu Devlet Anlayışı
Toplum devleti kurmuştur. Ancak burada üstün varlık insandır.
Devletin amacı da onun mutluluğunu sağlamaktan başka birşey
değildir. Devlet kişi hayatının sürmesi ve kişinin mutluluğunun
sağlanması için ortaya konmuş bir örgüttür. Kişi toplum düzeninin
yalnız amacı değil; aynı zamanda gelişme kaynağıdır. Devlet böylesi
toplumlarda fertlerin müşterek ihtiyaçlarını giderici faaliyetlerde bulu
nur ancak, devlet kamu yaran nedeniyle kişilerin faaliyetlerine
sınırlamalar getirebilir. Fakat bu sınırlamalar kişinin önemini azalt
mayacağı gibi kişi özgürlüklerinin kaldırılmasına da yaramaz. Kişi bir
gelişme aracı bir kaynak olabilmesi için özgür olması gerekir. Bu dev
let anlayışında insan girişimci bir varlıktır. Kendi mutluluğu için her
türlü faaliyette bulunmakta serbesttir. Ve egemen bir güç olarak ken
dini ortaya çıkarır. İnsanlar teker teker göremedikleri bazı ihtiyaçları
için devlet kurumuna ihtiyaç duyarlar.Işte bu nedenle insanın kendi
kurduğu örgüt olan devleti müşterek ihtiyaçların görülmesi için
yaşatır. Zira her sahada öncü girişimci kişinin kendisidir
Organizasyoncu devlet anlayışının toplumda yer etmesinin kişiler
üzerinde birtakım etkileri vardır. Herşeyden önce kişilerde kendine
güven tamdır ve başkasına güvenme sözkonusu değildir. Kişinin
başvurduğu en önemli güç bizzat kendisidir. Bu nedenle insanın çok
şeyler yapabileceği ve başarabileceği duygusu topluma hakimdir. Bu
devlet anlayışına sahip toplumlarda kişilerin her sahada girişimci ve
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yaratıcı güçlerini kullanabilecekleri uygun bir ortam hazırdır.
C. Karma Devlet Anlayışı
Genelde toplumlara hakim devlet anlayışları bu niteliktedir. An
cak bu karma nitelikteki anlayışlara belli oranlarda uç unsurlar
katılmaktadır. Bu nedenle örneğin ferdiyetçilik ön planda olsa bile
devlet zannedildiği kadar geri planda kalmaz. Bunun tersi durumlarda
sözkonusudur. Öyleyse, devlet anlayışları toplumdan topluma
değişen, bir uçta organizasyoncu ve öbür uçta organizman düşünceler
arasında çok değişik oranlardaki kombinasyonlardan teşekkül eden to
plumlara özgü karma anlayışlar vardır.
I I . İ D A R E E D E N L E R İ N D E V L E T ANLAYIŞI
Devleti idare edenler çeşitli siyasi, iktisadi, sosyal,askeri, ideo
lojik, kültürel şartların etkisi altında kendilerine özgü bir devlet an
layışı benimserler. Bu benimsenen devlet anlayışının toplumca benim
senen devlet anlayışına uygun olması sözkonusu değildir. Zira ülkeyi
idare edenlerin belli amaçları vardır ve bunları gerçekleştirmek isterler.
İdare edilenlerin devlet anlayışı kısa zaman aralığında sabittir. Buna
karşılık, idare edenlerin devlet anlayışı ise değişkendir. Şu halde
ülkeyi idare edenlerin devlet anlayışı toplumun devlet anlayışından
bağımsızdır denebilir.
İdare edenlerin devlet anlayışının alt sistemlerini ise, siyasi,iktisadi, hukuki ve mali sistemler oluşturmaktadır. Biz konumuz
gereği sadece bu sistemlere kısaca değinmekle yetineceğiz.
A - SİYASİ S İ S T E M L E R
Siyasi sistemelerin bir ucunda hür Demokratik sistem öbür ucunda ise
Totaliter ve Otoriter sistem vardır.
a. T o t a l i t e r ve O t o r i t e r Sistem
Kanuni hiçbir muhalefet şeklini kabul etmeyen bütün vatan
daşların tek bir blok halinde mutlak bir devlet hizmetinde birleşmesini
isteyen, özel anlamda siyasi hürriyetlerin yetersiz olduğu veya hiç
tanınmadığı, genel anlamda ise, muhalefetin tamamen ortadan
kaldırdığı, seçimlerin ise gerçek bir siyasi iktidar değişikliği için değil,
iktidardakilerin desteklendiğini belirtmek için bir gösteri niteliğinde
yapılan bir rejimdir.
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b. Hür Demokratik Sistem
Halkın kendi kendisini yönetmesi, bir yönetim düzeninde halk iradesi
nin ağır basması veya yönetimin halk tarafından denetlenmesidir.
c. Karma Siyasi Sistemler
Bu gün klasik batı demokrasileri karşısında hürriyetler açısından
farklı görüş ve uygulamalar sonucu daha az hürriyetçi siyasi rejimler
ortaya çıkmıştır. Genelde bu karma sistemler Totaliter ve Otoriter sis
temlerle, Hür Demokratik sistemin değişik oranlarda birleşimlerinden
meydana gelir.

b- Dolaylı Mali Sistem
Bu sistemde kamu kesimi gelirini kişilerden sağlar,
c- Karma Mali Sistem
Dolaylı ve dolaysız mali sistemlerin birlikte bulunması halidir.
III - T O P L U M U N D E V L E T A N L A Y I Ş I N I N İ D A R E
EDENLERİN SİSTEMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Sorunu şema yardımıyla açıklayabiliriz;
idare Edilenlerin Devlet
Anlayışı

B. EKONOMİK SİSTEMLER
a. Kapitalist Sistem : Kişilerin iktisadi kararlarında ve dav
ranışlarında serbestlik, üretim ve tüketim mallan üzerinde mülkiyet
hakkı, üretim üniteleri kurabilme imkanı, piyasada kâr sağlama im
kanı, mülkiyeti devredebilme hakkı tanınmıştır. Tüketicinin malı alıp
almama serbestisi üretimi belirleyen önemli bir unsurdur.

Organizasyoncu Devlet
Anlayışı

İdare Edenlerin Siyasi
İktisadi ve Mali Sistemleri!

b. Sosyalist Sistem : Kişiler iktisadi karar ve davranışlannda
serbest değil, üretim mallan üzerinde mülkiyet ve miras hakkı
kaldırılmış olup, üretim üniteleri kuramazlar. Merkezi planlama
üretime egemendir.
c. Karma Ekonomik Sistem : Kapitalist ve sosyalist siste
min karmasından oluşmaktadır.

Siyasi Sistem

*

Totaliter Sistem

Demokratik Sistem

Ekonomik Sistem

C - MALİ SİSTEMLER
Kamu kesiminin gelir elde etme özelliği dikkate alınarak üçlü bir
tasnif yapabiliriz : Dolaysız mali sistem, dolaylı mali sistem ve karma
mali sistem.

Organizmacı Devlet
Anlayışı

Kapitalist

Sosyalist

Sistem

Sistem

Mali Sistem

a. Dolaysız Mali Sistem
Bu sistemde devlet kendi gelirini bizzat kendisinin kurduğu ekonomik
üretim ünitelerinin hasılalanndan sağlar. Bu sistem sosyalist ekono
mik sisteme bağlı olarak gelişir.
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Dolaylı Mali Sisu

Dolaysız Mali Sisten
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Toplumun devlet anlayışının idare edenlerin sistemleri üzerine et
kilerini iki ana başlık altında inceleyebiliriz.
A. T o p l u m d a O r g a n i z m a c ı Devlet Anlayışının H a k i m
Olması Hali
İdare edenlerin siyasi, iktisadi ve mali sistemleri üzerine etkilerini
şöylece açıklayabiliriz.
a.İdare edenler siyasi sistem olarak totaliter ve Otoriter sistemi,
iktisadi sistem olarak sosyalist sistemi ve onun uzantısı olarak do
laysız mali sistemi seçmişlerse, böyle bir düzende toplumun önemli
bir etkisi sistem üzerinde görülmez. Zira toplumun devlet görüşü sis
teme uygunluk gösterir. Çünkü toplum devleti önemli ve üstün bir
varlık olarak gördüğünden,ancak onu hizmetle mükelleftir. Bu sistem
de devletin çeşitli sahalarda gelişebilmesi için idare edenlerin liyakat
ve becerileri önem kazanır.
b. İdare edenler sistem olarak totaliter ve otoriter, kapitalist ve
dolaylı mali sistemi benimsememişlerse, bu durumda kapitalist sistemi
istenilen şekliyle uygulamak mümkün olamaz. Zira toplumun ekono
miyi canlı tutacak dinanizmi, girişimci gücü hemen hemen hiç yoktur.
Herşeyi devletten bekleyen bir zihniyetin bağımsız ekonomik üniteler
tesis edip geliştirmesi pek beklenemez. İşte bu durumda karma ekono
mik sistem ve bunun uzantısı olarak karma mali sistem uygulamak zo
rundadır. İdare edenler sistemlerde ısrarlı olurlarsa başarısızlık kendi
liğinden gelecektir.
c.îdare edenler sistem olarak hür demokratik, kapitalist ve do
laylı mali sistemleri benimserlerse bu kez de her üç sistemde de karma
sistemleri uygulamak zorunda kalırlar.
B.Toplumda
Organizasyoncu
H a k i m Olması Hali

Devlet

Anlayışının

a. İdare edenler hür demokratik sistemi kapitalist sistemi ve bu
nun uzantısı olan dolaylı mali sistemi benimsemişlerse, iktisadi, siyasi
ve mali sistem devamlı bir gelişim içine girer. Zira toplumun girişimci
ve yaratıcı gücü irade edenlerce destek bulmaktadır.
b.İdare edenler hür demokratik sistemi, sosyalist ekonomik sis
temi ve dolaysız mali sistemi pür şekliyle uygulamalarına imkân yok106

yoktur. Çünkü toplum fertleri girişimci ve yaratıcı güçlerini uygulaya
bilecekleri sahalar isterler. Bu durum ister istemez sosyalist sistemden
karma ekonomik sisteme geçişi gerektirecektir. Aksi halde toplumda
huzursuzluklar başgösterecek, ekonomi bunalıma düşecek ve neticede
siyasal iktidar seçimlerde kaybedecektir.
c. İdare edenler Totaliter ve Otoriter siyasi sistemi, sosyalist
ekonomik sistemi ve netice olarak dolaysız mali sistemi benimse
mişlerse, bu durumda toplum çok sıkı bir baskı altında demektir. Ge
nelde toplumdan gelen rahatsızlıklar başgösterecektir ve uygun bir or
tamda bu insanlar sisteme son vereceklerdir.
d. İdare edenler Totaliter ve Otoriter siyasi sistemi, kapitalist sis
temi ve dolaylı mali sistemi benimsemişlerse,toplum özgür olmayan
bir ortamda istenilen aşamayı gösteremez. Siyasi sistem bunalıma gir
er. Buhranlar sonucu bu siyasi sistem yok olmaya mahkûmdur.
GENEL DEĞERLENDİRME
Bir ülkede yaşayan insanlar iki gruba ayrılır: idare edenler ve
idare edilenler. İdare edenler Devlet kurumu içinde yer alırlar. İdare
edilenler ise toplumun büyük kısmını oluşturmaktadırlar.
İdare edilenler tarihi akış içerisinde ülkeyi idare edenlerin
yönetimbiçimleri, ülkenin yer altı ve yer üstü zenginlikleri, ülkenin
Dünya üzerindeki yeri, büyük devletlere yakın olup olmadığı, pekçok
ulusların geçiş yerleri üzerinde bulunup bulunmadığı, iklim vb. ne
denlerle idare edenlerin oluşturduğu devlet kavramına belli bir bakış
açıları vardır. Devleti, toplumlar ya keskin itaat edilen veya kendisine
hizmet eden bir kurum olarak görürler. Bu anlayış, toplumdan toplu
ma değişir. Toplumun bu düşüncesi süreklilik gösterir. Bu günden
yarına pek değişmez.Ancak ülkeyi idare edenler topluma şu veya bu
istikamette yön vermek i sterler. İdare edenlerce benimsenen bu sistem
ler toplumun devlet anlayışı ile çoğu kez uyum içinde olmaz. Bu
şartlar altında toplumda idare edenlerin uygulamaları çelişkili durumlar
yaratır. Günümüzde aynı iktisadi, siyasi, hukuki, mali sistem ve tek
niği olduğu gibi kopya eden ülkelerde iktisadi, siyasi ve mali hayat
batıdakinden farklı sonuçlar vermekteyse bunun nedeni alttaki toplu
mun zihniyet ve tutum farkından başka neyle izah edilebilir ki ? El
bette kabul edilmelidir ki, satıh altında ayrı bir etki alanı değişik bir
gerçek dünyanın saklı olduğudur. İşte bu alan toplumun devlet an
layışında gizlidir.
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öyleyse ne yapılmalıdır? idare edenler toplumda zihniyet değişikliğine
köklü bir şekilde yol açacak eğitim sistemine önem vermelidirler. Aksi
halde toplumu istenilen istikamette kısa zamanda değiştirmeye pek
imkân yoktur.
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Maliye Bölümü

OİRİS
Sovyetler Birliğinde işbaşında bulunan yeni yönetim ekonomik
plânda üçlü bir hedef benimsemiştir. Bunlar sırasıyla hızlandırma, et
kinliğin arttırılması ve yeniden yapılanma olarak nitelendirilebilir.
Yeniden yapılanma veya prestiroika temelde, gerek plânlama sis
tem ve uygulamasına ve gerekse bireysel iş yerlerine getirdiği yenilik
lerle biçimlenmektedir. Burada oldukça ayrıntılı plânlama yenilikleri
biryana bırakılarak daha çok bireysel veya kimi çalışmalardaki ad
landırma ile " aile işletmeleri " üzerinde durulacaktır. Şu var ki,
SSCB'de bireysel işletmelerin yeni bir uygulama olmadığı öteden beri
bilinmektedir. Bu alanda, Sosyalizmin kuruluş aşamasındaki, kapita
lizmin kısmi olarak yeniden işlemesine izin verilen N.E.P. ( Yeni
Ekonomik Politika ) uygulamasından sonra çok şey yapılmıştır. Bili
nenleri kısaca yinelemek gerekirse, örneğin Sovyetlerin 1936 anaya
sasının 9. maddesinde şunlar yazılıdır. " Ekonominin hakim üretim
sistemi sosyalist kesimin yanında yasa, köylülerin özel-bireysel küçük
çaplı ekonomileri ile, başkalarının emeğini sömürmemek koşuluyla,
küçük sanat erbabının bireysel faaliyetlerine izin verir. " Keza 1977
Sovyet anayasasının 17. maddesi de bu konuyu benzer biçimde şöyle
düzenlemiştir. " SSCB 'de bireysel çalışma tarım, sanatsal uğraşlar ve
küçük meslekler yasasına uygun olarak kabul edilmiştir.

109

Aynı şekilde yurttaşlar, yalnızca aile üyeleri ile kendi bireysel
mesailerini ortaya koyarak gerçekleştirecekleri diğer faaliyetler
alanında da serbesttirler. Devlet, verimli bireysel işleri ve işyerlerini,"
toplunun çıkarlarına ters düşmeyecek biçimde düzenler. (1). Bu
aşamada akla şöyle bir soru gelmektedir. Vaktiyle anımsatmaya
çalıştığımız yasal düzenlemeler yapılmış olmasına karşın, acaba ince
leme alanımızı ilgilendiren önlemlere niçin gerek duyulmuştur? Bizce
yukarıdaki sorunun yanıtını şidiye kadar ki Sovyet Plânlama felsefe
sinde, bunun uygulama sonuçlarında ve ek olarak da Sovyetlerin
bugün ulaşabildiği sosyo-ekonomik aşamada aramak gerekir. Bilin
diği gibi Sovyetlerde hizmet kesimi öncelikler hiyerarşisinde uzun za
mandır ikinci plânda tutulmuştur. Çünkü geleneksel plânlama ve
ekonomik politika anlayışına göre, Sovyet Ulusal Muhasebe sistemi
hizmetleri " verimsiz " olarak nitelendirilmektedir. Bu kesim, toplum
da kazanç dürtüsü yaratır diye ideolojik nedenlerden ötürü de yete
rince desteklenmemiştir. Oldukça yoğun elemeği gerektirdiğinden to
plumda hizmet isteklerinin karşılanması pahalı sayılmıştır (2).
Zaten eski yasalarca yapılmasına izin verilen özel doktorluk özel
eğiticilik vs. gibi işler de çok ağır vergilendirilmiştir. Durum böyle
olunca, doğal olarak ekonominin bu kesiminde sürekli bir sunu (arz)
yetersizliği ile karşılaştınlmıştır. Örneğin, 1982 yılına ait resmi rakam
lara göre Sovyetlerde kamu kesimi tesisleri özel araba tamir ve bakını
gereksiniminin yalnızca % 38'ini karşılayabilmektedir. Aynı tarihlerde
her yıl 750 bin arabanın hizmete girdiği ve kaza geçiren bir özel aracın
tamiri için zaman zaman bir yıla yakın bir süre beklendiği öne
sürülmektedir (3). Özel araba satınalabilmek için yaklaşık 8 yıl bekle
mek gerekmektedir. Yıllık araba üretimi 1,3 milyon dolayındadır. Ha
liyle özel araba sahibi olmak aynı zamanda boş zamanları
değerlendirme, kamp yapma vs. gibi hizmet taleplerini uyarmaktadır.

1) E.A. A m b a r t s o n m a v . Cc Q u e dil la Constitution Sovicticjue in P r o b l e m c s
Politiqucs cl S o c i a u x
No : 4 4 7 24 eylülü 1982, s. 8 ve 9
2) G. D u c h c n e . M c l h o d c s cl InsırumcnLs dc la Plânıfication L c x p c r i c n c c des
c c o n o m i c s C c n t r a l c m c n t Planifices in E c o n o m i c ct S o c i e t c Cilt 19, No : 5,
1 9 8 5 , s. 5
/

3) P r o b l e m c s P o l i t i q u c s cl S o c i a n x No : 4 4 7 , 24 Eylül
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1982, s. 18

Araştırmalar göstermektedir ki, bugün SSCB'de araba ile
ilgili satın alma ve bakım harcamalan parekende ticaretin yapısını da
önemli ölçüde değiştirmiştir. Nitekim 1970'de bu türden harcamalar
yiyecek dışı aile bütçelerinin yüzde " 1 " biri, kadar iken 1984'de oran
yüzde 10'a çıkmıştır (4). Eğitim hizmeti alanında da dikkat çekici bir
takım uygulamalar göze çarpmaktadır. Öğrenciler giriş sınavlarına
hazırlamak için özel ders veren eğiticiler 5 yılık bir süre içinde aile
lerden toplam 8 milyar ruble para almışlardır ki bu miktar yaklaşık olarak genel eğitim bütçesine denktir (5). Kolhoz pazarlarında, dağıtım
hizmetlerini aksaklığından ve tüketim kooperatiflerinin yeterince
çalışamamasından dolayı toptancı yeniden satıcı olarak adlandırılan
yeni bir aracı türü ortaya çıkmıştır, ileri sürülen savlara göre, bunların
devreye girmesi nedeniyle eskiden kolhoz pazarlarında satılan malların
fiyatı devlet mağazalarındaki 1965'de 1.76 ve 1980'de ise 2.09 katı
olmuştur (6). Yani doğrudan üretimi kolhoz çiftçisi gerçekleştirmiş
kazancın çoğu ise üretime hiçbir katkısı olmayan yeni aracılar elde
etmişlerdir. Örnekler belki çoğaltılabilir. Konuyu dağıtmaya gerek
yoktur. Bu kadar bile hizmet kesimindeki arz - talep arasında yaratılan
biraz da bilinçli dengesizliğin durum ve sonuçlan hakkında bize yeterli
ipucu verebilmektedir.
Resmi olarak karşılanamayan bu türden istekler doğal ola
rak Sovyet araştırmalarında "Gayri - resmi ekonomi" olarak ad
landırılan bir tür "gri borsa"ya yönelmektedir. İncelemeler
göstermektedir ki, bugün Sovyetlerde yaklaşık 17 ile 20 milyon kadar
kişi, çoğunlu çalışma saatleri dışında olmak üzere, özel bir iş yapmak
tadır.
1985'de kişiden kişiye fatura edilen benzer türden işlerin
cirosu yılda 5-6 milyar Rubleye ulaşmaktadır. Oysa aynı yılarda
(1984'de) devletin hizmet işletmelerinincirosu 9,8 milyar ruble do
layındadır. (7). Ana hatlarıyla örneklemeye çalıştığımız bu gibi olgular
kaçınılmaz olarak ekonomide ve mali kesimde bir takım olumsuzluklar
ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan öncelikle akla geleni Sosyalist Mali
yede gelir bölüşümünün bozulmasıdır. Gayri resmi piyasadaki
özetlediğimiz mekanizmalar nedeniyle Sosyalist Maliye politikasının
(4) M.E. Ruban. Evolution et Perspectives du, niveau dc vie de la population Sovietique in Problemcn eoonomiques No. 20007,14 Ocak 1987, S.10
(5) Va Rutgaizcr Desfanck a recuperer poıır c'etat Problemcs Poliüques at Soicaıa
No.447, 24 Eylülü 1982, S.7
(6) V. Rutgaizer; a.g.m., S.6
(7) M.E. Ruban; a.g.m., S.11
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temel bölüşüm ilkesi "herkesten yeteneğine göre herkese çalışmasına
göre", bazı durumlarda toplumun belirli bir esimi için uygulanamaz
veya güç uygulanır hale dönüşmekedir. Toplumsal üretime doğrudan
katkısı olmayan veya çok az olan, yalnızca kendi adlarına gayri resmi
iş yapan bir kesim hakkettiğinden çok kazanma ve tüketme eğilimine
girebilmektedir.
Ek olarak, böylesi uygulamalar toplumun Sosyalist ve
ideolojik değer yargılarım da olumsuz yönde etkilemekte, gereğinden
çok para kazanan bir azınlık araba, yazlık eve vs. gibi kolayca elde ed
ilemeyen araçlara biraz da kendilerini kanıtlamak istercesine kısa yol
dan sahip olmakta ve işin ilginç yanı sosyalist toplumdaki bazı yaşam
araçları neredeyse bir amaç haline dönüşmektedir (8).
Hizmet kesiminin hantallığı ve yeterince gelişememesi
çalışan Sovyet yurttaşlarının gündelik yaşamını da güçleştirmektedir.
E.A. Ambartsonmow'un deyimiyle dağıtım ve hizmet işlerinden so
rumlu işletmelerin tüketici gereksinimlerini yeterince karşılayamaması
nedeni ile insanlar çok zaman kavbetmekte ve hırçınlaşmaktadırlar
(9).
Öte yandan kendi adına, Resmi kayıtlı olmaksızın, iş ya
parak elde ettikleri kazancın beyan edilmemesi dolayısıyle önemli
ölçüde vergi kayıplarına da neden olmaktadırlar. Bu durum
karşısında, doğal olarak ikincil ekonominin sunduğu hizmetlerden en
çok yararlanan bürokrat ve aydın kitleler ya da bu hizmetlerin devletçe
yerine getirilmesini ya da haksızlıkları engellemek için bu işlerin ya
sallaştırılmasını isteyerek hoşnutsuzluklarını zaman zaman dile getir
mekteydiler.
Belirtmek gerekirse, son araştırmalar oldukça değişik
türde hizmet veren bu kesime önemli miktarlarda nakit para aktığını ve
devletin resmi tasarruf sandıklarına yatırılan mevduatların ise mutlak
anlamda azaldığını kanıtlamaktadır. (10). İşte, bir yandan sıralamaya
çalıştığımız olumsuzluklara çözüm aramak ve diğer yandan da eldeki
çalışan ve fiilen çalışmayıp da çalışabilecek durumdaki insan
faktörünün daha etkin bir şekilde istihdamına ortam ve olanak
hazırlamak amacıyla Sovyetler bireysel işyerleri ile ilgili ileriki sayfa
larda inceleyeceğimiz yeni yasayı hazırlamadan önce, 1981 kararna
mesinin ardından bir kaç ay sonda tarım kesimindeki aile
işletmelerinin sorun ve konuyu tartışmak üzere bir konferans
düzenlemişlerdir. Tarımsal Bilimler Akademisi, Ekonomi En( 8 ) V. Rutgaizer; a.g.c., S.5
(9) E.A.Ambartsonmav; a.g.m., S.8
(10) Problemcs Politiçues et Sociaıvc No. 447, a.g. dergi, S.3
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stitüsünün katılımıyla gerçekleştirilen konferansta ikincil ekonomiye
nasıl yardım edilebileceği, bu kesimin büyüme ekseninin ne olması
gerektiği, ikincil ekonominin sosyalist kesime nasıl entegre edilebi
leceği vs. gibi konular tarım kesimini temel alınarak gündeme getirilip
irdelenmiştir. Kouznetsova'nın değerlendirmesine göre konferansta
özde iki görüş çarpışmıştır.
Bir grubun düşüncesine göre ikincil ekonominin sosyalist
ekonominin gelişmesine bağlı olduğu kuram temelde kabul edilmekle
birlikte, bu kesimin asıl işlevi öncelikle kentsel nüfusun yiyecek ge
reksinimini tatmin etmektir. Bu yaklaşıma göre ikincil ekonomi
çeşitlendirilmiş bir ekonomi türü olarak gelişmeli ve sosyalist kesimin
kendine özgü durum ve özellikleri yardımcı ekonomiyi bir anlamda
biçimlendirmelidir. Bireysel bir işletmeyi oluşturulup çalışılır duruma
geçiren aileler ne üreteceklerine kendileri karar vermeli ve çiftliklerinin
masraflarını da doğrudan kendileri üstlenmelidirler. Durum böylece
ele alınınca yardımcı ekonomi belli bir özerkliğe sahip olacak ve
üretim fazlaları da tarımsal işletmeler ve kooperatiflerle yapılan
sözleşmeler uyarınca veyahut da kolhoz pazarlarında satılacaktır (11).
Devlet ve toplumsallaştırılmış tarım kesimi, ikincil ekonominin
gelişimine, örneğin hayvan sahipleri ele alındığında, yalnızca onlara
otlak ve yem tedariki ile değil fakat aynı zamanda teknik araç-gereç
yapıp satarak ve böylece tarımda çalışmayı daha az yıpratıcı ve mali
yetleri daha düşük kılarak da yardımcı olmaya çalışacaktır. Karşıt
düşüncede olanlara gelince, bu gruptakiler ikincil ekonomiye devletin
ençok ölçüde yardım etmesini benimsemekle birlikte bu kesimin gele
cekte Macar çalışanlannca geliştirilen özel tarımsal işletme modeli
doğrultusunda gelişmesinden yanadırlar. Sözkonusu yaklaşıma göre
yardmcı ekonomi sosyalist kesimden ayrılamaz.
Bu olgu da onun uzmanlaşması ve pazar verimliliğinin
arttırılması üzerinde olumlu bir etki yaratır.Kesimin gücünü en akılcı
bir şekilde değerlendirebilmek için kuramcılar yönetimden anlayan bir
takım yönetsel organların oluşturulmasını ve ek olarak da bölge
müdürlükleri nezdinde işden anlayan departmanların kurulmasını
önermektedir.
Bunların yanısıra, Sovhoz ve Kolhozlar bünyesinde
yardımcı ekonomi sorumlularının atanması, bu ekonomi ile tarımsal
işletmelerin ortak satış planları hazırlamaları, altyapı geliştirmek
amacıyla yardımcı ekonominin gelirleri üzerinde bir vergi konulması
(11) TM. Kauznetsova; KJusçu'au pousscr l'lntcgration in Problemcs Politiçues et
Sociaux No. 447, 24 Eylül 1982, S.15
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da bu arada yapılan öneriler arasında yer almaktadır (12). Sezebil
diğimiz kadarıyla Gorbaçov ile ekonomik işlerden sorumlu
danışmanları sonuçta ikinci görüşü benisemişler ve bireysel
işyerlerine ilişkin yasayı hazırlayarak 1 Mayıs 1987 tarihinde
yürürlüğe koymuşlardır. Bireysel işyerleri ve bunların sosyalist plan
lama ve maliyedeki yeri alanında öncü uygulamalar Çekoslovakya ve
Macaristan tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunlardan özellikle iki
tanınmış Macar kuramcı J. Kornai (13) ve T. Liptak'in bilimsel
katkıları ile geliştirilip uygulanan ademi merkeziyetçi Macar örneğinin
Sovyetler için önemli bir esin kaynağı olduğu ileri sürülebilir (14).
Bireysel İşyerlerinin Çalışma Düzenleri :
Hazırlanıp uygulamaya konulan yasa bireysel işyerleri ile
ilgili ayrıntılı diyebileceğimiz düzenlemeler getirmiştir. Özetle
açıklamak gerekirse, son yeniliklere göre bundan böyle herhangi bir
Sovyet yurttaşı kendi adına özel bir işyeri açabilecektir. İstekli eğer bir
işyerinde çalışıyor durumda ise artakalan zamanında veya oradan ta
mamen ayrılarak kendi işini yürütebilecektir. Yasa tasarısının ra
portörü çalışma ve toplumsal sorunlar devlet komitesi başkanının da
belirttiği gibi son önlemler Macar deneyimi gözönünde tutularak
hazırlanmıştır. Elde edebildiğimiz kaynaklar göstermektedir ki, birey
sel işyerleri yaklaşık 29 faaliyet kolunu kapsamaktadır. Anılan faaliyet
kollarından derlebildiklerimizi şöyle sıralayabiliriz.
1- Giyim-Konfeksiyon işi
2- Ayakkabı yapım ve tamiri
3-Örgü
4- Süsleme-İşleme
5- Halıcılık
6- Mobilyacılık
7- Seramik işi
8- Oyuncak yapımı
9- Hediyelik eşya
10- Sıvacılık

14- Kuaförlük ve güzellik salonu
15- Fotoğrafçılık
16-Araba temirciliği
17- Turizm bürosu açma
18-Özel ders verme
19- Çevirmenlik
20- Özel taksi işletmeciliği
21 - Temizlik işleri
22- Su tesisatçılığı
23- Elektrik teknisyenliği

(12) T.E. Kauznetsova; a.g.m., 5.75
(13) Kornai'nini görüşlerinin tanıtımı ve ilginç bir değerlendirmesi için bkz. Ercan
Eren J. Kornai'de Etkinlik Sorunu. Sert ve Yumuşak Bütçe Sınırlaması.
İktisat Dergisi, Sayı 275, Ekim 1987, S.20-30 arası.
(14) M. Lavigne; Methodes et instruments de la Planification iexperience des
economics centralement planifiees. Introducıion in Economie et Societe, Cilt
19, No.5, 1985, S.6
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11- Boyacılık
12- Kahvehane işletmeciliği
13- inşaat işi

24- Lokantacılık
25- Özel doktorluk ve veterinerlik
26- Diğer elemeği ile yapılan
özel işler (el sanatları (15)

Listenin incelenmesinden de kolayca anlaşılabileceği gibi
yapılmasına izin verilen özel işler arasında en büyük pay hizmetlere
aittir. Bazı işlerin bireylerce yerine getirilmesi ise kesin olarak yasak
lanmıştır. Bunlar arasında kaynaklardan öğrenebildiklerimiz sırasıyla
şunlardır:
1- Silah yapım ve tamiri
2- İlaç yapım ve satışı
3- Uyuşturucu imali
4- Oyun salonları işletmeciliği (16).
Hemen kaydedelim ki, uygulama kimi batılı iktisatçı ve
maliyeciler tarafından zaman zaman kapitalizme bir dönüş olarak yo
rumlanmaktadır. Ancak sorun biraz daha ayrıntılı ortaya konul
duğunda sözkonusu değerlendirmenin abartılmış olduğu kolayca
anlaşılacaktır. Gerçekten nısça "tchastnik" olarak adlandırılan bireysel
işçi gerek işe başlama ve gerekse işini sürdürme aşamalarında sosyal
ist ekonomi ve maliye politikaları anlayışını zedeleyebilir düşüncesiyle
kapitalist sistemde olmayan çok önemli kısıtlamalarla karşı karşıya
bırakılmıştır. Bireysel olarak çalışma yolunu seçen bir kişi önce bağlı
bulunduğu belediyeye başvurarak kazanç vergisi karnesi ve çalışma
ruhsatı almak üzere kendisini kaydettirecektir. Yerel yönetim "toplum
gereksinim ve çıkarını" gözönünde tutarak başvuruyu yapana izin ver
ip vermemekte tam olarak serbest bırakılmıştır. Eğer istek belediyece
kabule değer görülmüş ise yetkili makamlar ilgiliye bir işyeri
gösterirler. Faaliyetin yeri de böylece belirlendikten sonra, özel işçi
artık kendi bölgesindeki İkmal ve Tedarik Devlet Komitesi (ünlü
(15) Le Monde. 21 Kasım 1986 ve L'Evenement. 4-10 kAralık 1986, S.53.
(16) Şimdiki durumu lam olarak bilememekle birlikle, konuya ilişkin 1976'da
çıkartılan bir kararnamede yasaklar biraz daha kapsamlı tutulmuşa benziyor.
Gerçekten o dönemde kaydettiklerimizin yanısıra, tarımsal bir ürünün
yapılmış bir yiyecek veya içeceğe dönüştürülmesi tartı aletleri imali, kıymetli
hayvan derilerinin işlenmesi ve kürk yapımı, pansiyon işletmeciliği, dini
amaçlı mum ve resim yapımı, herhangi bir taşıtla yolcu veya mal taşınması,
kıymetli melallerden mücevher imali vs. gibi faaliyetler de yasaklanmış
görünmekledir. Bkz. Decrct de 1976 sur les aetivites artisanales problemes
Poliıigue et sociaux. No. 447, a.g.d., S.22
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GOSNAB) temsilcilerine, bu kez de hammadde ve araç-gereç edin
mek için başvurma hakkına kavuşmaktadır (17).
Daha önce de belirttiğimiz gibi yasa tam gün özel iş yapa
caklara da bu hakkı tanımıştır. Ancak dikkate değer nokta resmi işini
bırakıp bu yolu seçenleri ötekiler gibi özendirmemektedir. Görünen
öncelikle resmi çalışma saatleri dışında küçük işler yapanlara yasal bir
çerçeve getirmek hedeflenmiştir. Yanısıra Üniversite ve lise
öğrencileri, emekliler (1) ev hanımları gerek duyduklarında kısmi
statüde, istediklerinde kendi evlerinde yasal olarak çalışabileceklerdir.
Böylece anılan kesimlerin kullanılmayan emeklerinden yararlanmak
istenmektedir (19). Faaliyetin yürütülmesindeki kısıtlamalara gelince,
Özel işyeri sahibi ücretli tekbir kişi bile çalıştıramıyacaktır. Yalnızca
kendi aile üyelerini istihdam edebilecektir. Ancak bu da bir koşula
bağlanmıştır; çalışacak tüm aile bireylerinin aynı çatı altında oturmaları
gerekmektedir.
Yasa projesinin raportörü Gladkoi'ye göre 1986 yılı için
ilk aşamada yaklaşık 100 bin gizli çalışan ruhsat almak amacıyla adını
yazdırmış durumdadır. Daha sonraki gelişmeler konusunda elimizde
güvenilir bilgiler yoktur. Bununla beraber şu kadarını söyleyelim ki
1982 resmi rakamlarına göre Sovyetlerde yalnızca tarım kesiminde 33
milyona yakın bireysel işletme bulunmaktadır. Bu durum gözönünde
tutularak bireysel iş yapanların geri kalanlarına kendilerini kaydettirip
izin belgesi almaları için çağrı yapılmıştı. Bulabildiğiniz kaynaklara
bakılırsa, yasa bu konuda oldukça zorlayıcı hükümler getirmektedir.
Nitekim 1 Mayıs 1987'ye kadar başvurularını yapmayanlar yönetimce
izleneceklerdir. Doğal olarak yasanın bu türden faaliyetleri destekleyi
ci yönleri de bulunmaktadır. Örneğin, özel işyeri açacak olanlar Mer
kez Planlama Örgütü (GOSPLAN) ile işbirliğine girebilecekleri gibi
devletin sağlayacağı kredilerden de yararlanabileceklerdir (20).
İncelememizin de gösterdiği gibi Gorbaçov'un bireysel çalışma yasası
kapitalizmin belli ölçüde geri getirilmiş biçimi tarihsel NEP'e benzem
emektedir. Öte yandan Çin ve ileriki sayfalarda örnekendireceğimiz
esinlenilen Macar deneyiminden de değişiktir. Bir Fransız yazarın da
belirttiği gibi iki uygulama arasında, Macaristan'da yapılanların biraz
berisinde, soveytlere özgü bir orta yol tutturulmuştur (21).
(17) Le Monde, 21 Kasım 1986.
(18) 1982'dc yayınlanan bir isıalislik SSCB'dc yalnızca kırsal kesimde 18 milyon
kadar emekli olduğunu gösteriyor. Bkz. problemcs poliiiques et sociaıvc. No.
447, a.g.d., S. 12
(19) F, Thom. La reformc İmpossiblc. L'Expkress 22 Mayıs 1987, S.33
(20) L'Evenımcnt; 4-10 Aralık 1986, a.g.d., S.53
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Sonuçta eskiden Sovyet Anayasasının 17. maddesinin
tanıdığı ama uygulamada daha çok kolnoz üyelerinin tarımdaki aile
işletmeleri görünümünde kullanılan olanak bu kez ekonominin başta
hizmet kesimi olmak üzere diğer dallan için de işletilmeye başlamıştır.
Yasa hiçbir noktayı rastlantıya bırakmamaya özen göstermiştir.
Gladkoi'nin deyişiyle "bu konudaki oldukça yoğun ama
bilimsel dayanaktan da o ölçüde yoksun burjuva karalamalarına
karşın" özel teşebbüs işletmeciliğine herhangi bir dönüş kesinlikle söz
konusu değildir (22). Bu yargı paylaşılamıyacak türdendir denemez.
Gene de bize öyle geliyor ki Sovyet ekonomi maliyesinde önemli
sonuçlar doğurabilecek bir yeniden yapılanma yasası, özel
işyerlerininin çalışma düzenlerine ilişkin bazı noktaları yeterince
açıklığa kavuşturmamış. Bunlardan ilk göze çarpı "aile efradı" kav
ramı olsa gerektir. "Aynı çatı altında oturanlar" ifadesine örneğin bi
rinci dereceden yakın akrabaların katılıp katılmadığı anlaşılamamak
tadır. Öte yandan, ücretli işçi çalıştırma yasağı sosyalist ekonomi ve
maliye anlayışına elbette uygun bir denetim mekanizması acaba
işletilebilmekte midir? Dikkati çeken bir diğer nokta da bireysel işyeri
açma başvurusunun değerlendirilmesi sırasında, temel ölçüt olarak,
"toplum gereksinimi veya kamu yararı"nın gözönünde bulundurulmasıdır. Bilindiği gibi bu kavramlar her zaman ve her yerde yoruma
oldukça açık türdendirler.
Dolayısıyla başvuruya olumlu veya olumsuz yanıt yetki
sine sahip organlar, uzak bir olasılık dahi olsa, karar aşamasında belki
zorlanabilirler. Nihayet, bunların ötesinde, bizce de oldukça önemli
sayılabilecek ve enflasyonist baskılar doğurabilecek bir hususda bi
reysel işyerlerinde üretilip sunulan mal ve hizmetlerin nasıl fiyatlandınlacağıdır. Bu konudaki gelişmeleri aktaran yeterli kaynak bulabimiş değildir. Yalnızca Gorbaçov'un bir konuşmasında, 1 Mayıs
1987'den beri serbest bırakılan özel işyerlerinin ürettiklerine kamuya
oranla daha yüksek bedel koyduklarını açıklaması ve "yeni vergiler
aracılığı ile bu tür kâr üstünlüğüne son vereceğiz" (23), demesi soru
nun önemi ve gelişmeler konusunda bazı ipuçları vennektedir.
Şimdi olayı vergileme tekniği açısından ele alalım.
Bireysel İşyerlerinin Vergilendirilmesi:
Bilindiği gibi sosyalist bir ekonomide halk kesiminin ge
lirlerinin bütün olarak nasıl vergilendirileceği bütçelerin gelir kalemleri
(21) Le Monde, 21 Kasım 1986.
(22) Le Monde, 21 Kasım 1986.
(23) Bkz. Hürriyet, 9 Mart 1988.
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incelenirken öğrenilebilir.
Bu çerçevede bizi asıl ilgilendiren balkın ücret ve maaşı
dışında veya doğrudan tam gün bireysel olarak yaptığı işin maddi geti
rişinin asıl vergilendirileceğidir. Bugünkü uygulamalar hakkında bil
gilerimiz kısıtlı olmakla beraber alınan vergilerin geçmişini de
gözönünde bulundurarak konuyu açıklamaya çalışalım.
Asıl konumuz olan SSCB'de bu alanda ilk ayrıntılı
düzenleme tanmsal ve tarım dışı işler için Eylül 1977'de yapılmış ve
Ocak 1981'de yine sözkonusu sorunla ilgili tamamlayıcı önlemler
alınmıştır. Yukarıdaki önlemler bağlamında vergileme işine başvuru
aşamasında başlanmaktadır. Bireysel işyeri açacak olan kişi ve za
naatkar ise çalışma iznini aldığı anda ruhsat "has vergi" olarak 5 duble
ödemek zorundadır. Eğer ilgili başvuru sahibi tanmsal vergi ödeyen
işletmelerden birinde çalışıyor veya kendi sürekli oturma yerlerindeki
bir bölgede küçük sanatla uğraşıyor ise bu yurttaş 5 ruble ödemekle
bağışık tutulmuştur. Ödenen para karşılığı işyeri sahibine verilen
çalışma karnesi üzerinde işin tümü, yeri ve işte çalışacak olan aile bi
reylerinin adlan vs. gibi gerekli bilgiler yazılıdır. Aynı yörede tek bir
faaliyet için birden çok kişiye çalışma izni vermek yönetmeliğe gör ya
saktır.
Demek ki, kapitalist sistemde olduğu gibi piyasaya
girişler serbest değildir. Önlemler burada teşvik edici bir amaç
gütmüşlerdir. Eğer ruhsatı elde eden kişi bir süre sonra yaptığı işin
tümünü veya oturma yerini değiştirmiş ise çalışma belgesini de yenile
mek gerekmekte ve yeni karne de yine 5 rublelik bir vergiye tabi tutul
maktadır. Bireysel işyerleri faaliyetleri sırasında Maliye ve İçişleri Ba
kanlıklarının sürekli denetimi altındadırlar (25). Doğaldır ki, işe
başlarken sözkonusu ödemeleri yapanlar işlerinden elde ettikleri par
asal kazançlan üzerinden de aynca bir vergi ödemekle yükümlüdürler
ve incelememiz açısından asıl önemli olan da budur. Şimdi tarım dışı
faaliyet dallarından örnek verelim.
İzleyen sayfada 1979 yılı verilerine ilişkin olarak
düzenlenmiş üç tablo bu türden vergilendirmeyi ayrıntılı olarak ortaya
koymaktadır. Bize göre verdiğimiz örnekler sosyalist maliye politi
kasına özgü birtakım genel eğilimleri yansıtmaktadır. Bunlardan ilki
biraz da kapitalist ekonomilerdeki ücret ve sermaye gelirlerini ayrı
ölçülerle vergilendirme demek olan ayırma kuramını anımsatırcasına
bireysel gelirleri geliri elde edenin özel ve sarfettiği çabanın yıpratıcılık
dunımuna göre farklılaştırarak vergilendirmiş olmaktır.

Küçük esnafın sözleşme uyannca devlet işletmelerine
veya Kooperatiflere yapıp sattığı mallardan sağlanan ek gelir üzerine
konan vergiler

Aylık Gelir

Aylık Vergi

15 rubleye kadar
16-20 nıble
21-30 ruble
31-40 ruble
41-50 ruble
51-70 ruble
71-100 ruble
100 ruble ve
fazlası gelir

% 1.5
0,22 ruble+15 nıbleyi aşan gelirlerden % 5,5
0,50 ruble+20 rubleyi aşan gelirlerden % 6
1,10 ruble+30 rubleyi aşan gelirlerden % 7
1,80 ruble+40 rubleyi aşan gelirlerden % 8
2,60 ruble+50 rubleyi aşan gelirlerden % 10
4,60 ruble+70 rubleyi aşan gelirlerden % 12
8,20 ruble+100 nıbleyi aşan gelirlerden % 13

Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Geliri Üzerine Konan Vergi
ler (Sanatkârlar - hizmet sunan esnaf)
Yıllık Gelir
721 - 300:0 nıble arası % 13 (ücret gelirlerinin vergi baremine göre)
3001+5000 ruble arası 332,40 ruble + 3000 rubleyi aşan gelirlerden
%60
5001 ruble ve fazlası gelir 1532,40 ruble + 5000 rubleyi aşan gelir
lerden % 65

(24) Probtemes Ploıiques et Sociaıa, No. 447, 24 Eylül 1982, S.22
(25) Probleimes economiqii.cs et Sociaıa, kNo. 447, 24k Eylül 1982, S.23
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Özel İş Yapan Doktorlar-Sağlık Sınıfı
Öğretmenleri Gelirleri Üzerine Konan Vergiler

Subayları

720 ruble
2592 ruble ve daha yukarı gelir
5400 ruble ve daha yukarı gelir

Yıllık Gelirler
180 rubleye kadar
181 -240 ruble
241 -360 ruble
360 - 480 ruble
481 -600 ruble
601 - 840 ruble
841 - 1200 ruble
1201 - 1800 ruble
1801 -2400 ruble
2401 - 3000 ruble
3001 - 5000 ruble
5001 - 7000 ruble
ve fazlası gelir

%25
4,50 ruble+180 rubleyi aşan gelirlerden % 7,5
9 ruble + 240 rubleyi aşan gelirlerden % 10
21 ruble + 360 rubleyi aşan gelirlerden % 21
37,80 ruble + 480 rubleyi aşan gelirlerden % 19
60,60 ruble + 600 rubleyi aşan gelirlerden % 23.5
1,7 ruble + 840 rubleyi aşan gelirlerden % 29
221,40 rublc+1200 rubleyi aşan gelirlerden % 33.5
442,40 ruble + 1800 rubleyi aşan gelirlerden % 40
662,50 ruble + 2400 rubleyi aşan gelirlerden % 46,5
941,40 ruble + 3000 rubleyi aşan gelirlerden % 52,5
1991,40 ruble + 5000 rubleyi aşan gelirlerden % 59
3171,40 ruble + 7000 rubleyi aşan gelirlerden % 69

KAYNAK : elemeuts de fiscalite. 1979, Etraits Problem
es politiques et sociaux, No. 447, 24 Eylül 1982, S. 24

Gerçekten sağlık ve eğitim dalında bireysel hizmet sunan
ların kazançlarından vergiden istina bir dilim sözkonusu değildir. Ver
gileme ilk rublelik gelirden başlamaktadır. Oysa küçük esnaf ve sanat
erbabının yıllık 720 rubleye kadar olan geliri üzerinden herhangi bir
vergi alınmamaktadır. Değindiğimiz gibi bu uygulamanın temel nedeni
olarak birinci gruptakilerin küçük esnafa göre toplumda çeşitli
yönlerden daha ayrıcalıklı bir konumda olmaları gösterilebilir. Derley
ebildiğimiz oldukça kısıtlı bilgilere göre, son yasanın uygulamaya ko
nulması ile özel işyerinde çalışan küçük esnafın ödeyeceği vergi
günümüzde aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir (26).

(26) Bkz. Günaydın 2 Mayıs 1987, (Kaynakta dolar olarak verilen rakamlar ortala
ma 1 ruble = 1.55 dolar düşünülerek tarafımızdan rıdjleye çevrilmiştir).
ı

Özel İşyerinin Yıllık Geliri

Alınan Vergi

% 13
' % 65

Buradaki bilgilerin bize gösterdiği bir başka eğilimi de
şöylece açıklayabiliriz. 1979 yılı ile karşılaştırıldığında 720 rubleye
kadar olan gelirden alınan vergiler bakımından günümüzle geçmiş
arasında durum aynıdır. Ancak eskiden 721 rublelik gelirden
başlamak üzere % 13 oranında vergi ödeyen küçük esnaf veya özel
işyeri günümüzde 2592 rubleyi aşan gelirler için bu oranda bir vergi
ödemektedir. Bize göre bunun anlamı şudur.
Orta düzeyde gelir elde eden işyeri sahiplerinin
(günümüzde Sovyetlerde ortalama aylık ücret 200 ruble dolayındadır
N.B.) vergi yükü böylece hafifletilmiş olmaktadır. Sanırız bu da
böylesi işyerlerini yasa ile teşvik eden yeni yönetimin vergi politi
kasının doğal bir sonucudur. Çalışma düzenleri ve vergilendirme
açısından bireysel işyerleri genelde Sovyetler Birliğinde anlattığımız
biçimde yerleşip gelişirken başka sosyalist ülkelerde bu alanda ilginç
deneyimler geçirmişlerdir. Hem verebildiğimiz bilgileri zengin
leştirmek ve hem de bir karşılaştırma yapmak gerekirse Doğu Alman
ya'da lojmanların bakım işlerinin % 40'ı küçük sanatkarlar kooperatif
birliklerince yerine getirilmektedir. Yerel yönetimler özellikle küçük
ticarethane, kahvehane ve özel atölye gibi işyerlerinin öncelikle yeni
yerleşim merkezlerinde açılıp işletilmesi işletmeleridir. İşyerlerinde
aile bireylerinden biri işyerine kumanda ederken diğeri yapım işine
bakmakta bir başkası ise hammadde tedariki ile ilgilenmektedir. Mikro
düzeyde kapitalist
işletmedekine benzer bir işbölümü göze
çarpmaktadır. Bu nedenden ötürü genel giderler ve fiyatlar aile
işletmelerinde devlet mağazalarındakinden görünürde pek farklı
değildir. Ancak eldeki aile fonları çok hızlı döndüğü için kazanç daha
yüksek olabilmektedir. Benzer uygulamalar Sovyetler'e önemli ölçüde
esin kaynağı olan Macaristan'da daha da yaygındır. Bu ülkede tamir
atölyelerinin üçte biri nitelikte işçiler tarafından işletilmektedir.
Çalışanların çoğu da ya emeklidirler veya akşamları, çalışma saatlerin
den sonra veyahut da tatil günlerinde işgören kişilerden oluşmaktadır.
Sözünü ettiğimiz atölyeler konutların 9c 84'nün onarım işlerini yap
maktadırlar. Topluca ele alındığında Macaristan'da cari hizmet
işlerinin yarısı oluşturulan bireysel işletmelerce görülmektedir (27).
(27) Problcınies politigucs el Sociaıa, No. 447, a.g.dcrgi, S.8
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Macar deneyiminin özellikle Sovyetlerdekinden değişik kimi dikkate
değer yönleri de vardır. Elde edebildiğimiz bulgulara göre bu
ayrılıklardan ilk göze çarpanı, Sovyetlerdekinin aksine Macaristan'da
işyeri sahibinin istediğinden 10 kişiye (bazı kaynaklara göre 30 kişi
N.B.) kadar ücretli çalıştırma hakkına sahip olmasıdır. Bu ülkede bazı
özel işyerleri kooperatifleşmekte ve buraya diğerleri ortak olabilmek
tedir (28). Piyasadaki taksilerin % 80'den fazlası bireylere aittir. Son
yıllarda Macaristan'da et üretim anısının % 50'si özel işyeri sahipleri
tarafından gerçekleştirilmiştir. Böylece Macarlar içerde tükettikleri et
kadarını dışarıya satabilmişlerdir. Bu ülkede ikincil ekonominin
özellikle tarım kesiminde başanlı olmasında devlet ve kolhozlann
tarımı sürekli gözetmelerinin büyük payı olmuştur. Devlet ve kolhozlar özel işyerlerine yeterli ölçüde damızlık hayvan ve hayvan yemi
sağladıkları gibi üretilenleri de satınalma garantisi vermişlerdir. Hatta
Macar kolhozlannın yönetim kademelerinde, bireysel çiftçliklerin ted
arik işlerinden sorumlu atanmış bir görevli bile bulunmaktadır. Vergi
leme açısından da Macaristan'la Sovyet'ler arasında gözardı edilemey
ecek farklılıklar göze çarpmaktadır. Macaristan'da bu tür işyerlerine
Sovyet'lerdekinden daha büyük ölçüde vergi kolaylıkları sağlanmıştır.
Ayrıca, kaydetmekte yarar gördüğüüz, oldukça değişik bir vergileme
türü uygulanmaktadır. Sovyetlerdekinin aksine, devlet önceden bir
işkolundaki yükümlülerden alacağı toplam vergiyi belirlemekte, vergi
nin kişi veya işyerlerine dağıtımını ise esnaf birliklerine
bırakmaktadır. Birlikler üyelerinin gerçek gelirlerini daha iyi bilebil
diklerinden, bu yolla devlet mali denetimin yükünden de önemli
ölçüde kurtulmuş olmaktadır (29).

lizmin temellerine ters bir girişim olarak algılanmamaktadır.
Öteyandan bireysel işyerlerinin ekonomide genel verimliliğin art
masına ve hizmet kesimindeki sunu yetersizliğinin giderilmesine olan
katkıları da yadsınamaz.
Ne var ki, Sosyalist kesim yanında yer alacak bu üretim
birimlerinin çapı iyi belirlenmeli ve özellikle de ürettiklerinin fiyatlandırılması son derece dikkatli planlanmalıdır.
Çekoslovakya bu konuda yeterince dikkatli davrandığı
için orada olumsuz bir etki görülmemiştir. Bu ülkede enflasyon % 1 1.5 kadardır. Ama örneğin Yugoslavya (ki bilindiği gibi sosyalistliği
oldukça tartışmalıdır.) ile Polonya'da bireysel işyerlerinin gereğinden
çok yaygınlaşıp zenginleşmesi birara halkın tepkisine yol açmıştır.
Benzer şekilde Doğu Almanya'da bu olgu 1970'li yılların başında Sa
nayi ve İnşaat kesiminde % 50 özel sermaye ile kurulan karma
teşebbüslerin sonradan kamulaştırılmasını gerektirmiştir (30).
Nihayet, Macaristan'da bu alanda uygulanan bize göre
gereğinden çok desteklenmiş liberal politikaların enfalsyon oranını
ülkede % 16-18'lere tırmandırması, uygulama başlayalı, bir yıl bile
dolmadığı halde Gorbaçov'un özel işyerlerinin fiyatları kamuya göre
yüksek belirlenmesinden yakınması soruna ilişkin düzenlemelerde ne
denli temkinli olunması gerektiğini vurgulayan yorumumuza hak ver
dirmektedir.

Yeniden yapılanma çerçevesinde çalışma düzeni ve vergi
lendirme açısından ele aldığımız bireysel işyerleri ile ilgili incelememi
zi sonuçlandırırken akla şöyle bir som gelmektedir. Acaba bu uygula
ma asıl konumuz mali politika bakımından gelecekte nasıl bir seyir
izleyebilir veya ne gibi sonuçlar doğurabilir? Soruya bazı ülkelerin
yaşadıkları deneyimleri aktararak yanıt aramaya çalışalım. Sorunu in
celeyen A. Alexeev, özel işyeri uygulamalarının, örneğin Sovyet'lerde
yeni bir N . E . P . yaratıp yaratmayacağı üzerinde durmuştur ve diğer
ülkelerden de kimi örnekler vermiştir. Sözkonusu uygulama Alexeev'in de değindiği gibi, yeni bir N . E . P yaratacak çapta değildir. Zira
Sovyet'lerde işyeri, işletmenin özel mülkü değildir. Ayrıca işyerinde
çalışan, yanında ücretli kimseyi çalıştıramamaktadır. Yani günümüzde
özel işyeri açılmasına izin vermek hiç bir toplumcu ekonomide sosya(28) Bkz. Milliyet, 2 Şubat 1987.
(29) Problemes politiques et Sociaıa, No. 447, 24 Eylülü 1982, S.8
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(30) Problemes Politigues et Sociaux, No. 447, 24 Eylülü 1982, S.8
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GİRİŞ
Sosyalist toplumlarda üretim, bölüşüm, dolaşım ve tüke
tim kararlarının alınmasında planlamanın biçim ve toplumsal üretimin
öncelikleri konusu, sosyalist toplumlar ortaya çıktığından beri sürüp
gitmektedir. 1980'lerin ikinci yarısından itibaren Sovyetler Birliği'nde
başlayan reform hareketi, "yeniden yapılanma" ve "açıklık" politika
ları adı altında, bir yandan merkeziyetçilik - ademimerkeziyetçilik
ilişkisini, diğer yandan da ademimerkeziyetçiliğin içeriğini yeniden
tanımlama ve uygulamaya koyma çabasındadır.
Bu yazımın amacı, Mart 1985'de Gorboçov'un SBKP
Sekreterliğine gelmesiyle birlikte başlayan ve 1988 yılının başında uy
gulamaya konan sözkonusu reform hareketinin iktisadi öğerelerini in
celemektir. Yazıda, reform gereğini ortaya çıkaran sorunlar üzerinde
durulmayacaktır. Sadece kısaca özetlenirse, sorunların birbirine bağlı
iki temel kaynağı olduğu resmi görüşlerce kabul edilmiştir. Bunlardan
biri "Katı merkeziyetçilik", ikincisi ise "yaygın büyümeden yoğun
büyümeye geçememek" tir. Katı merkeziyetçilik, sosyalizme geçiş
döneminde sosyalizmi kurmak için gerekli olan merkezi kaynak
dağılımı sisteminin daha sonra süreklilik kazanması, ne partide ve
devlette direktifle yönetme biçiminde güçlü ve engelleyici bir bürokratikleşmeye dönüşmesidir. Bütün kaynakların oldukça da keyfi idari
kararlarla dağıtılması muazzam bir israf ekonomisi yaratmıştır, çalış
ma ve dinamizm arzusunu baltalamış, iktidarın kötüye kullanılmasına,
bu sayede yolsuzluğa, haksız kazançlara yol açmıştır. "Yoğun büyü
meye geçememe" sorunu ise esas olarak verimliliği yükselterek ve
daha az kaynak kullanarak büyümenin gerçekleştirilememesi, bunun
yerine üretimi arttırmak için giderek daha çok miktarda kaynak kul
lanılmasının zorunlu olması, üretimin maliyetinin yükselmesi, kalitesi
nin düşmesi ve büyümenin yavaşlaması olarak özetlenebilir. Buna yol
açan neden de resmi görüşlere göre aşırı merkeziyetçiliktir.İşletmelere
hiçbir özerklik verilmeden fiziksel olarak saptanmış üretim büyüklüğü
hedeflerinin merkezden saptanması, fiyatların maliyetleri yansıtmadan
idari merkeziyetçilik yöntemiyle belirlenmesi, başarı kıstasının
"gayrisafi üretim miktarı" olması, üretimin ve emeğin primler yoluyla
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teşviki nicel büyümeyi teşvik etmiştir, fakat bu yaygın büyüme biçimi
üretimde niteliğe, kaliteye, etkinliğe ve verimliliğe prim vermemiştir,
ekonomik mekanizma kendini geliştirmek için bir etkeye sahip ol
mamıştır. Plan verileri aracılığıyla görev yüklenen ve kaynak tahsis
edilen, pratikte bütün masrafları karşılanan, ürünlerine satış garantisi
verilen, zararları karşılanan, personelinin geliri ürün kalitesine ve
kârlılığa, verimliliğe dayanmayan işletmelerin teknolojik ilerleme için
de çaba göstermediği kabul edilmiştir.
Yukarıda kısaca özetlenen aşırı merkeziyetçilik ve yoğun
büyümeye geçememe sorunlarının aşmayı amaçlayan iktisadi refom
programının öğeleri aşağıda incelemektedir.
"Yeniden Yapılanma"
Yeniden yapılanma, ekonominin maddi temelinin yeniden
kurulması, yeni teknolojiler kullanılması, yatırım politikasında değiş
me, yönetimde yüksek standartlara kavuşma olarak tanımlanmaktadır
ve bütün bunlar "bilimsel ve teknolojik ilerlemenin hızlandırılması" ol
arak özetlenmektedir. Bu ise ancak "vogun iktisadi büvüme" stratejisinin yerleştirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu strateji yeniden yapılan
manın amacını bilimsel ve teknolojik devrim yoluyla üretimde verimli
liği ve kaliteyi arttırmak, ekonomik büyümede yeni bir kaliteye gitme
nin etkin yol ve araçlarını bulmak şeklinde tanımlanmaktadır. Bilimsel
ve teknolojik devrim ise daha etkin üretim ve kaynak tasarrufu için al
ternatif enerji kaynaklarının kullanımı, yeni materyeller kullanımı, materyellerin yeni yöntemlerle ve daha düşük maliyetle yönetimi, yeni
emek yöntemleri, çevre bozulmasının azalması vd. ni içermektedir, ve
özellikle mikroelektronik, biyoteknoloji, otomasyon, robotlaşma, ile
tişim ve uzay teknolojileri, bilgisayarlaşma alanlarında yeni teknoloji
leri kullanmak anlamına gelmektedir.
Temel Reform Alanları
İktisadi reformların tümü "iktisadi mekanizmayı yeniden
örgütlemek" ve bu yeniden örgütleme aracılığıyla bütün toplumun ye
niden yapılanması olarak özetlenmektedir. İktisadi mekanizmanın ye
niden örgütlenmesinin alacağı biçim Gorbaçov'un 1985 Mart'ında
Parti sekreterliğine gelmesi ile tartışılmaya başladı, 1987 Temmuz'unda ise SBKP Merkez Komitesi tarafından "iktisadi Yönetimin
Radikal Yeniden Yapılanmasrİçin Temel Kurallar" başlığını taşıyan
belge ile kararlaştırıldı; önlemlerin önemli bir kısmı da 1 Ocak
1988'den itibaren yürürlüğe girdi. Reformlar 1991 yılına kadar dört
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yılda kademeli olarak uygulanacak ve bu süre içinde henüz tümüyle
tartışması bitmemiş ve açıklığa kavuşturulmamış alanlarda ek kararlar
la da desteklenecek. Bu reform programı 1920'lerdeki Yeni Ekono
mik Program'dan beri en kapsamlı reform programı sayılmaktadır.
İktisadi mekanizmanın yeniden örgütlenmesinin olması
hedeflenen biçimler aşağıdaki alanlar açısından özetlenebilir:
1 - Ekonominin merkezi rehberliğinn etkinliğini arttırmak
üzere merkezi planlamayı yeniden tanımlama;
2 - Yönetimin örgütlenme biçimi optimalleştirmek için
bütünleşmiş iktisadi örgütler kurmak;
3 - Grupların ve işletmelerin özerkliğini arttırmak;
4 - Farklı mülkiyet biçimlerini teşvik etmek.
Aşağıdaki bu reformların içeriğine daha yakından
bakılmaktadır.
1. Merkezi P l a n l a m a n ı n Etkinliğini A r t t ı r m a k
Merkezi planlamanın rolünün ve işlevinin yeniden
tanımlanması reformların getirdiği en önemli değişikliklerden biridir.
Merkezi planlamanın rolü artık ekonominin makro dengelerini sağ
lamak ve genel gelişme yönlerini belirlemek olarak tanımlanmaktadır.
Ekonominin merkezi rehberliğinin güçlendirilmesi, partinin iktisadi
stratejisinin başlıca hedeflerine ulaşmada ve ulusal büyüme hızlarını
ve oranlarını belirlemede,.dengeli gelişmeye rehberlik etmede merkezi
planlamanın etkinliğinin arttırılması anlamına gelmektedir. Merkezi
yönetim birimleri artık dikkatlerini toplumsal ve ekonomik gelişme
hızını arttırma stratejisine, bilimsel ve teknolojik ilerlemeye, yatırım
lara, ulusal ekonomideki yapısal değişmeye, toplumsal üretimin hangi
kesimlerde yapılacağına, planlı devlet rezervlerinin güçlendirilmesine,
üretici güçlerin dağılımına işçiliğin karşılığını ödenmesine, sosyal
güvenlik, fiyatlar, tarifeler, kamu maliyesi ve istatistiklere önem
vermeye yönelecektir. Bu amaçla, planlama, ekonomide oranlı ve
dengeli gelişmenin güvence altına alınması, yeniden yapılanma prog
ramının uygulamaya konulması için, ulusal ekonominin her biriminde
en yüksek sonuçlara ulaşma fırsatını veren ekonomik koşulların ve
özendiricilerin üzerinde merkezileşecektir.
Yukarıdaki ifadelerin anlamı merkezi planlamanın makro
düzeyde kaynak dağılımını düzenlemesi ve uygulamalarda genel reh
berlik görevini yüklenmesidir. Nitekim, merkezin rolünü güçlen127

dirmek ve etkinleştirmekle eş zamanlı olarak merkezi daha alt iktisadi
birimlerin gündelik etkinleştirmekle eş zamanlı olarak merkezi daha alt
iktisadi birimlerin gündelik etkinliklerin müdahale etmemesi hedefi,
merkezi rehberliğin güçlendirilmesi amacının bir parçası olarak kabul
edilmektedir. Merkezi denetim genel olarak ve esas olarak, işletmele
rin özgürce ve etkin olarak çalışabilmesi için "rehberlik" yapma ve do
laylı yollarla yol gösterme biçimini alacaktır. Yani denetim işletmelerin
hedeflerinin merkezi direktifler biçiminde tepeden saptanması ve emperatif olması yerine endikatif, yol gösterici ve yönlendirici biçimler
alacak.
Bu önemli değişiklik geçmiş uveulamalardan radikal bir
ayrılışı ifade etmektedir. Reformlardan önce merkezi iktisadi planlama
sistemi esas olarak iki temel işlevsel alt sisteme sahipti. Bunlardan bi
risi üretimin planlanması, diğeri ise üretim kaynaklarının dağıtımı idi.
Üretimle ilgili olarak, SSCB Devlet Planlama Komitesi (Gosplan),
Parti'nin Politbürosu tarafından onaylanmış uzun vadeli kontrol hede
flerinin (genel direktiflerini) kullanarak 5 yıllık iktisadi planları
formüle ederdi. Bu planlar derneşik düzeyde ulusal iktisadi hedefler
olarak, ve merkezi Bakanlıklar tarafından yönetilen temel üretim ke
simleri için spesifik üretim hedefleri olarak hizmet eden hedefleri sap
tardı. Bu plan hedeflerine dayanarak Bakanlıklar üretim hedeflerini
daha ayrıntılı düyezde saptarlar ve iktisadi hiyerarşinin orta kademeleri
(Cumhuriyet bakanlıkları, sınai birlikler ve ana yönetimler) aracılığıyla
işletmelere dağıtırlardı. Beş yıllık planlara dayanılarak yıllık, üç aylık
ve aylık planlar yapılırdı..
Gosplan tarafından belirlenmiş plan hedefleri, fabrika ve
üretim birimlerinin bir önceki dönem üretim hedeflerine ve gelecekteki
üretim kapasitesiyle ilgili olarak yaptıkları tahminlere dayanırdı. Fakat
işletmeler daha düşük üretim kotaları görevi yüklenebilmek amacıyla
üretim kapasiteleri için genellikle düşük tahminler yaparlardır. Bunu
telâfi etmek için, Gosplon "kapasite rezervi" kavramını ve uygula
masını getirmişti, buna dayanarak üretim kapasitesi tahminlerini
yükseltirdi.
Sovyet merkezi planlama sisteminin ikinci işlevi, üretim
hedeflerinin gerçekleştirmek için gereken üretim kaynaklanılın denge
lenmesini ve dağılımını, yani maddi - teknik arz dengelerini sağlamak
tı. Beş yıllık planların formüle edilmesinden ve üretim hedeflerinin
saptanmasından önce, sınai birlikler ve işletmeler üretim girdisi talep
lerini bildirirlerdi. Bu talepler orta yönetim kademeleri aracılığıyla
SSCB Maddi ve Teknik Arz için Devlet Komitesi Gosplan'a gön
derilirdi. Gosplan bu taleplere göre üretim kaynaklarının dağılımını
saptar ve dağıtım siparişleri belgelerini hazırlar, yani işletmelere girdi
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vaadinde bulunurdu. Bu dağıtım vaadlerine bağlı olarak dağıtım mer
kezleri işletmelere girdileri yollardı. Bu dağıtım vaadleri 5 yıllık plan
ların gerçekleşeceği varsayımı ile yapılırdı. Fakat genellikle arz tıka
nıklıkları ortaya çıktığı için, işletmeler potansiyel arz yetersizliklerine
karşı önlem olarak taleplerini aşın tutarlardı; sonuçta makina, teçhizat,
hammadde bakımından muazzam bir kullanılmayan stok birikimine
yol açarlardı.
Direktiflere ve fiziksel planlamaya dayanan bu merkezi
planlama sistemini iyileştirmek amacıyla, Sovyet iktisatçılan ve planlamacılan çeşitli önerilerde bulunmuşlardı. Bu öneriler radikallik dere
cesi bakımından beş farklı yaklaşıma dayanıyordu:
(1) Sistemin korunmasını isteyenler asgari ve kısmi değişiklikten yana
idiler; Gosplan'ın Bakanlıklara ve işletmeler gönderildiği plân göster
gelerinin sayısının azaltılmasını ve planlamanın temel üretim ve
yatınm amaçlannın göstergelerini belirleme biçiminde sınırlandınlmasını istiyorlardı. (2) ikinci yaklaşım, planlamanın, üretilen fiziksel bi
rimler temelinden üretim değeri temeline kaydırılmasını, işletme
yöneticilerinin ürün bileşimi ve'ürün niteliklerini belirlemesi konusun
da hareket serbestliğinin arttınlmasını öneriyordu. (3) Üretim planla
masının, daha önce gerçekleştirilen üretim miktanna dayandırılması
yerine "normatif planlama"ya dönüştürülmesini savunanlar, her
işletmenin üretim hedefini saptamak için üretim potansiyelini temsil
eden kaynaklann - materyel girdiler, Emek arzı - bir "normatif output"
katsayısı ile çarpılmasını, bu yolla eldeki kaynaklann etkin olarak kul
lanılmasının sağlanmasını öneriyorlardı. (4) Bazı ılımlı iktisatçılar di
key planlamanın sınırlandınlmasını ve yüksek önceliğe sahip 250-300
mal grubuna indirilmesini, işletmelerin kendi özgül üretim
yükümlülüklerin önemli bir kısmının diğer işletmelerle yapılacak
sözleşmelere göre belirlenmesini savundular. (5) Daha radikal ikti
satçılar ise merkezi planlama sisteminin, merkezi direktif sisteminin
tümüyle ilga edilmesini önerdiler. Onlara göre işletmeler arasındaki
bütün üretim ve arz ilişkileri sözleşmeler aracılığıyla yürütülmeliydi.
Temmuz 1987'de SBKP Merkez Komitesi'nin yaptığı ot
urumlarda yukarıda açıklanan beş farklı yaklaşım tartışıldı ve merkezi
iktisadi planlama sisteminin reformu için ılımlı bir reform çizgisi kabul
edildi. Reformların alacağı biçim İktisadi Yönetimin Yeniden
Yapılanması İçin Temel Provizyonlar" belgesi kabul edildi.
Merkezi planlama sisteminde yapılan değişiklikler, eko
nominin günlük yönetiminin bürokratik kararlarla yapılması yerine,
daha geniş stratejik sorunlara eğilmesi amaçlanmaktadır. Merkezi
planlama örgütü faaliyetlerini devletin iktisadi, sosyal, bilimsel ve tek129

noloiik gelişme stratejisinin uygulanmasının sağlanmasına ve iktisadi
süreçlerin işleyişinin güvenilir bir iktisadi denge üzerine oturtulmasını
sağlamaya yöneltecektin İşletmelerin özgürce ve etkin olarak çalışabil
mesi için merkezi rehberliğin mükemmeleştirilmesine çalışacaktır.
Bu amaçla, merkezi planlama mekanizmasına dört boyutu
iyileştirme için hedef alınmıştır: (1) planlama metodolojisi, (2) üretim
kaynaklarının dağılım (maddi - teknik ar); (3) fiyatların oluşumu; (4)
finansman ve kredi sistemi. Bu alanlardaki reformalara şimdi daha
yakından bakalım.
(1) Planlama metodolojisi reformuna göre 15 yıllık ve 5 yıllık planlar
gene ekonominin gelişmesi için çerçeve oluşturacak. Merkezi planla
ma sistemi (yani Gosplan ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin merkezi bakanlıkları), daha önce de olduğu gibi, Politbüro'nun "kontrol hedefleri"ni kullanarak, bütün ulusal ekonomi ve
a y n - a y n iktisadi sektörlerin gelişmesi yönünü 5 yıllık planlar
çerçevesinde belirleyecekler. Fakat reform programına göre, hem
kontrol hedefleri, hem de planlar empratif olmaktan çıkıp endikatif.
vani yıl gösterici olacak. İşletmelere fiziksel hedefler koymak yerine
ve direktif vermek yerine, planlar artık gelişme yönlerini ve hedefleri
ni gösterecek. Kontrol hedefleri, gelecek 15 yıl için iktisadi
kalkınmanın uzun vadeli planının amaçlarını açıklayacak. 5 yıllık plan
lar "plan amaçlarTnı saptama görevini yerine getirecek, iktisadi
göstergeler hem sınai malların üretim mallan için talebini, hem de
tüketim mallan kesimi için tüketim mallan talebini yansıtacak. Fakat
sınai birlikler ve işletmeler kendi planlannı "devlet siparişi" temelinde,
yani diğer işletmelerle yaptıkları sipariş sözleşmelerine göre
o l u ş t u r a c a k l a r . İ ş l e t m e l e r i n üretim p l a n l a r ı y a p ı l ı r k e n
"gerçekleştirilmiş üretim" yerine "normatif planlama" bir araç olarak
kullanılacak, yani işletmelerin ü r e t i m p o t a n s i y e l l e r i n i n
değerlendirilmesinde ellerindeki kaynaklarla gerçekleştirebilecekleri
üretim düzeylerinin ne olduğuna bakılacak.
(2) Üretim kaynaklarının dağılımında, maddi ve teknik arz sisteminde
reform, girdi talebi ve dağıtım emirleri sisteminin ilga edilerek, bunun
yerine "esnek iktisadi mekanizma"nın almasını öngörmektedir. Artık
işletmeler kendilerine gerekli olan üretim kaynaklannı merkezi
dağıtıma göre değil, kendi belirlemelerine göre "toptan ticaret departmanlan'ndan satın alabilecekler. Toptan eşya mağazalan Gosplan ta
rafından işletilecek. Toptan ticaret alıcı ile satıcı arasınaki sözleşmelere
göre yürütülecek. Fakat devlet siparişlerinin karşılanabilmesi için
alıcı-satıcı ilişkileri düzenlenebilecek. Bu sistem aracılığıyla özellikle
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üretim araçlan kesiminde üretilen yatınm mallan talebi ve arzının
sözleşmelere göre yapılması işletmelerin yatınmları bakımından
önemli esneklik getiriyor.
(3) Fiyatlar sisteminin esnekleştirilmesi, işletmelerin mali özerklik sis
teminin, işletme gelirlerini arttırma amacının önemli bir öğesidir.Fiyatlann oluşması alanındaki reformlar fıyatlann merkezi olarak
saptanması yerine her malın maliyetine kalitesine ve toplumsal değe
rini daha doğru yansıtacak biçimde saptanmasını öngörmektedir. Fı
yatlann maliyete ve talebe göre oluşması, yani kıtlıklar ve faydalan
yansıtması, bir yandan da sosyalist eşitlik ilkesine uygun düşmek du
rumunda olacak. Bu nedenle fiyat oluşumu konusundaki reformlar
her boyutuyla açıklığa kavuşturulmamış görünmektedir. Fiyatlann
işletmelerin kârlılığı için işletmelerce sözleşmeler temelinde saptanabil
mesi mümkün kılınmıştır. Aynca hammadde ve sanayi ürünlerinin
fiyatlannın da arz-talep yasasına göre oluşması hedeflenmektedir. Fiy
at esnekliğinin etkileyeceği önemli bir alan da konut, sağlık gibi sos
yal tüketime dahil bazı mal ve hizmetlerdir. Bu hizmetlerin paralı ol
ması ve fiyatlannın mal ve kaliteye göre farklılaştınlması, dağıtımlannın miktar kısıtlamasına göre değil, satınalma gücüne göre belirlenme
si amaçlanmaktadır. Temel mallann fiyatlannın yükselmesi, enflasyonist baskının otaya çıkması, ücret farİdılıklannın artması ile beraber
kullanımlannın dağılımında eşitsizlikler ortaya çıkması durumunda
merkezi müdahale olabileceği kabul edilmektedir. Henüz kararlaştırılmamış olmakla beraber, fiyat oluşumu ile ilgili olarak konacak
kurallann, etkin fiyat amacı ile kârlılık kıstasına göre çalışacak güçlü
işletmelerin tekelci fiyat uygulamasının tüketici açısından zararlarını
engelleyecek bir fiyatlama sistemi halâ tartışılmaktadır. Fiyat oluşum
konusunda, özellikle arz-talep dengesini kurmak üzere kullanılan
sübvansiyon/ciro vergisi sisteminin alacağı yeni biçim henüz tam
açıklığa kavuşmuş görünmemektedir. Toptan fiyatlar düzeyinde ma
liyete dayanan fiyat ile perakende fiyatlar düzeyinde tüketiciye
yüklenen fiyat arasındaki fark, piyasayı temizlemek üzere
sübvansiyon/vergi ile kapatılmaktadır. Fiyatlann esnek biçimde ol
ması hedefi, sübvansiyon/vergi sisteminin yerine kâr/zarar sistemine
bırakarak arz/talep dengesinini kurulması anlamına gelmektedir.
( 4 ) Finansman ve Kredi Sisteminde öngörülen reform
ların işletmelerin iktisadi faaliyetlerini kolaylaştımıak, finansman sa
vurganlığını azaltmak amacı taşıdığı öngürülmüştür. Reform programı
meta-para ilişkilerini etkin çalışma bir ekonomi için yaşamsal olduğu,
işletmelerin kendi faaliyetlerinden sorumlu olduğu ve kendi finan131

smanlannın kendilerinin sağlayacağı ilkeleri kabul etmektedir. Artık
işletmelerin, bakanlıkların ve bölgelerin zararları fınans ve kredi siste
mi tarafından finanse edilmeyecektir. Finansman ve kredi kurum
larının en önemli görevleri artık işletmelerdeki faaliyetlerin iktisadi
açıdan özendirilmesi, para dolaşımının en iyi denetleyicisi olarak ka
bul edilen mali özerkliğin güçlendirilmesidir. Üretimde verimliliğin
artışı, para dolaşımının etkileştirilmesi ve iktisadi faaliyetlerde maliyet
hesaplarının rolünün güçlendirilmesi amaçlan kredi sistemine büyük
bir önem kazandırmaktadır.
Finansman ve kredi sisteminin şu yönlerde değişmesi
öngörülmektedir : Krediyi plan temeline dayanan iktisadi yönetimin
ana araçlanndan biri haline getirmek, böylece yönetimin etkinliğini
arttırmak; mali planlan beş yıllık planların aynlmaz parçası haline ge
tirmek, ulusal amaçlarla işletmelerin çıkarlannı bağdaştırmak üzere,
işletmelerin verimliliğine göre mali kaynak sağlamak; kredi veren ku
rumlan işletmelerin faaliyetleriyle yakından ilgilenir hale getirmek;
tütetici sigortası ve tasanuf fonlan hizmetlerini köklü olarak iy
ileştirmek; dış iktisadi faaliyetlerde, döviz işlemlerinde ve ülke par
asını konvenibl yapmada mali mekanizmayı iyileştirmek; SSCB Dev
let Bankası Gosbank'ın bütün kredi mekanizmasının örgütlenmesi ve
koordinasyonundan rolünü arttırmak.
Yukanda sıralanan önlemlerin önemli bir kısmı işletmele
rin faaliyetleri üzerinde güçlü bir merkezi mali denetim kurmayı
amaçlamaktadır. Merkezi planlamada fiziksel planlamanın verini mali
ve kredi planlamasının olması ve kaynak dağılımının merkezi olarak
denetiminde en güçlü araç haline gelmesi öngörülmektedir. Bu amaca
yönelik olarak Gosbank faiz haddi, krediyi geri ödeme koşulları kredi
verilebilirlik koşullan gibi temel yönlendirmeye etkili olacak koşullan
saptama yetkisi ile donatılmaktadır.
2 - Bütünleşmiş İktisadi Ö r g ü t l e r K u r m a k
İşletmelerin, sınai birliklerin ve yerel yönetimlerin
özerkliğini arttıran uygulamaları merkezi planlamaların amaçlanna uy
gun çalışmaya yöneltmek amacıyla, üretimde yoğunlaşmaya, uzlaş
maya ve işbirliğine yönelik olarak işletme yönetimini çağdaş örgütsel
yapılarla donatmak üzere reformlar öngörülmüştür. Bu reformlar bir
birleriyle ilgili sanayi komplekslerinin, sektörlerarası araştırma ve tek
noloji merkezlerinin, çeşitli ekonomik gruplaşma biçimleri olan
yöresel üretim birimlerinin kurulmasını hedeflemektedir. Bu arada,
önemi bir reform, Cumhuriyetler Birliği ile Cumhuriyet bakanlıkları
nın birleştirilerek "süper bakanlık" haline getirilmesidir. Burada amaç,
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Gosplan'ın tek tek sınai dallar içinde planlama yapması yerine sınai
dallar gruplan için planlama yapması ve aynntılı planlama işlerine girilmemesidir. Gıda, teknoloji, ihtiracat, makina, inşaat ve enerji gibi
kritik kabul edilen alanlar özellikle bu tür reformun konusu olmak
tadır.
3 - İsletme Birliklerinin ve İsletmelerinin
Özerkliğini Arttırmak
Reform programı işletmeleri ekonomide birincil aktör ola
rak görmekte ve yeniden yapılanmanın temelini oluşturduğunu kabul
etmektedir. Bü kabul işletmelere daha çok özerklik verilmesi ve daha
çok sorumluluk yüklenmesi anlamına gelmektedir. İşletmelerin
özerkliği ve sorumluluğu iki ilke biçiminde ifade edilmektedir : Tam
anlamıyla kâr-zarar muhasebesi ve kendi kendinden sorumluluk. Her
iki ilke de işletmelerde kâr ve kârlılık kavramlannın işleyiş ilkesi ola
rak getirmektedir. Kârlılık maliyetler ve kullanılan kaynaklar üzerin
den hesaplanacak, böylece kârlılık, kullanılan maddi, parasal kaynak
lann ve emek kaynaklannın kullanım etkinliğini yansıtacaktır. Bu yol
la üretimin ana maliyetlerini, özellikle teknolojik yenilikler aracılığıyla
düşürülerek verimliliğin artması amacı gerçekleştirilmeye çalışılacak
tır. Özellikle cari tüketim mallarının üretimi ile hizmetler alanındaki
işletmelerin özerkliğini genişletmek ve tüketici gereksinimlerini hızla
karşılamak büyük önem taşımaktadır.
Reformlar işletmelere önem sorumluluklar yüklemektedir.
Sorumluluklar en başta tam maliyet sorumluluğunu ve kendi faaliyet
lerini ve yatırımlarını kendilerinin finanse etmesi (otofinansman)
yönetiminin kabulünü kapsamaktadır. İşletmelerin etkinliği artık
"kârlılık" kıstasına göre ölçülecektir. Bunun sonucu işletmelerin zararlanndan da kendilerinin sorumlu olmasıdır. Zarar eden işletmelerin zararlan artık otomatik olarak Gosbank aracılığıyla sübvansiyene edil
meyecek. Belirli gerileme gösteren işletmelerin, bakanlıkların,
bölgelerin kayıplannın verimli birimlerinin aleyhine merkezden
karşılanması yerine kredi alabilme gücüne bağlı olarak kredi ile kapatılacjak. Zararların teknolojik yeniliklerle maliyetlerini düşürerek,
verimliliklerini arttırarak kâra geçme yoluyla hala kapatamayan birim
ler kapanacak.
İşletme sorumluluğunun artması, etkin emek özendiricile
rinin sağlanması, tüketim mallan kesiminde üretimin canlandınlması,
kaynak "tasarrufu yapılması, büyük Ölçüde bilimsel ve teknolojik yeni
likler yapılması gibi konuları da kapsamaktadır. İşletmeler zarar
larından sorumlu olurken; buna bağlı olarak getirilen en önemli
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değişikliklerden biri ücret fonunun işletme gelirlerine bağlanması.
yani üretilen malların piyasaya sürümünden elde edilen gelirlere
doğrudan doğruya bağlı olmasıdır. Bunun anlamı, işletme çalışanları
nın işletmenin verimliliğinden ve çalışmalarının sonuçlarından
doğrudan doğruya sorumlu olmasıdır. Buna göre, çalışanların alacak
ları maddi pay ücret sistemi belirleyecektir. Ücret, yapılan işin kalite
si, miktarı ve verimliliğine uygun hale getirilecektir. Personelin ücreti,
primi ve öteki gelirleri işletme kârlarına göre belirlenecek, yararsız,
düşük kaliteli, satılamayan mallar üreten işletmelerin personeli primle
rini yitirecek. Hatta ücret kesintisi yapma hakkını fabrika
yöneticilerine tanıyacak bir sisteme gidileceği ilân edilmiş bulunmak
tadır.
îşletmelerni sorumluluğunu arttıran diğer bir reform ekon
omik normların rolünün arttırılması alanında yapılmaktadır. Gayrisafi
üretim miktarı normu ya da net üretim normu yerine esas olarak ve
rimlilik, kârlılık, kalite normları kullanılmasına geçilmiştir. Bu norm
lara uymayan ve düşük kalitede mal üreten fabrikaların mallarım bu
nedenle alıcı tarafından reddedilmesi durumunda, işçiler primlerini yi
tirmekte ve daha kaliteli mal üretme programını gerçekleştirebilmek
için daha çok çalışmak durumunda kalmaktadırlar.
İşletmelerin bu sorumlulukları yerine getirebilmenin aracı
olarak kabul edilen yetkililer işletmelerin özerkliğinin arttırılması
yönünde belirlenmiştir. Özerkliğin arttırılması aşağıda belirtilen alan
larda söz konusudur.
- İşletmeler kendi beş yıllık üretim planlarını, devlet, diğer
işletmeler ve tüketici talebine göre siparişlere ve sözleşmelere bağlı ol
arak bağımsız olarak yapabilmektedir. Fakat bu planlar halâ uzun
dönemli iktisadi normlar ve hedefler ışığında, yani hem etkinlik hem
de merkezi amaçlara uygunluk temelinde yapılacaktır.
- İşletmeler alımlarında ve satımlarında serbest olacak,
planlama fazlası olarak ürettikleri ürünü ve kullandıkları hammaddele
ri, gereçleri, donanımları vd. ni bağımsız olarak piyasaya
sürebilecekler, işlenecek materyelleri kendileri temin edecektir.
- İşletmeler ücretlerin eşitlenmesi eğilimini önlemek üzere,
işçilerin ücret ödemeleri biçimini ve sistemini belirleme yetkisine sa
hiptir. İşletmeler fonlarının maddi özendirici olarak nasıl kul
lanılacağını belirleyebilecektir. Bu reformlar özçıkan ilkesini benimse
mektedir. Artık işçiler önce kendi gelirlerini arttırmak için çalışacaklar,
böylece herkes merkezi olarak saptanmış ücreti almak yerine
"katkısına göre ücret" alacaktır. İşçilerin gelirlerinin nasıl belirleneceği
kârların paylaşımı ile ilgili olarak benimsenecek model bağlı olacaktır
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(aşağıda açıklanmıştır).
- Karların paylaşımı konusunda getirilen mali özerklik,
işletmelerdeki gelirleri doğrudan doğruya kârlara bağlamaktadır.
İşletmelerin kârlarının paylaşımında iki model öngörülmüştür. Bu
modellerden biri işletme tarafından seçilebilecektir. İlk modelde,
işletmeler temel mali yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra, yani
bütçe maliyetlerini, ücret ödemelerin ve kredilerden geri ödemelerini
düştükten sonra, kalan kârlar işçilerle yöneticiler aras.nda primler ve
ikramiyeler biçiminde dağıtılabilecek. İkinci modelde ise, işletmeler ve
fabrikalar önce borçlarını ve maliyetlerini karşılayacaklar, geri kalan
kârlar işçiler ve yöneticiler arasında dağıtılacak. Bu model diğerine
göre daha köklü bir değişme getirmekte ve ücretin baştan saptanması
yöntemine son vermektedir, işletmelerde çalışanların bütün gelirleri
üretimin sonucuna bağlanmaktadır.
- İşletmelere yatırım vetkisi verilmektedir. İşletmeler otofinansman ve kredi kullanma yoluyla üretimin genişletilmesi ve tekno
lojinin çağdaşlaştırılması için gerekli araçları bizzat kredileri
sağlayacaktır. Bu amaçla üretim araçlarının toptan ticareti
geliştirilecektir. Böylece işletmeler üretim ve sosyal tüketim fon
larının, sermaye ve araştırma fonlarını, elde edilen kârların harcama
konusunda önemli yetkilere kavuşmuşlardır.
- İşletmelere fiyat esnekliği olanağı sağlamıştır. Mali
özerklik sisteminin etkinleştirmek, reel gelirleri arttırmak için fiyatları
saptayabilme yetkisi verilmiştir. Fiyatlann düzeyinin sadece maliyet
lere göre değil, malların tüketim özelliklerine, toplumsal ihtiyaçları ve
tüketici talebini karşılama derecesine göre saptanması ve sözleşmeli
fiyatlardan geniş ölçüde yararlanılması öngörülmüştür. Önümüzdeki
dört yılın sonunda, "ulusal önem" taşıyan ürünlerin fiyatlan dışında
bütün fiyat kontrollerinin kaldırılması kararlaştırılmıştır.
- Merkezi dış ticaret sistemi gevşetilmiş ve bazı devlet ku
rumlarına ve işletmelere ihracat - ithalat vetkisi verilmiştir.
- Gelişmiş kapitalist ülkelerle ortaklık kurmaya ve modern
teknoloji ithal etmeye izin verilmiştir.
- İşletmelerde ve fabrikalarda yöneticiler artık çalışanlar
tarafından seçilerek ve çalışanların yönetimde etkinlisi arttırılacaktır.
Seçilen yöneticiler parti organlarınca işten atılmayacak, parti aday
gösterse bile seçim sonuçlannı belirleyemeyecek, seçilen yöneticiler
çalışanlar tarafından denetlenecektir. Böylece parti'nini merkezi kon
trolü azaltılmış olacaktır.
- İşletmeler esas olarak iş hacmine göre vergilendirilecek
tir. Buna paralel olarak kazançlar ve diğer bütçe girdilerine göre alınan
vergiler sistemi, vergilerin tutarı ve ödeme düzeni, üretim girdilerinin
135

düşürülmesini, üretimde kalitenin iyileştirilmesin ve ürünün piyasaya
sürümünün hızlandırılmasını etkilemek amacıyla yeniden biçimlendirilecektir. Yani vergi sistemi de işletmelerin daha etkin çalışmasını
özendirmek ve sağlamak üzere değiştirilecektir.
4 - Farklı Mülkiyet Biçimlerini Teşvik E t m e k
Reformların bir alanı da devlet mülkiyeti dışındaki farklı
mülkiyet biçimlerini teşvik edilmesi, kollektiflerin, kooperatiflerin,
ufak çaplı özel mülkiyetin, işyerlerinde bağımsız çalışma ekiplerinin,
yabancı firmalarla ortaklıkların çalışma alanlarının genişletilmesi
biçiminde ortaya çıkmaktadır. Burada amaç hem arzın arttırılması,
hem de devlet sektöründeki işletmelerin özel ve kooperatif girişimlerin
rekabeti aracılığıyla daha iyi işlemesini sağlamaktır.
Tarım alanında kooperatif ve kollektif çiftliklerin özerkli
ğini önemli ölçüde genişleterek, maddi pay alma, verimlilik ve çalış
malardan sorumluluk, ürünlerini önemli bir kısmını özgürce kullana
bilme, gerek oto finansman, kişisel gelir getiren işletmeler, toprak da
hil üretim araçlarından sözleşme ile saptanmış belli bir süre için yarar
lanacak ekip, grup, aile düzeyinde sözleşmeli ve götürü usul ödeme
yöntemlerden yararlanılacağı kararlaştırılmıştır. Bölgesel ve yöresel
özerklik bağlamında, da yukardakilere benzer yöntemlerin inşaat, sos
yal altyapı ve maddi altyapı, tüketim mallan alanlarında da kul
lanılması öngörülmektedir.
Ek olarak üretim ekiplerin ve çalışma takımlan teşvik edil
mektedir. Bu gruplar hem kendi çalışanlannı örgütlemede daha özgür,
hem de üretim hedeflerini gerçekleştirme bakımından çok daha sorum
ludurlar.
Yeni mülkiyet biçimleri bakımından en çok sözü edilenler
arasında, ekonominin belli alanlarda özel girişimcilik üzerindeki
sınırlamaları azaltmak bulunmaktadır. Yerel Soveytler, esas olarak
hizmetlerde ve küçük ölçekli üretim alanında çalışacak, bireysel
mülkiyete ya da aile mülkiyetine dayanan küçük işletmelere lisans
verme yetkisini almışlardır. Bunun yanında, işçi kooperatiflerinin ku
rulması ve tanmda küçük toprak işletmelerinin faaliyete başlaması kolaylaştınlmıştır. Küçük özel işletmelerde aile üyeleri dışında ücretli
emek istihdamı yasadışıdır ve karları yüksek oranlı vergilerle vergilen
dirilecektir.
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SONUÇ
• SSCB'inde 1987 ve 1988'de uygulamaya konan ve gelecek dört
yılda tamamlanması planlanan reformlar, ekonomiyi dolaysız idari ka
rarlar ve emirlerle yönetmek yerine genel kurallar, normlar ve yol
göstericiler koymak, özendirici ve caydıncı araçlar kullanarak bu ku
rallara uyulmasını sağlamak, gerekli görülen yerde güçlü denetim ve
yatırım yetkisini korumak ve sınırlamalar getirmek için yöntemlere
dayanan bir iktisadi kontrol sistemi kurmaya çalışmaktadır.
İktisadi reformlar verimliliği arttırmak için işletmelerin kapasitel
erini arttırmak, teknolojik olarak yenilemek, otomasyonu yükseltmek,
işletme yönetimlerini rasyonelleştirmek, ücrete verimliliğe göre disi
plin getirmek için değişmeler hedeflenmektedir, işletmelerin
özerkliğinin arttınlmasının asıl amacı işletmelere faaliyetlerinin
sonuçlannın sorumluluğunu yüklemektedir. Bunu başarabilmek için
de uygulamaya konan yöntemlerinin temel felsefesi merkezi planla
manın rolünü genel yönlendirme olarak tanımlamak ve plan hedefleri
ni gerçekleştirmenin yolu olarak para-meta biçimlerini daha yaygın ol
arak kullanmaktadır. Para-meta ilişkilerinin genişletilmesi, üretim
dağılımı,'bölüşüm, dolaşım ve tüketim alanlannda piyasa mekaniz
masının işleyişinin mümkün' olduğunca merkezi direktifler yerine kul
lanılması anlamına gelmektedir.
Para-meta ilişkilerinin genişletilmesi işletmelerin sorumluluk
larını arttırma amacını taşırken, işletmelerin bu sorumluluklannı gereği
gibi yüklenebilmeleri için de özerkliklerin arttınlması felsefesi benim
senmektedir. Dolayısıyla işletme yönetiminin demokratikleştirilmesi,
esas olarak para-meta ilişkilerinin genişletilerek işletmelerin etkin
liğinin arttınlmasının yolu olarak görülmektedir.
Kısacası, SSCB'indeki iktisadi tıkanıklığın asıl sorumlusu katı
merkeziyetçilik olarak görülmektedir, bunu engellemenin yolu olarak
kaynaklann gereksinim temelinde bilinçli toplumsal kararlarla
dağıtılması yerine daha büyük oranda para-meta ve piyasa ilişkilerinin
alanına bırakılması seçilmekte, işletmelerin bölgelerin, yörelerin
özerkliği de onlan piyasa baskısına daha çok maruz bırakmak ve ve
rimliliklerini arttırmaya zorlamak amacıyla arttırılmaktadır. Ücret, fiy
at, finans, kredi ve vergi sistemleri de bu amaçla değiştirilmekte ve
kaynak dağılımının uzun dönemli toplumsal amaçlara göre
yönlendirilmesinde merkezi direktifler sisteminin yerine önemli ölçüde
olması öngörülmektedir
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I. O t u r u m ' l a İlgili T a r t ı ş m a l a r
I. T a r t ı ş m a c ı : Prof. Dr. Aykut H E R E K M A N
Ben sözlerime burada Hakkı Bey'in bir sözüne değinerek
başlayacağım. Azıcık kamu sektöründe yöneticilik yapmam sebebiyle
alındım, kendileri dediler ki devlet girişimci olamaz. Olurda başanlı
olamaz kendi yaklaşımlanna göre. Malum devlet sektörün de uzun
yıllar çalışanlar özel sektöre geçince başansız olurlar dedi. Yani emek
li olunca gene kamu sektöründe görev yapmak zorunda kalacağız.
Özel sektöre geçersek başanlı olamıyacağız. Kollektivizmden Libera
lizmi çok iyi tayin etmek lazım. Bunlar birbirine kanşırsa çok şey bir
birine karışır.
Bende son zamanlarda Varşova Üniversitesi
Profesörlerinden birinin bir makalesi var "sosyalist ülkelerde vergi"
diye ve sözlerine Sayın profesör şöyle başlıyor. Bize sık sık sorulur
Sosyalist ülkelerde niçin vergi var. Zaten her şey bütün kaynaklar
devlete aittir. O halde vergiye ne gerek var, diyor. Bu uzunca makale
sinde niçin vergiye gereksinim olduğunu sosyalist ülkelerde çeşitli
ergümanlara dayanarak ispat eder. Bir kere şunu tayin ve tesbit etmek
gerekir ki her şey devlete ait değildir, her şey kamuya aittir. Devlet
orada da vardır ve aynen kapitalist ülkelerdeki gibi fonksiyonlannı ifa
eder ve klasik maliyede görmüş olduğumuz klasik hizmetleri (iç ve dış
güvenlik gibi) vardır ve aynca ekonomide en fazla söz sahibi odur ve
ekonomiyi yöneten odur. Aradaki fark belki bu. Orada da şirketler
ve bu şirketleri yönetenler var. Yani her ikisinde de işletme var ve her
ikisindeki işletmeler de belirli kurallara göre yönetiliyor. Şimdi bir
tanesinde yöneticileri devlet tayin ve tesbit eder, diğerinde ise
yöneticileri sermayedarlar grubu tayin ve tesbit eder. Az gelişmiş eko
nomilerde sermayeder, kapitalist, müteşebbis, yönetici sermayenin
küçük olması nedeniyle tek elde toplanmıştır. Ama bugün büyük ulus
lu şirketlerde sermayedar ayndır ve profesyonel yöneticiler vardır.
Bunlar bu şirketleri yönetirler, sosyalist ekonomilerde ise devletin
tayin ve tesbit ettiği yöneticiler bu işleri yönetirler. O halde işletmeler
vardır, devlet vardır, devletin fonksiyonları benzerdir, bu fonksiyon
lannı yürütebilmesi için paraya ihtiyacı vardır. O halde vergi burda
vardır ve aynca bu işletmeleri yönlendirmek için vergi vardır. Vergi
ekonominin bu aracı olarak sosyalist ekonomilerde dekardır. Bireysel
işletmeler vardı şimdi bunlar daha da genişletecek ve vergi gelir
dağılımını sağlamada bir araç olarak sosyalist ekonomilerde kul
lanılabilmektedir. Kapitalist ekonomilerdeki gibi verginin mali,
ekonomik ve sosyal yönlerini aynen sosyalist ekonomilerde de
görüyoruz. Pek birbirlerinden farklı olaylar değildir. Her iki sistemde
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de aynı aksaklıklar söz konusu olabilir. Geriye siyasi bir tercih
kalıyor bunu da toplum gelenek, göreneklerine göre kararlaştuıyor.
2. Tartışmacı: Prof. Dr. Salih ŞANVER
Ben bir soru yöneltmek istiyorum. Şu anda îstanbuldaki bütün
kitapçılarda Gorbaçov'un resimlerinin yer aldığı kitaplar satılıyor.
Stalinin ve Marksın kitaplarını satamazsınız. Demekki açıklık bize'de
geliyor. Bu Gorbaçov dediğimiz adam 1931 doğumlu Hukuk
Fakültesi bitirmiş daha önce işçilik yapmış, ziraat mühendisliği
yapmış. 31 doğumlu Rusya'da bir adamın batı kültürüne sahip
olduğunu görüyorsunuz. Marks'tan korkmuş bu çok iyi. Marks sos
yalist düşüncenin değil, dünya düşüncesinin bir adamı. Yani
Marks'dan kapitalizmin esinleneceği çok nokta var. Pratiğe gelmiş bu
da çok önemli. Kitapta Stalinden'de hiç isim geçmiyor çok az, bir iki
yerde biz sizi görmeyeceğiz diye söz ediyor. Buradan hareket ederek
ben felfeseye geçmek istiyorum. Seçimde Gorbaçov serbest bırakıyor
alternatif getiriyor. Barış içinde yaşayalım ve toplumların sistemlerini
seçmekle serbest bırakalım. 1. Dünyayı da Sayın Arının tanımıyla
serbest bırakalım ve üçüncü dünya da seçimini yapsın, ve sonuçta
hepsi bütün sistemler insan için icat edilmiş, hep insanın mutluluğuna
yönelmiş, devlet bir alet. Ne kadar katılımcı ve çoğulcu olabilirsek ve
alternatifimiz olursa, alternatiflerden olmadığını söyleyen bütün sis
temler sosyolojik ve tarihsel gelişimde sisteme alternatifleri koymak
ve mümkün olduğunca çok kişiyi her karara katmak, ve kitapta çok
lafı geçen konulardan biride rüşvet, iki sayfada bir rüşvet, suistimal
lafı geçiyor. Bu çok önemli. Sorum şu oluyor hep pratiklerini koy
duktan sonra buna dört parti karar verecektir. Zaten kitaptaki vurguya
dikkat buyurursanız Leninsel, yani Lenin'den hareket ediyor hep
sıkıştığı yerde Lenin'e sığınıyor. Katılımcı olmazsa kendi sistemi
içerisinde bir muhalif parti yaratmadığınız sürece sistemin panel ilkele
rinde olmak şartıyla Gorbaçovun tezini uygulama imkanınız varıradır?
yokmudur? Teşekkür ederim.
3. T a r t ı ş m a c ı : T u r a n YAYIN
Benim üç hocama da sorum olacak. İlk önce Sayın Prof. Dr.
Hakkı Özel'e. Hocam
bir devlet anlayışı yaklaşımı getirdi.
Yönetenlerle yönetilenlerin karşılaştırılması söz konusu devlet an
layışında. Yani yönetenlerin bir devlet zihniyeti var birde
yönetilenlerin bir devlet zihniyeti var. Çıkardığı tabloda hocam organizasyoncu devlet anlayışında demokratik ve kapitalist sistemde dolaylı
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mali sistemle işletince bir kriz olmayacağı gibi bir izlenim edindim
yanlış mı? Bunu istiyorum, baktığımızda tablonun sol tarafı kapitalist
sisteme özgü bir şey. Kapitalist sistemde panelde yönetilenlerle
yönetilenlerin aslında çoğunluğunun oylama mekanizmasına baktı
ğımızda bir devlet anlayışında farklılık yok. Yani sistem konusunda
Batı da genellikle çoğunluk hem fikir. Ama baktığımızda gelişmeye
iktidara gelenler.gerek Liberal olsun, gerek Sosyalistler olsun,
sonuçta devlet anlayışı uyuştuğu halde bir takım krizler çıkıyor.
İnsanların amaçlamadığı halde sonuçlar sonucu ortaya çıkan sonuçlan
yanıtlamak olduğunda düşünüldüğünde Hocam'dan bunu rica edicem.
Yanlış mı anladım acaba ne derler.
İkinci olarak Tülay hocamdan rica edecem. Nuri Burhan hocam
kendi görüşlerini belirttiler ama ben kaçırdım. Neden bu yeniden
yapılanma yada açıklık girişimi başladı. Nedir bu bir teknolojik
gelişme mi? Sovyetler Birliğinin gelişmesinin zorunlu bir sonucu mu?
Toplumdan gelen bir tepki mi? Bunu rica edicem.
İkinci olarak hem Tülay hocamdan, hem de Nuri hocamdan rica
edicem. Sorum şu? Yugoslavya'da işçi ücretlerinin % 20'ye yakın
düşürüldüğü söylendi. Enflasyon % 20'ye çıkmış. Nuri Burhan hoc
am Macaristandan da söz ettim. Macaristanda talep yönetimli bir polit
ikaya doğru geçiş varmış ve Sovyetler Birliği'nin de planlama
çalışmalarında kendine Macaristan'ı ömek aldığı yazılıyor. Bu Yugos
lavya'da ücret düşürülmesi nasıl bir politikadır. Sosyalist bir sistemde
nasıl düşünülebilir? Nasıl değerlendirilebilir? Talep yönetimli bir poli
tika mı? Ya da panel olarak Marksist çevçevede nasıl değerlendirilir?
Çok teşekkür ederim.
4. T a r t ı ş m a c ı : Prof. D r . İzzettin Ö N D E R
Ben sayın Arın ve Sayın Burhan'a bir iki şey soracağım. Benim
anladığım kadarıyla Marksist öğeleri halen bırakmamakta direniyorlar.
Örneğin küçük aile işletmeleri, işletmelerin otofinansmanla yeni
yatırımları yapmasına yol açma mekanizmaları. Bu bağlamda benim
sorum şu, sermaye piyasası önemli olmaya başlıyor ve faiz meselele
rine nasıl yaklaşıyorlar?
Sosyalist sistem mutlaka organik devlete girecek, ama kapitalist
sistemin bütün dokuları bireyci sisteme girecek diye anladım. Bu du
rumda fasit sistemi nereye koymak gerekiyor. Birde dolaysız ve do
laylı mali sistemden ne anladığınızı soracağım.
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5. Tartışmacı : Adil Bey
Sayın Ann'a bir sorum var. işletmelerde özerkliğin bir idari bir
de ekonomik yönü var. İdari yönü işçilerin yönetimi denetlemesi hatta
bazen seçmesi olmaktadır. Ekonomik yönü ise kar dağıtımı ve prim
verme şeklinde bir ödüllendirme sisteminin getirilmesi. Burada acaba
kendi kendime ve size soruyorum. Bir Yugoslavya yönetimine koyma
mı söz konusu olmaktadır. Onu değerlendirmenizi rica edicektim.
Teşekkür ederim.
Tebliği Sahibi Prof. Dr. Hakkı ÖZEL'in Cevabı
Önce Sayın Profesör Aykut Herekmen'e cevap vermek istiyor
um. Devlet girişimci olamaz mı dedi? Ben girişimci olmaz diye bir şey
söylemedim. Hatta sistemin bir tanesi komple devletin girişimci
olduğunu gösterir. Toplum başarısız olur demedim. İkinci olarak
yönetici kim olacak. Yönetici burada toplumun büyük önderleridir.
Türkiye'de Atatürk Rusya'da Lenin gibi çeşitli toplumlannlann
önderleridir. İktisadi, siyasi, sosyal sistemlere damgasını vuran
kişilerdir. Yoksa fabrika idarecisi değildir. Çünkü, burada bahset
tiğimiz fabrika idarecisi bir siyasi, ekonomik, mali ve siyasi sistemin
tayininde ve tesbitinde rol oynayamaz.
Yine Turan Yayın sorulan toplumda önemli bir kriz
olamıyacağı konusunda şöyle demişti. Organizmacı devlet anlayışına
sahip toplumlarda her şeyi devletten bekleme alışkanlığı yer ettiği için
o toplumlar totoliter sosyalist dolaylı ve dolaysız mali sistemle idare
edildiklerinde toplumda önemli bir kriz olmaz. Şu bakımdan sistemi
yıkmak için toplumda bir kargaşa söz konusu olmaz bu anlamda.
Aynı şekilde organizasyoncu devlet anlayışına sahip ise, hemen tota
liter topluma damgasını vuran etkin kişi veya kişiler grubu yada idare
edenler totaliter ve siyasi bir idari rejimi benimsemişlerse, kapitalist
sistemi benimsemişlerse ekonomik sistem olarak buradadır faşist sis
tem.
Tebliğ Sahibi Doç. Dr. T ü l a y A R I N ' ı n Cevabı
Bana yöneltilen sorulara cevap vermek için zaman yeterli değil,
belki çok güzel bir iki şey söyleyebilirim oradan da öbür konularda ne
düşündüğüm çıkabilir ama doğrudan cevap vermem mümkün değil.
Bir kritik noktayı hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi sosyalizm bir
geçiş toplumu kategorisidir. Sosyalist komünizm değildir. Yani ka
pitalizmden komünizme geçerken kapitalizmin özelliklerini önemli bir
kısmını değiştiği dönüştüğü ama hala eski toplumdan kalan öğelerin
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olduğu bir geçiş toplumudur. Bunu böyle düşünmekte yarar vardır. O
zaman daha az kargaşa vardır, sanıyorum konuyu daha gerçekçi
değerlendirebiliriz. Sosyalizmde toplumsal mülkiyet çok önemli,
ölçüde oturmuştur ama mülkiyet tümüyle toplumsallaşmamıştır, henüz
farklı mülkiyet biçimleri hala vardır.
İkincisi sosyalizmin kaynaklann piyasa mekanizması ve met
al para ilişkileri tarafından dağıtılması, dolaşımın bölüşümün
düzenlenmesi değildir. Bilimsel toplumsal seçişlerle kaynakların
dağıtılmasıdır. Sosyalizmde üretici güçler çok gelişmemişse, eğer bol
luk toplumu yoksa bunuda gerçekleştirmek zor olabilir. Biliyorsunuz,
aynca ücret her kese yeteneğine göre, herkese katkısı kadardır kıstas.
Kominist toplumda herkese ihtiyacına göredir. Dolayısıyla ücret belir
lenmesi de kominst toplumun ilkelerine göre olmamaktadır. Sosyal
tüketim alanı çok genişleyecektir. Sosyalizmde neden metal para ve
piyasa ilişkilerinin kaynaklan tümüyle dağıtması sisteminden uzak
laşmaktır ve giderek bunun ağırlığının azaltılmasıdır. Şimdi eğer mer
kezi "bilinçli toplumsal kararlarla kaynakları dağıtmak ve hangi ih
tiyaçların, hangi özelliklerle karşılaşacağına karar vermek" ilkesi
karşısında piyasa mekanizması ilkesi. Şimdi ben açıkça görüşümü
söyleyeyim sosyalizmin ilerlemesi demek teoriye göre piyasa meka
nizmasının kaynak dağıtma, gelir bölüştürme, tüketimi düzenleme
gücünün fonksiyonunun ağırlığının giderek azaltılması ve ortadan
kalkmasıdır. Herhangi bir şekilde bu sözünü ettiğimiz biçimlerin var
olması sosyalizmin özelliğidir. Çünkü toplum daha komünist topluma
geçmemiştir. Ama amaç odur, o sözünü ettiğim öğelerin giderek
ağırlığının azaltılmasıdır. Kendine sosyalist diyen bir toplumda piyasa
alanının metal ilişkilerinin alanı genişletiliyorsa, özel faaliyetlerin alanı
biraz genişletiliyorsa, ücretlerin aşın eşitlendiğini, dolayısıyla ücret
farklılıklannın artması gerektiği söyleniyorsa tanım gereği sosyalizm
den çıkılmamıştır. Çünkü sosyalizm geçiş toplumu kategorisidir. Ama
kesin benim görüşüm şudur, bu tür değişiklikler sosyalist ilerlemede
geriye adım atmadır. Lenin bunu Yeni Ekonomi Politikası için bir ricat
olarak nitelemiştir. Bence Gorbaçov şunu diyor. NEP'den beri en
köklü reform. Bence NEP'le bu yeni politikalann arasındaki fark
şudur. Çok önemli bir farktır bu. Halbuki Gorbaçov şu anda bu
piyasa ilişkilerinin (metal ilişkilerinin) genişletilmesinin karmaşıklaşmış, ilerlemiş bir sosyalizmin gereği olarak nitelemektedir.
Bu önemlidir ve bence sosyalizmden gerilemedir, belki ricat değildir
ama gerilemedir. Fakat şu söyleniyor, bu üretici güçleri genişletecek,
ilerletecektir.
Böyle baktığımızda kaynaklan piyasa mı daha çok dağıtacak, bi
linçli toplumsal seçişler mi dağıtacak? İşte burada sosya-list derece
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karşısında görevli olarak çalışan piyasa var. Dolayısıyla gerçekten so
run sosyalist demokrasiyle piyasa işleyişinin karşı karşıya gelmesidir
ve ben ona inanıyorum sosyalist demokrasi yöntemleri geliştikçe piya
sanın kaynak dağıtma fonksiyonu azalacaktır. O yüzden parti konulan
bana çok önemli görünüyor. Ben sosyalist toplumlarda çoğunculuğun
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu benim bireysel
görüşüm, bu durum farklı partilerin kurulmasına kadar gidebilir.
Ücretlerin gerilemesi sosyalistçe bir uygulama mıdır? Eğer bilinçli to
plumsal kararlarla böyle bir kriz durumunda ücretlerin gerileyip
yatınmlara gidilmesi demokratik bir seçişse evet. Aksi taktirde
örneğin MTA'laşmasına bir gidişte olabilir. Bu konuyu çok geniş bir
konu olması nedeniyle açmamız mümkün değil. Bence piyasa sosya
lizmi geçiş toplumunun kategorilerinin yerleşip kaldığı bir toplumdur,
vaktim yok, özür dilerim.

çekilmesi amacıyla getirin paralannızı bize yatınn, biz de mevduat fai
zi verelim demiştir. Böyle olunca monopolleşme eğilimlerini engel
leyici girişimler şimdiden var.
Bir iki şey de söylemek istiyorum. Tanm sektörünün de % 30
oranında piyasaya serbest mallannı sürmeleri söz konusu olmuştur.
Teşekkür ederim.

Tebliğ Sahibi Doç. D r . N u r i B U R H A N ' ı n Cevabı
Sosyalizm kurulduğundan itibaren önce son derece bilinçli pro
blemler yaratılmıştır. NEP'ten itibaren vardır. NEP'te özel mülkiyete
mutlak dönüş şimdi Gorbaçov'un yaptıklanndan yok ise de ikiside bir
soluklanmasa da burada da bir takım çözümler gelecektir. Gorbaçov
bir kaç ay önce bu konudaki kuşkularını dile getirmiştir. Özel işyerleri
son derece yüksek fiyatlar koyuyorlar. Fakat biz aşın vergilerle bunlann kazançlanm engelliyoruz.
Macaristandaki telep geliştirici durumdan söz edildi. Macaristan
birdenbire bu piyasaya açılma yaptığı için enflasyonla karşı karşıya
kalmıştır. Belki de sosyalist ülkeler arasında % 16- 18lerle enflasyonu
en kuvvetli olduğu ülkelerden bir tanesidir. Eflasyonun böyle olduğu
bir ülkede talebi genişletici politikayı uygulamak bilmiyorum ne der
ece kabule şayan. Zaten Macaristan, Sovyetlerin bireysel işletmelerle
ilgili uygulamasını önce başlatan bir ülkedir ve işin dozunu
kaçırmışlardır. Birdenbire talep genişlemiştir, dışarıdan mallar ithal
edilmiştir. Talebin geniş olduğu bir ülkede Macaristanın aynca talebi
genişletici bir politika izlemesi çelişkili bir durum olsa gerek.
İzzettin hocamın bir sorusu vardı. Bu sermaye piyasasının monopolleşmesiyle ilgili olarak. Bu konudaki kuşkularda şu anda Sovyet
lerdeki yeni yönetimin ekonomik sorunlan bakımından tahmin ediyor
um biliniyor. Bugün Sovyetlerde işletmeler eskiden sadece devletten
aldıklan kredilere faiz verirken son alınan kararlarla kendileri de mev
duat olarak kendi paralannı da devlet bankasına yatırabilir, ve ondan
da belli bir miktar faiz alabilirler. Kişilerin monopolleşme yaratma
larını engellemek için sermayenin doğrudan devlet bankalarına
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1. G i R i ş
1980'lerde gelişmiş kapitalist ülkelerde kamu maliyesi
alanındaki gelişimi incelerken, öncelikle şu noktalan vurgulamak ger
ekiyor:
1. GKÜ'ler (Gelişmiş Kapitalist Ülkeler) birçok ortak özellik
göstermekle birlikte, türdeş bir grup oluşturmuyor. Gerek ekonomik
sorunları, gerek uyguladıkları iktisat politikaları önemli farklar
gösterebiliyor. Dolayısıyla GKÜ'lerin tümüne ilişkin olarak
söyleneceklerin genel ve sınırlı kalması kaçınılmaz. Ayrıntılı
değerlendirmele ise ancak ülke temelinde yapılabilir. Bu bakış açısıyla
aşağıda genel açıklamalardan sonra, (hayli sınırlı da olsa) ABD ve
İngiltere'deki gelişmelere de değinilecektir.
2. "1980"ler" sözcüğünün herhangi bironyıl olmanın ötesinde
bir anlamı var. GKÜ'ler II.Dünya Savaşı'nın ardından uzun bir
gelişme ve güçlenme dönemine girmişlerdi. Bu dönem (kısa süreli ve
küçük duraklamalar ve canlanmalarla) 1970'lere kadar sürdü.
1970'lerin ilk yansında karşılaşılan durgunluk, birçok yılda tümüyle
aşılamadı ve iktisat teorisinde ve politikasında önemli sayılabilecek
tartışmalara ve gelişmelere yol açtı. 1970'lerin sonu ve 1980'lerin ilk
yarısında tartışmalar politik alanı da kavradı. Birçok ülkede muhafaz
akar partiler yönetime gelerek anti-kriz politikaları uygulamaya
giriştiler, kimi ülkede ise benzer politikalan (daha ılımlı da olsa) uy
gulamak sosyal demokrat hükümetlere düştü. İşte bu özgül anlamda
1980'ler, kamu maliyesi ile ilgili olarak da belirli tartışmaları ve
gelişmeleri getirdi. Söz konusu sürecin en çarpıcı biçimde yaşandığı
ülkelerden ikisi ABD ve İngiltere (Birleşik Krallık anlamında) oldu.
2. TEORİK ALANDAKİ TEPKİLER
II. D.S.'nı izleyen gelişme döneminin kamu maliyesi ile ilgili en
önemli yönleri devlet harcamalarının (özellikle sosyal harcamaların)
ve devlet gelirlerinin (vergilerin) GSMH içindeki yerinin genişlemesi
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idi. 1970'lerdeki tıkanmayla birlikte devlet harcamalarının ve gelirleri
nin geniş payı güncel bir tartışma konusu oldu. Ekonomik krizin ne
deni olarak devletin "aşın" genişlemesini öngören yaklaşım güç ka
zandı. "Yeni-liberal" yada "muhafazakar" adını verebileceğimiz bu
yaklaşım içinde ön plana aldıkları ve vurguladıkları sorunlara ve
yönlere göre farklı gruplar dikkati çekmekteydi: M. Friedman'ın başı
çektiği "monetaristler" para arzındaki büyümenin az çok sabit bir hızla
sınırlanmasını vurgularken, T. Sarget, R. Lucas vb.'nin öncülük
ettiği "rasyonel beklentiler" yanlıları devlet politikalarının ekonomik
birimlerce bilinmesi durumunda etkili olamayacağını savunuyordu. A.
Laffer vb. ile anılan "arz yanı iktisatçıları" da vergilemede bir sınırın
aşılmasının hem özel tasarruf, yatırım ve emekgücü arzını frenley
eceğini, hem de devlet gelirlerini düşüreceğini ileri sürüyordu.
Bu grupların kamu maliyesi ve devletin ekonomideki rolü ile il
gili ortak görüşleri şu noktalarda toplanabilir:
1- Devlet aşın genişlemiştir. Yüksek devlet harcamaları ve
yüksek vergiler kaynak dağılımını bozmakta, piyasa mekanizmasının
etki işleyişini engellemektedir. Devlet harcamaları sınırlanmalı, vergil
er düşürülmelidir. Sosyal amaçlı harcamalann anısı frenlenmelidir. K.
Brunner (1984) gibi yazarlar devletin geleneksel işlevlerine dönmesini
ve devletin ekonomideki payının bir anayasa maddesi ile
sınırlanmasını talep etmektedirler.
2- Devlet harcamalarının frenlenmesi ile bütçe açıkları
önlenmeli. Faiz hadlerini yükselterek özel yatınmları engelleyen devlet
borçlan artışı durdurulmalı, para arzı artışı kontrollü ve istikrarlı ol
malı. Bu arada denk bütçenin de bir anayasa maddesi olarak kabulünü
savunanlara rastlanmaktadır.
3- Devlet ekonomik hayattaki düzenleyici müdahalelerini azalt
malıdır. Bu müdahalelerin birçoğu etkin kaynak dağılımını engelle
mektedir. Aynca ekonomik istikrar amacıyla izlenen Keynesci politik
aların etkin olmadığı görülmüştür, yapılması gereken müdahaleleri
azaltarak piyasa mekanizmasının işleyişine olanak tanımaktır.
Bu yaklaşımın (her zaman açıkça savunulmasa da), gelir
dağılımı açısından anlamı yeniden dağıtıcı müdahalelerin azaltılması,
üst gelir gruplarının vergi yükünün düşürülmesi, dolayısıyla gelir ve
servet dağılımındaki eşitsizliği artmasıdır. Benzer biçimde çevre koru
ma ve azınlıklar gibi 1960'lardan beri giderek anan bir ilgi çeken konulann arka plana itilmesi söz konusudur.

Bu aşamada söz konusu yaklaşımın bir tanışmasına girmeden,
GKÜ'lerde kamu maliyesine ilişkin en genel verilerin seyrini gözden
geçirmek istiyoruz.
T RTIYIIMF. HTZI VE Y A T I R I M L A R
GKÜ'lerde 1970'lere kadar yüksek büyüme hızı, düşük enflas
yon ve düşük işsizlik ile birlikte gerçekleşmekte idi. (Bu dönemi
oluşturan etkenler Bkz. Savran, 1988). 1970'lerin ilk yansıda bu
süreç tıkanmaya başladı. Büyüme hızlan önce düştü, sonra çoğu
ülkede negatif oldu. GKÜ'lerde 1965-73 döneminin ortalama yıllık
GSYİH artış hızı % 4.7 gibi görece yüksek bir hızdı (19 GKÜ tartışıl
ortalaması, VVorld Bank, 1986). İzleyen yıllarda ise bunun hayli altına
düşüldü. 1973-84 döneminin ortalama yıllık GSYİH artış hızı (19
GKÜ tartılı ortalaması) % 2.4 idi. 1973 öncesi dönemde 19 ülkeden
yalnızca İngiltere'nin büyüme hızı % 3 un altında idi, 9 ülkenin
büyüme hızı ise % 5'in de üzerindeydi. (Bkz. Tablo 1). 1973-84
döneminde ise hemen tüm ülkelerin büyüme hızı % 1-3 arasında idi.
Japonya, İrlanda ve Norveç % 3'ü aşan istisnalardı. 1973-84
döneminde iki kısa süreli daralma yaşandı. 1974-75 daralması
geçtikten sonra yine belirli bir canlılık geldi. 1975-80 alt döneminde
yıllık büyüme hızı 19 GKÜ'den 10'unda % 3 un üzerinde ve yalnızca
Y. Zelanda'da % l'in altında idi. Ancak bunu 1980'lerin hemen
başında gelen daralma izledi. Bu daralmanın da etkisiyle 1980-85 alt
döneminin büyüme hızları 1975-80'in de belirgin biçimde altına
düştü. Bu dönemde büyüme hızı % 3'ü aşan GKÜ sayısı yalnızca
4'tü.
1980-85 döneminde büyüme hızı 19 GKÜ'den 15'inde 1975 80'e göre daha düşüktü (World Bank, 1986 ve 1987).
Ekonomik
bunalımın en önemli göstergelerinden olan
yatınmlarda duraklama ve gerileme de 1970'lerden bu yana süren bir
sorun oldu. 1965-73 döneminde 19 GKÜ için gayrisafi yurtiçi
yatınmın ortalama yıllık artış hızı % 5.4 olmuştu. 1973-84 döneminde
ise bu oran % 0.9 oldu (19 GKÜ tartılı ortalaması). 1965-73
döneminde yatınmların artış hızı 13 GKÜ'de % 4'ün, 5 GKÜ'de %
6'nın üzerindeydi. 1973-84 döneminde ise 10 GKÜ'de ortalama yıllık
hız negatifti (Tablo 1). Alt dönemler gözönüne alınacak olursa, 198085 altdöneminde 1975-80'e göre .12 GKÜ'de yıllık yatınm artış
hızının düştüğü, yalnızca 7 GKÜ'de de bir düzelme gösterdiği
anlaşılır. 1980'lerin ilk yansında yatırımların yıllık artış hızı 6
GKÜ'de negatifti, 7 ülkede de pozitif, ama % l'den küçüktü. Bu
sayılar birikim sürecindeki tıkanmayı ve sorunun boyutlarını açıkça
ortaya koymaktadır. Kamu harcamaların ve gelirlerini de bu bağlam
içinde gözönüne almak gerekir.
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4. KAMU GİDERLERİ VE GELİRLERİ
Tablo 1
Büyüme ve Yatırımlar
GSYlH
Ort. Yıllık Artış Hızı
(%)

A.B.C.
Avustralya
Avusturya
Belçika
Danimarka
Federal Almanya
Finlandiya
Fransa
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
İtalya
Japonya
Kanada
Norveç
Yeni Zelanda

GS Yurtiçi Yatırım
Ort. Yıllık Artış Hızı
(%)

1965-73

1980-85

3.2
5.6
5.5
5.2
3.9
4.6
5.3
5.5
5.5
2.8
5.0
6.4
3.6
4.2
5.2
9.8
5.2
4.0
3.7

2.5
2.5
1.7
0.7
2.4
1.3
2.7
1.1
0.7
2.0
1.5
1.6
2.0
1.2
0.8
3.8
2.4
3.3
3.1

1965-73

2.7
3.7
6.9
4.1
4.9
4.4
4.9
6.9
5.9
3.1
0.5
6.7
2.1
. 5.3
5.9
14.1
3.8
4.5
2.6

1980-85

5.2
0.8
0.2
-4.2
4.9
-0.8
0.8
-1.2
0.9
5.3
-1.0
-2.6
0.5
0.9
-2.3
2.4
0.4
2.9
8.5

Kaynak : Wolrd Bank, VVorld Development Report 1986, 1987

4.1. GKÜ'lerde 1950-1980 arasında devlet harcamalarının çok
ciddi bir artış gösterdiği biliniyor. Sürekli ve hayli düzgün olan bu
artış süreciyle devlet harcamalarının GSYİH ya oranı OECD ortala
ması 1960'ta % 28.5 iken 1970'te % 32.6 ve 1980'de 39.4 olmuştu
(Heald, 1983). 1970'lerin ikinci yansında birçok ülkede bu orandaki
yükselişin yavaşladığını söylemek olanaklıdır. 1980'lerin ilk yansında
bu yavaşlama daha da belirgindir. Hatta birçok ülke için bir duraklam
adan söz edilebilir. Tablo 2 mal ve hizmetlere yapılan cari harcamalar
ile cari transferlerin toplamında oluşan (ve toplam devlet harcamasının
çok büyük bölümünü oluşturan) "cari giderler"in GSYİH'ya oranının
1981-85 döneminde kimi ülkelerde artarken, kimi ülkelerde küçük
düşüşler gösterdiğini ortaya koymaktadır.
4.2. Benzer bir süreç devlet gelirleri ve vergilere ilişkin olarak
da gözlemlenmektedir. Vergi gelirlerinin GSYİH'ya oranı OECD or
talaması 1969'da %.28.3 iken 1970'de % 31.9'a ve 1980'de % 36.8"
e yükselmişti. (Heald, 1983). 1980 sonrasında devlet gelirlerinin
oranının yükselmesinde bir yavaşlama sözkonusudur. Yalnızca birkaç
ülkeye ait oranda önemsenemeyecek düşmeler görülmektedir (Bkz.
Tablo 3).
Bununla birlikte 1985, 1975 ile karşılaştırılacak olursa, vergile
rin GSYİH'ya oranı OECD ağırlıksız ortalamasında sınırlı bir artış (4
puan) görülür. OECD üyesi ülkeler tek tek incelendiğinde de, 19751985 döneminde hiçbir ülkede vergi yükünde belirgin bir gerileme
görülmemekte, tersine bu dönemde 9 OECD ülkesinde vergi
yükündeki artışın 5 puandan daha büyük olduğu dikkati çekmektedir.
GKÜ'lerle ilgili temel gözlemler 1980'lerin ilk yansında gerek
harcamalar gerek gelirler açısından devletin payında bir gerilemenin
sözkonusu olmadığını ortaya koyuyor.
Buraya kadarki değerlendirmelerin ortaya koyduğu sonuç pek
de sürpriz sayılamaz. Muhafazakar yaklaşımın bütün taleplerine
karşın, günümüz kapitalizminde devletin görevlerinde ciddi bir daral
ma beklemek olanaksızdır. Devletin gerek birikim sürecindeki, gerek
se sistemin meşruiyetini benimsetmedeki işlevleri çoğu kez çelişmekle
birlikte, yüksek bir harcama ve gelir düzeyini gerektiriyor.
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Tablo 2
Cari Giderlerin*GSYİH'ya Oranı (%)

A.B.D.
Avustralya
Avusturya
Belçika
Danimarka
Federal Almanya
Finlandiya
Fransa
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
İtalya
Japonya
Kanada
Lüksemburg
Norveç
Yunanistan
Ağırlıksız Ortalama

1981

1985

34.2
31.1
44.0
52.7
55.1
44.3
35.2
45.7
55.8
44.6
48.3
29.4
60.3
28.1
46.1
26.5
38.4
51.6
44.6
36.0
42.6

35.3
33.4
44.9
52.3
56.7
43.4
37.6
49.4
55.9
44.8
51.5
32.3
59.6
30.9
51.9
27.1
43.4
47.8
44.0
43.2
44.3

Kaynak : OECD, Turkey, 1984, Paris ve OECD, Turkey,
1987, Paris.
* "Cari gider" burada "current disbursement" karşılığında kul
lanmaktadır ve mal ve hizmetlere yapılan cari harcamalarla cari trans
ferleri ve mülk geliri ödemelerini kapsamaktadır.
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Tablo 3
Devlet Gelirlerinin* GSYİH'ya Oranı (%)
1981
A.B.D.
Avustralya
Avusturya
Belçika
Danimarka
Federal Almanya
Finlandiya
Fransa
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İsveç
İsviçre
İtalya
Japonya
Kanada
Norveç
Yunanistan
Ağırlıksız Ortalama

33.7
34.3
47.4
44.0
51.2
44.6
39.4
46.1
55.9
43.4
41.7
59.0
32.6
38.7
29.3
38.7
52.5
30.4
42.4

1985
31.1
34.1a
47.0a
46.5
57.0
45.4
40.6
48.5
54.3
42.8a
43.6b
59.8
34.4
44.1
30.3a
39.9a
56.1
34.6
43.9

* OECD istatistiklerindeki "current receipts" karşılığı
a= 1984
b-1983
Kaynak : Bkz. Tablo 2

4.3 GKÜ'lerin 1980'lerdeki vergi sistemi esas olarak üç
gelir üzerine kurulu : Gelir vergisi, sosyal güvenlik kesintileri,dolaylı
vergiler. Tablo 4'te görüldüğü gibi bu üç türün yaklaşık olarak eşit
ağırlıkları 1980'lerde de sürüyor. Bir başka deyişle, vergi gelirlerinin
bileşiminde bir değişim söz konusu değil. Vergilerin GSYÎH'ya
oranını yükselişi de aslında bu üç türün GSYİH'ya oranının
yükselişinden kaynaklanıyor.

düşüren başlıca ülkeler ABD ve İngiltere olmuştur (Bu iki ülkedeki
vergi oranı indirimleri 1983'ten sonra da sürmüştür).

Tablo 5
Gelir Vergisi Tarifesinde Dilim Sayısı
1975

Tablo 4
Vergi Gelirlerinin GSYİH'a Oranı (%)
(Tüm OECD)*
1975

1976

1977

1978

1979 1980 1981 1982 1983

10.7

11.0

11.3

11.3

11.3

11.6 11.8

11.9

11.8

2.4

2.4

2.5

2.6

2.5

2.7

2.7

2.8

2.7

Sosyal güvenlik 7.7
Kesintileri

8.0

8.2

8.3

8.2

8.5

8.7

8.9

9.2

1.9

1.9

1.9

1.9

1.8

1.7

1.7

1.8

1.8

9.9
32.9

10.2
33.9

10.3
34.6

10.2
34.5

10.2
34.3

10.3 10.5
35.1 35.9

10.7
36.5

11.1
37.0

Gelir vergisi
Kurumlar
Vergisi

Emlak vergisi
Mal ve
Hizmetleden
Alınan vergiler
Tüm Vergiler

Kaynak : OECD, Personal Income Tax Systems Under
Changing Economic Conditions, Paris, 1986.
. * Oranlar ağırlıksız ortalamadır. İzlanda dahil değildir.
Gelir vergisi ve kurumlar vergisinde de Portekiz hesaba katılmamıştır.
4.4. 1980'lerde birçok ülkede özellikle gelir vergisinde
benzer değişikliklere gidildiği dikkati çekiyor. İncelenen dönemde
birçok ülke gelir vergisi tarifesinde dilim sayısını azaltırken, kimi
ülkeler özellikle üst gelirlerde marjinal oranlan düşürdü.

A.B.D.
Avustralya
Avusturya
Belçika
Danimarka
Federal Almanya
Finlandiya
Fransa
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
İtalya
Japonya
Kanada
Lüksemburg
Norveç
Türkiye
Yeni Zelanda
Yunanistan

25
7
11
21
3
4
14
13
10
10
6
16
11
9
32
19
13
19
11
11
22
19

1983
14
4
10
22
3
4
12
14
10
6
6
30
16
9
9
19
10
22
9
7
5
16

Kaynak : Bkz. Tablo 4.

Tarifede dilim sayısının azaltılmasının ana etkisi basitlik
tir. Gelir vergisinde marjinal oranların düşürülmesinin ana etkisi de
vergi yükünün hafifletilmesidir. Bu adıma başvuran ülkeler sayısı ol
dukça sınırlı kalmıştır. En üst dilimin vergisinin önemli ölçüde
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Tablo 6
Gelir Vergisi Tarifesinde En Düşük ve En Yüksek Dilim
Oranlan (%)
En Düşük Oranı En Yüksek Oran
1975
14
20
23
17
14.4
22
10
5
20
35
26
15
7
1.1
10
10
9
ı—1

A.B.D.
Avustralya
Avusturya
Belçika
Danimarka
Federal Almanya
Finlandiya
Fransa
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
İtalya
Japonya
Kanada
Lüksemburg
Norveç
Türkiye
Yeni Zelanda
Yunanistan

6
10
19.5
3

1983

1975

11
30
21
17
14.4
22
6
5
17
30
25
15.72
3
1.1
18
10
6
12
4
36
20
11

70
65
62
60
39.6
56
51
60
57.2
83
77
61.73
56
13.2
72
75
47
57
48
68
57.2
63.4

1983
50
60
62
72
39.6
56
51
65
66
60
65
65
54
13.2
65
75
34
57
41
65
66
63.4

Kaynak : Bkz Tablo 4.
4.5. 1970'ierde GKÜ'lerde hızlanan enflasyon özellikle
gelir vergisi yükünü artırıcı bir etki yaratmıştı. Bu gelişme karşısında
kimi ülkeler zaman zaman gelir vergisi tarifesini değiştirme yoluna git
ti, kimi ülkeler ise daha sistematik bir çözüme yönelerek indekslemcyi
uygulamaya kondu. Ancak 1980'lerin ilk yarısında enflasyonun
düşürülmesi ile birlikte belirli ülkelerin bu uygulamaya son verdikleri
görüldü (OECD, 19S6). İndekslemeye ilk geçen ülkelerden Danimar
ka 1970'de başlattığı uygulamaya 1983'te son verdi. Avustralya
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1976'da başlattığı uygulamayı 1982'de durdurdu. İsveç'te 1979'da
başlayan uygulama 1983'te son buldu. Öte yandan İsviçre ve ABD in
dekslemeye 1985 başında geçtiler. İngiltere ise istisnaları 1978-79'da
indekse bağlamıştı, dilimleri de 1981-82'de bağladı. Ayrıca Kanada,
Fransa, Hollanda ve Finlandiya (oldukça dar bir kapsamla) indekslemeyi sürdürüyor.
4.6. Krizden çıkışla ilgili olarak muhafazakarların devlet
harcamalarının ve devlet gelirlerinin paylarının düşürülmesi önerileri
gerçekleşmediği gibi denk bütçe önerileri yönünde bir gelişme de
doğmamış, tersine GSYİH'ya oranla bütçe açıkları 1980'lerde
büyümüştür. Tüm OECD için 1970'lerin ikinci yarısında % 2'nin bi
raz üstünde seyreden bu oran 1980'lerin ilk yarısında % 4'e
ulaşmıştır.
1980'lerde bir yandan özel birikimi engellememek ve
özendirmek amacıyla vergi yükünü sınırlama çabası, öte yandan dev
let harcamalarını ciddi ölçüde düşürememe, çözülmesi zor bir çelişki
yaratıyordu. Bu çelişki birçok ülkede bütçe açıklarının büyümesine ve
devlet borçlarının artmasına yol açtı. Tablo 7'de bütçe açıklarının
GSYİH'ya oranının tüm ülkelerde ciddi ölçüde büyüdüğü görülüyor.
1985 ve 1983 karşılaştırılırsa, bütçe açığının oranının hemen tüm
ülkelerde gerilediği gözlemleniyor. Ancak 1985 düzeyi 1970'lere göre
hayli yüksek.
Muhafazakar politikanın en kapsamlı uygulanma olanağı
bulduğu İngiltere ve ABD'den ilkinde 1980'lerin ikinci yansında denk
bütçe hedefine ulaşıldığını, ikincisinde ise bütçe açığının çok ciddi bir
sorun oluşturduğunu belirtelim.
4.7. Özellikle arz yanı iktisatçılannın vergi yükünün hafifletilmesinin ekonomiyi canlandıracağı (emek arzını, tasarnıflan ve
yatırımları artıracağı) iddiaları 1980'lerin başında hayli ilgi çekti ve
tartışmaya yol açtı. Arz yanı yaklaşımının da etkisiyle özellikle
A.B.D'de 1981'de kabul edilen vergi yükünü düşürücü adımlar, bu
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Tablo 7
Bütçe Açığının* (Fazlasını) GSYİH'ya Oranı (%)
1972
A.B.D.
Avustralya
Avusturya
Belçika
Danimarka
Federal Almanya
Finlandiya
Fransa
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
İtalya
Kanada
Norveç
Yeni Zelanda

-0.5
-0.1
-4.3
2.7
0.7
1.3
0.7
-2.7
-5.5
-0.5
-1.2
0.9
-9.4
-1.5
-3.8

1983

1985

.-6.1
-5.3
-2.5
-3.2
-5.4
-4.5
-12.9
-10.6
-7.5
-4.2
-2.0
-1.7
-3.0
-1.0
-3.6
-3.1
-7.7
-5.5
-5.0
-3.1
-13.6
-12.1
-6.3
-6.3
-10.1
-7.0
-0.3
-0.1
-13.4
-15.9
-6.5
-6.9
1.9
-9.5
-4.9

pozyumda da egemen görüş, teşviklerin etkinliğinin sorgulanması ve
eleştirilmesi yönünde idi. Etkinlikleri kuşkulu bulunan yatınm
teşviklerinin daraltılması ve tarafsız bir vergi sistemine yönelinmesi
savunulmaktaydı (OECD, 1987).
4.8. Genel gözlemleri sonuçlandırırken, 1980'lerde kamu
maliyesi ile ilgili global göstergelerde ciddi bir değişim görülmemesi
nin oldukça sınırlı bir değerlendirme olduğu vurgulanmalıdır. Kamu
maliyesinin kaynak ve gelir dağılımına etkileri gibi konulann ülke
temelinde daha aynntılı olarak incelenmesi gerekir.
GKÜ'ler genelinde 1970'lerin ortasındaki durguluktan
1980'lerin ortasına gelindiğinde, enflasyonun frenlenmesine karşın
işsizliğin önemli ölçüde yükseldiği, bu süre içinde reel ücretlerin he
men hemen aynı kaldığı, öte yandan belirli yıllar dışında büyümenin
sürdüğü, dolayısıyla (bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde) gelir
dağılımının ücretliler aleyhine bozulduğu görülmektedir (Bkz. Tablo
8).
1980'lerin ikinci yansında da yüksek işsizlik, düşük en
flasyon (çoğunlukla % 5'in altında), düşük büyüme hızı (çoğunlukla
% 2 dolayında) tablosu sürmekteydi.

Kaynak : World Bank 1986 ve 19
tartışmanın odaklarından birini oluşturdu. Söz konusu adımlan izley
en dönemde arz yanı iktisatçılarının ileri sürdüğü, tasarruf, yatınm ve
istihdam artışlan gerçekleşmedi (VVeidenbaum, 1983). Blinder'e göre,
"arz yanı iktisadının politik başınsı (uygulanma olanağına kavuşma
anlamında) ironik biçimde, onun entellektüel temellerinden yoksun
oluşunu açığa çıkardı" (Blinder, 1984). Campen ve MacEvvan'ın
(1982) konuyla ilgili ampirik çalışmalan inceleyen geniş taramalan da
olumsuz sonuçlara varmaktaydı; Emekgücü arz esnekliğine ilişkin
(dolayısıyla vergi indirimlerinin emekgücü arzını nasıl etkileyeceği
hakkında) kesin bir şey söylemek olanaksızdı. Benzer biçimde, vergi
indirimlerinin tasarnıfa etkileri ve vergi teşviklerinin yatınmlara etkile
ri hiç kesin değildi.
OECD'nin ve Fransa'nın işbirliği ile 1987 başında
düzenlenen ve vergi reformu konusunu inceleyen uluslararası sem-
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Tablo 8
O E C D ' d e Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon

Yıllar

Reel
GSYİH
Artışı

(%)

İşsizlik
Oranı
(%)

Tüketici
Fiyatları
Artış hızı
(%)

İmalat
Sanayiinde
Nominal
Saatbaşı
Ücret
Artış Hızı
(%)

Tablo -9
A.B.D. de Federal Harcamaların ve Gelirlerin GSYİH'ya
Oranı (%)
1970

1980

1977
1978
1979

-0.3

5.4

11.3

14.0

4.8

5.6

8.6

11.4

4.0

5.5

8.8

9.9

4.0

5.4

7.9

9.8

3.3

5.4

9.8

9.8

1.1

6.1

12.9

10.7

2.3

7.1

10.5

10.3

-0.8

8.3

7.8

8.5

2.3

8.8

5.3

6.0

4.9*

8.4

5.3

5.5

1980
1981
1982
1983
1984

* Tahmin
Kaynak : Bkz. Tablo 3.

1989*

Toplam Harcama
Savunma
Net Faiz
Diğer

20.2
8.4
1.5
10.3

22.4
5.2
2.0
15.2

24.6
6.5
3.4
14.8

24.4
7.4
3.6
13.4

Toplam Gelir
Gelir Vergisi
Kurumlar Vergisi
Sosyal Sigorta Vergileri
Diğer

19.9
9.3
3.4
4.6
2.6

20.1
9.5
2.5
6.1
1.9

19.2
8.8
1.6
6.9
1.9

19.3
9.1
1.9
7.0
1.4

0.3

2.3

5.4

5.1

1975
1976

1985*

Açık

* 1985 gerçekleşme tahmini, 1989 Kongre Bütçe ofisi projeksiyonu
dur.
Kaynak : Brov/ning and Brov/ning, 1987.

1980 sonrasında gelir vergisi ve kurumlar vergisi yükleri
düşürülürken, sosyal sigorta kesintilerinin ağırlığı yükselmiştir.
Sosyal harcamaları kısma çabasına karşın,toplam harcam
aların artışı bütçe açığını ciddi biçimde büyütmüştür. GSYİH'ya oran
la bütçe açığı 1980'de % 2.3 iken, 1980'lerin ikinci yansında % 5'in
altına düşmesi beklenmiyordu.

5. A.B.D. VE İ N G İ L T E R E Ö R N E K L E R İ
A v *su , Muhafazakar yaklaşımın benimsenmesine karşın
A.B.Ddekı değişikliklerin sınırlı kaldığı söylenebilir. 1980 son
rasında birtakım yergi değişiklikleri getirilmiş ve vergi yükü az da olsa
düşürülmüştür. Ote yandan harcamaların GSYİH'ya oranındaki artış
sürmüştür. Ancak bu artışla askeri harcama artışının ve net faiz gidenndekı yükselişin rolü olmuştur (Bkz. Tablo 9)
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Bütçe açığının sürekliliği, devlet borçlannın da ciddi bir
biçimde yükselmesine yol açtı. Bu artışın 1975'ten beri belirli bir hızla
sürdüğü söylenebilir. Net federal borç (yani federal develtin devlet
kumluşlan ve Federal Reserve bankalarına olan borçlan dışında, gen
el topluma borcu) 1975'te 300 milyor dolar iken 1984'ün sonunda
1.1 trilyona çıkmıştı. Net federal borcun GSYİH'ya oranı da 1980'de
% 25'ten 1984 sonunda % 30'a vükselmişti (Hyman, 1987).
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OECD genelinde olduğu gibi A.B.D'deki politika da
düşük enflasyon, yüksek işsizlik görünümündedir. 1975'te % 8.5
olan işsizlik 1980'de % 7.1*e inmişti. İzleyen yıllarda hafif bir
yükseliş göstermiştir. Ayrıca ortalama işsizlik süresinin uzaması dik
kat çekicidir. 1980'de bu süre 12 hafta iken 1984'te 18 haftaya
çıkmış, aynı dönemde 6 aydan fazla işsiz olanların toplam işsizlere
oranı da % 11 'den % 19'a yükselmiştir. (Brovvning and Brovvning,
1987). Bu gibi gelişmeler sonucunda "fakirlik sınırı" altında yaşayan
nüfus da hem mutlak sayı, hem oran olarak yükselmiştir. 1970'lerin
ikinci yansında mutlak sayı 25 milyon dolayında, oran da % 12'ye
yakınken, mutlak sayı 1980'de 29 milyonu, 1983'te de 35 milyonu
aşmış, oran da aynı yıllarda sırayla % 13 ve % 15'e ulaşmıştır. (Hyman, 1987). Eğer sosyal harcamalarda 1980'lerdeki kapsam ve tarife
sınırlamalan yapılmamış olsaydı, bu harcamalarda belirgin bir
yükseliş doğması beklenirdi. Ancak sosyal harcamalar getirilen çeşitli
sınırlamalar böyle bir yükselişi engellemiştir. Sonuçta sosyal amaçlı
transfer programlannın net ulusal ürüne oranı 1980'de % 11.5,
1984'te de % 12 olmuştur, ancak bu oranın çok büyük bölümünün (3/
4) sosyal sigorta ödemelerinden oluştuğu (dolayısıyla yüksek gelirli
lerden düşük gelirlilere transfer anlamına gelmediği) vurgulanmalıdır.
Tüm bu gelişmelere koşut olarak gelir dağılımı istatistikle
rinde de bir bozulma görülmektedir.
İngiltere'deki (Birleşik Krallık anlamında) birçok gelişme
de önemli benzerlikler göstermektedir. Örneğin 1981'den 1986'ya
işsiz sayısının 2.5 milyondan 3.3 milyona, işsizlik oranının da % 9.4
ten % 11.9'a çıkışı gibi (işsizlik oranı 1970'lerin ikinci yansında %
5.5'i aşmıyordu). Tüketici fiyatlanndaki 12 aylık artış hızı ise 1980
onalannda % 20'yi aşmışken 1986 ortalarında % 3 dolayına çekilmişti
(HMSO, 1987). Temmuz 1986'yı izleyen 18 ayda işsiz sayısı
650.000 azalma gösterdi. İlk kez Mayıs 1987'de işsiz sayısı 3 milyo
nun, işsizlik oranı da % 1 l'in altına düştü.
İngiltere ekonomisi 1974 ve 1975'te negatif büyüme
hızları sağlamıştı. 1980 ve 1981 yeniden negatif büyüme yılları oldu.
1982'den itibaren % 3 dolayında bir ortalam büyüme hızına ulaşıldı.
Vergi yükünü azaltıcı önlemlere karşın toplam vergilerin GSYİH'ya
oranında bir düşme söz konusu olmadı, 1975'te ve 1980'de % 35 do
layında olan bu oran, 1982'de % 39, 1983'te % 38 dolayında idi.
İndirimlerin etkisiyle gelir vergisinin toplam vergi geliri içindeki payı
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geriledi (1975 = % 38; 1980 = % 30; 1983 = %.28) (OECD, 1986).
ingiltere'deki önemli vergi değişiklikleri arasında tarife in
dirimleri dikkati çekmektedir. 1984'te kurumlar vergisinde yapılan
değişiklikle vergi oranı % 52'den % 35'e indirildi (1986'da tamamla
nan bir geçiş süreciyle). Aynı değişiklikle 1970'lerde hayli genişlemiş
olan yatınm teşvikleri kaldınldı ve daha "tarafsız" bir vergilemeye
kayıldı (Kay and King, 1986). 1988'de yapılanbir değişiklikle de ge
lir vergisi tarifesi altı dilimlik bir yapıda iki dilime (% 25 ve % 40) in
dirildi.
1980'lerin ikinci yansındaki bütçe politikası gerek devlet
gelirlerinin, gerek devlet harcamalarının GSYİH'ya oranını
düşürmeye yöneliktir. 1985 sonrasında harcamalann payında bir
düşüş görülmektedir. 1992'de 1986'ya göre devlet harcamalannın
oranında 4 puanlık, devlet gelirlerinin oranında da 2 puanlık bir geri
leme planlanmaktadır.
İngiltere ile ilgili olarak dikkati çeken nokta bütçe denk
liğine ulaşılmış olmasıdır. 1987-88 ve 1988-89 bütçelerinde 3 milyar
sterlin düzeyinde fazla beklenmekte, izleyen dönemlerde de bütçenin
denk olacağı umulmaktadır (HMSO, 1988).
İngiltere'ye özgü diğer bir nokta da özelleştirme gelirleri
nin bütçeye sağladığı katkıdır. 1980'lerin ikinci yansında bu kanalda
sağlanan gelirin yıllık tutan 5 milyar sterlindir. Bunun devlet harcama
larına oranı ise 1986-87'de % 3.1'den 1990-91'de % 2.8'e
düşmektedir. Bu oranlar bu gelir kaynağının bütçe denkliğinin
sağlanmasında önemli katkısı olduğunu göstermektedir.
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ÖZELLEŞTİRMENİN ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE
Oğuz Oyan
Gazi Ü., Maliye Bölümü

Dünyada ve Türkiye'de KİT'lerin özelleştirilmesini ele al
acak olan bir bildiri kaçınılmaz olarak konuyu sınırlayarak kaleme
alınmak zorundadır. Bizim de sonuçta yapacağımız bu olmakla bir
likte, mümkün olduğu ölçüde geniş bir şekilde tartışma noktalarını
ortaya atabilmek ve kalın çizgileriyle bazı saptamaları öne sürebilmek
için kısa ama içereği kapsamlı bir bildiri özeti sunmaya karar verdik.
Ele almayı düşündüğümüz konular ve sorular, a) kamu harcamalarının
artış trendinde bir kırılma olup olmadığı; Türkiye'nin ne ölçüde
gelişmiş kapitalist ülkelerden farklı olduğu, b) KİT'lerin niçin ve
nasıl oluşturulduğu, c) Özelleştirme'nin niçin 1980'lerde gündeme
geldiği ve amaç hiyerarşisinin ne olduğu, d) Uygulama örneklerinin
ne gibi özellikler gösterdiği ve bundan Türkiye'deki siyasal yönetimin
ne gibi sonuçlar çıkarabileceği noktalarında toplanabilir. Eksiklerin
panelde çıkacak tartışmayla bir ölçüde tamamlanacağını umduğumuz
için bu konuların herbirinde tüketici açıklamalara girişilmemiştir.

1." "Karma ekonomi" efsanesinin sonu mu?
-Kamu ekonomisinin boyutlarının genişlemesi, kamu har
camalarının artışı ve özellikle dolaysız kamu girişimciliğinin önem ka
zanması vb. gelişmeler nedeniyle piyasa ekonomisinin artık rakipsiz
olmadığı ve yeni sentezin artık kapitalist bir ekonomi olarak
tanımlanamayacağı, bunun olsa olsa bir "karma ekonomi" olarak ad
landırılabileceği şeklindeki yakıştırmalar II. Dünya Savaşı sonrasında
oldukça yaygınlaşmıştı. Birçok iktisatçının farkına varmadan kul
landığı bu ideolojik dozu yüksek nitelemenin, kamu kesiminin daha
girişimci gözüktüğü az gelişmiş ülkelerin bir bölümü söz konusu
olduğundan daha da rağbet bulduğu biliniyor. Gerçekte devlet ve
piyasa hem kapitalist ekonomide hem de sosyalist ekonomide bulu
nabilirler ama tabi oldukları ekonomik ilişkiler farklıdır. Bu bir nicelik
değil nitelik sorunudur.Şimdi özelleştirme "karma ekonomi" den piya
sa ekonomisine bir geçiş olarak sunuluyorsa -hatta bazen kamu ekon
omisinin ağırlığının ciddi bir biçimde azaltıldığı iddia edildiği zaman
dahi- idelojik yükü oldukça ağır bir değerlendirmeyle karşı karşıya
olabileceğimiz kuşkusunu taşımalıyız. Aynı tereddüt ve kuşkunun,
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özelleştirme hareketinin boyutlarını büyük ölçüde abartan, bütün
dünyayı saran ve kamu girişimciliğinin sonunu müjdeleyen bir
olaymış gibi sunan yorumlara kârı da gösterilmesi gerektiği
kanısındayız. Aşağıda değinileceği gibi, özelleştirme gerekçeleri de
benzer sorunlarla yüklüdür.
- Sık düşülen hatalardan birisi de, Türkiye gibi gelişmekte
olan ülkelerde kamu kesiminin ağırlığının liberal kabul edilen gelişmiş
kapitalist ülkelerden daha önemli olduğudur. Bunun, ilk başta, kamu
harcamalarının anısı kanununa -eğer böyle bir ekonomik yasanın
varlığını kabul ediyorsak- aykırı olacağı açıktır. Elbette bu artış
doğrusal ve kesintisiz olamayabilir; ancak şimdiye kadar eğilimin
yönü artış doğrultusunda olmuştur. Artık eğiliminin sonsuz olmaya
cağı, her ülke içinde farklı düzeylerde olmak üzere bir tavana
ulaşacağı düşünülebilir. GSMH'nın yüzdesi olarak kamu harcama
larının bazı kapitalist ülkelerde % 60'ı bulması hatta aşması mümkün
olmuştur, ancak bu hepsinin bu oranlara yükseleceği anlamına gel
mez. Gene de gelişmiş kapitalist ülkeler ortalamasının az gelişınişliklerinkinin en az iki katı dolayında olduğu ihmal edilmemelidir.
Kamu ekonomisinin kapitalist gelişmeyle birlikte büyüyen boyutlarını
değerlendirirken düşülmemesi gereken bir yanılgı da, kamunun
doğrudan üretici faaliyetlerinin GSMH'nın yarısını aştığı gibi bir fara
ziyedir, Kapitalist devlet mal ve hizmet üretiminin esas itibariyle piya
saya sipariş vererek, gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte, kaynak
ların ekonomiye nasıl dağıtılacağını, hangi sektörlerin teşvik
edileceğini belirlemek, piyasanın tekelci gelişimini dizginlemek veya
desteklemek açısından ulusal üretimi ve tüketimi denetimi altında tuta
bilecek boyutlara erişmiştir.
Gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasında temel farklılığın
kamu kesiminin doğrudan üretici faaliyetlerinin çapı açısından ortaya
çıktığı iddiası ise, gerçek payı büyük olmakla birlikte her zaman doğru
değildir. Özellikle, Türkiye'nin bu açıdan' sui generis bir konumda
olduğu izlenimi temelsizdir. Örneğin özelleştirme öncesinin
ingiltere'nin KİT üretiminin GSMH içindeki payı % 12 civarında iken
(1979), Türkiye'de aynı yıl % 14.5 ve 1980'de % 13.2 düzeyindedir.
Aynı yıl için Fransa açısından da benzer büyüklükler tesbit edilebilir;
ancak izleyen yıllarda bu oran özelleştirmeler nedeniyle İngiltere'de
düşerken, millileştirmeler nedeniyle Fransa'da büyümüştür. KİT'lerin
istihdam ettiği nüfusun toplam istihdam içindeki payına bakarsak,
gene 1979 ingiltere'sinde 1.5 milyon personelle bû payın % 8.2
olduğunu görürüz. Oysa aynı yılın Türkiye'sinde, tüm şişkinliğine
karşın KIT istihdamının 550 bin personelle toplam fiili istihdamın %
3.6 düzeyinde kaldığını, tarım dışı istihdam içindeki payının dahi an166

cak % 9.6'yı bulduğunu görüyoruz. (Gerçi 1980'li yıllarda bazı kat
ma değerli idarelerin KİT statüsüne sokulması ve KİT yatırımlarının
artışıyla bu oranlar yükselmiştir- 1986'da, sırasıyla % 4.5 ve % 10.8
veya 720 bin personel- ancak gene de çok yüksek sayılamazlar.
Görece yüksek bir paya salt sınai istihdam açısından varılabilir). (1)
Peki az gelişmiş ve orta derecede gelişmiş kapitalist
ülkelerde kamu kesiminin olduğundan daha önemli gösteren nedir?
Bunun bir nedeni imalat sanayii içinde KİT üretiminin genellikle
yüksek payıdır. Bu bakımdan gelişmiş ülkelere kıyasla önemli bir
farklılık oluşmaktadır. (2) Ancak sanayi sektörünün GSMH içindeki
payı gelişmiş ülkelerdekine kıyasla görece önemsiz olduğu için,
KİT'lerin GSMH içindeki payı aynı ölçüde önemli olmamaktadır.
İkinci bir neden, az ve orta gelişmiş ülkelerde sabit sermaye
yatırımları içinde kamu kesiminin oldukça büyük ağırlığıdır. Örneğin
Türkiye'de kamu kuruluşlarının (genel ve katma bütçeli idareler,
KİT'ler, yerel yönetimler, Fonlar, İller Bankası ve döner sermayeler)
yatırımlarının toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payı 1979'da
% 50 ve 1980'li yıllarda % 55 ile % 62 arasındadir. Kamu sabit ser
maye yatırımları içinde KİT'lerin payı ise, 1974-78 arasında ortalama
% 46, 1979'da % 54, 1983'de % 54, 1984'de % 60, 1985-87
arasında, sırasıyla, % 52, % 46 ve % 42, nihayet 1988 program tah
mini % 36'dır. (İller Bankası'nı da ekonomik işlevi açısından bir KİT
sayarsanız, yukarıdaki oranlara 3'er puan eklememiz yeterli olacaktır).
Nihayet, KİT yatırımlarının Türkiye'de toplam sabit sermaye
yatırımlarına oranı 1979'da % 30,84'dür; karşılaştırmak için aynı
oranın aynı tarihte İngiltere'de % 16.4 olduğunu (buna karşılık
1960'larda İngiltere'de bu oranın % 21.2'ye kadar çıktığını) belirtir
sek temel farklılık noktalarından birisinin daha altını çizmiş oluruz.
Buradan çıkarılabilecek bir sonuç, az gelişmişlerin gerek sınai gerekse
toplam sabit sermaye yatırımlarında kamunun ve KİT'lerin rolünün
önemli olduğudur. Her ne kadar tüm ülkelerde kamu kesimi daha ta
sarrufçu ve daha yatırımcı nitelikleriyle temayüz etmekteyse de, az
gelişmişlerde devletin bu nitelikleri daha belirleyici gözükmektedir.
Dolayısıyla, sermaye birikimi yetersiz olan bu ülkelerde kamu kesimi
ni ve kamu yatırımlarını daraltma özentilerinin ağır ekonomik ve poli
tik bedelleri olabileceğini dikkate almak gerekir. ( E k bilgi olarak, KİT
yatırımları/ toplam sabit sermaye yatırımları oranının durağan ol
madığını, İngiltere'de özelleştirmeler nedeniyle, 1981'den sonra
küçülmeye başlayan bu oranın, Türkiye'de KİT sayısının ve
yatırımlarının artmasına bağlı olarak 1984'e kadar büyüdüğünü daha
sonra sürekli küçülerek 1987'de % 3 oranına, 1988 program tahmi
nine göre ise % 19 oranına yani İngiltere'deki 1962-76 yıllan ortala-

167

ması düzeyine- gerilediğini belirtelim. İller Bankası ile birlikte
1988'de % 20 olması beklenen bu oran açıktır ki, fonlardan ve yerel
yönetimlerden yapılan kamu yatırımlarının büyümesine bağlı olarak
KÎTlerin kamu yatırımları içindeki göreli öneminin 1985'den itibaren
küçülmesine koşut olarak gerilemiştir). (3)
Ama en kapsamlı özelleştirme programını yürürlüğe koy
an Thatcher Hükümeti kamu harcamalarının artışına hakim olabil mid
ir? Bilindiği gibi bu Hükümetin en önemli amaçlarından birisi buydu.
1980'lerde yeni sağ akımlarının revaç bulan tezlerine sarılan İngiliz
Muhafezakar Partisi, ekonomide devletin ağırlığının büyümesinin
olumsuz etkiler yaptığı, piyasa mekanizmalarının yeniden tam işlerliğe
kavuşması için kamu gider ve gelirlerinin azaltılması ve kamu kesimi
nin doğrudan üstlendiği faaliyetlerin bir bölümünün piyasaya geri ve
rilecek ekonomik sistemin etkinliğinin arttırılması görüşlerini pratiğe
geçirmek için elinden geleni yapmakla birlikte başarılı olamamıştır,
ileri sürülen tezlerin tartışmalı niteliği yanında, siyasal yönetim
özelleştirmenin sonuçlarını doğrudan kamu yatırımlarının ötesine
t a ş ı r a r a k tüm kamu h a r c a m a l a r ı n ı n da bir a z a l m a
gerçekleştirememiştir. Bunun ekonomik ve politik nedenleri vardır.
Bir kere özelleştirme operasyonu çok masraflı olmuş (iyileştirme har
camaları, özelleştirilecek KİT'lerin Hazineye olan borçlarının büyük
ölçüde tasfiye edilmesi, sübvansiyon verilmesi, sadece rantabl
işletmelerin elde çıkarılmasının resmi söylemin hilafına kamu kesimi
nin yükünü arttırması, yüksek reklam harcamaları, ikincisi, 1980-81
ekonomik konjonktürünün yarattığı ekonomik gerilemenin telafisi
gene devlete düşmüş, üçüncüsü, iktidarın programında olan ve
"Refah Devleti" etiketine halel getirmeyi göz alma pahasına yapacağı
sosyal haklan geriletme "reformları" (emeklilik, sosyal güvenlik,
eğitim sistemleri alanında) politik ortamın uygun olmaması nedeniyle
ertelenmiştir. Sonuç olarak, genel hükümet harcamalarının GSMH
içinde 1982'de % 44.3 olan payı 1985'de % 44.2 oranıyla aynı
düzeyi korumuştur; Hatta 1984'de % 45 e çıkmıştır. (Özelleştirme
programı uygulayan bir başka ülkede, İtalya'da, aynı tanıma giren
harcamaların GSMH içindeki payı 1982'de % 53.2'den 1985'de %
56.4'e çıkmıştır). (4)

yılında elde edilmiştir. Kamu harcamalan düzeyi esasen düşük bir az
gelişmiş ülkede arz yönlü politikalar uygulama lüksüne sahip olunup
olunmadığını bir kenara bırakalım; Türkiye'de 1985'den itibaren
kamu gelir ve harcamalannın olağan dışı boyutlarda bir genişlemenin istenmediği halde?- ortaya çıkmış olmasının altını çizelim. Bu
gelişmeyi görebilmek için kamu kesimini temsil niteliği konsolide
bütçe boyutlan dışına çıkılmalıdır. Biz, bu amaçla kullanılabilecek üç
ekonomik ve mali gösterge öneriyoruz. Birincisi toplam vergi
yüküdür. Burada, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'ndan farklı olarak,
sadece 11 fonun değil tüm fonlann vergi niteliğindeki gelirlerinin yak
laşık olarak hesaba katarsak, 1987 yılında ulaşılan toplam vergi
yükünün % 23.1 değil % 26 (hatta % 27) düzeyinde olduğunu
görürüz. İkincisi kamu kesimi gelirleri yüküdür. Bu kavram içine,
merkezi idarenin, mahalli idarelerin ve fonlan vergi gelirleri aynı kuruluşlann vergidışı normal gelirleri; KİT'lerden elde edilen faktör ge
lirleri dahil edilmektedir. Aşağıdaki Tablo-1'den görüldüğü gibi, bu
tür gelirlerin GSMH'ya oranı 1984'de % 19.2 düzeyinden 1987'de %
28.4'e çıkmıştır; 1988 beklentisi % 32'ye ulaşmaktadır. 11 fonla ilgili
verileri içeren bu oranlara tüm fonlarla ilgili veriler katılabilseydi 1987
için % 30 un üzerinde bir gerçekleşme, 1988 için % 35 dolayında bir
öngörü söz konusu olurdu. Üçüncüsü toplam kamu harcamalan
yüküdür. Bu kavram içinde, konsolide bütçe, mahalli idareler ve fon
lardan yapılan tüm kamu harcamalannı dahil ediyor ve bunlan
GSMH'nın oranı olarak ifade ediyoruz. Bulunan yüzdeler kadar
gelişme temposunun çarpıcılığı da dikkat çekicidir. 1987 için % 34.5
oranı elde edilmektedir ki aynı yılın kamu kesimi gelirleri yükü de %
30'u aşmaktadır. Böylece istikrar programının katı olarak uygulan
masından vazgeçildiği üç yıl zarfında (1985-1987) piyasacı olarak bi
linen bir siyasal iktidann birçok nedenin zorlamasıyla kamu kesimini
ne denli geliştirdiğini tanık olunmaktadır. Özelleştirme programının
bunun zıt eğilimlerini yaratabileceği ise kuşkuludur. İngiltere örneğini
de dikkate alarak şimdilik söylenebilecek olan şudur: "özelleştirme"
hareketi kamu müdahalesinin boyutlannı küçültmekten ziyade bunun
biçimini değiştirmekle sınırlı kalmaktadır ve Türkiye'nin de bunun is
tisnasının oluşturması beklenmemelidir.

Türkiye'de ise, özelleştirme olmazken, 80'li yılların ilk
yansında ters yönde bir gelişme izlenmiş, genel olarak ekonomiyi özel
olarak da kamu kesimini daraltmaya ayarlanmış istikrar programı
çerçevesinde konsolide bütçe harcamalannın GSMH'ya oranı 197779 yıllarındaki % 27-28 oranından 1985'de % 21.5'e (iç ve dış borç
anapara ödemeleri yeni tasnif uyarınca konsolide bütçe dışında tutu
lursa % 19.4'e) geriletilmiştir. Kamu gelirlerinde en alt düzey ise 1984
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Türkiye
Tablo-l: Kamu kesiminin büyüyen boyutları

(1984-1988)

ım

ım

ım mı ım

1) Toplam vergi yükü (11 fon)
16,8
2) Kamu gelirleri yükü (11 fon)
19,2
3) Kamu harcamaları yükü (tüm fon.) -

18,7
23,9
27,5

22,1
29,1
32,3

23,1
28,4
34,5

32,036,7

Kaynaklar : DPT, Yıllık Programlar; Maliye ve Gümrük Bk., 1987
Yıllık Ekonomik Rapor, TÜSÎAD, 1988 Yılına Giderken Türk Eko
nomisi
2. K İ T ' l e r i n işlevi ü z e r i n e
Şimdiye kadar söylenen öncelikle bazı sonuçların
çıkarılmasını mümkün kılmaktadır. Birinci olarak, kapitalist ekonomi
nin varlığını sürdürebilmesi, kendini yeniden üretebilmesi ve iktisadi
bunalımları az hasarla atlatabilmesi için kapitalist devletin varlığının
ve gittikçe genişleyen müdahale ağının gerekliliği öncelikle vurgulan
malıdır. İkinci olarak, bu devletin tarafsız düzenleyici bir devlet ol
madığı, birikim tarzında ortaya çıkan bunalımları tekeller lehine
çözerek yeni ekonomik güç dengelerine hem uyum sağladığı hem de
bunları daha da geliştirdiği söylenmelidir. Gelişmiş kapitalist
ülkelerde bu yüzyılda devletin ve tekelleşme süreçlerinin -bu arada
çok uluslu şirketlerin- birlikte eşanlı (simültane) olarak güçlenmeleri
bir rastlann olmaktan çok uzaknr.
İktisadi alanda doğrudan devlet girişimciliğinin gelişmiş
kapitalist ülkelerde ortaya çıkışına gelince, tek tek bakıldığında bu ha
reket her ülkede özgün tarihsel koşullarının ürünü olmakla birlikte,
' esas itibariyle iki temel eksen etrafında açıklanabilir kanısındayız. Bi
rincisi, sistemin tekelci devlet kapitalizmi evresinde sermayenin değer
yitirmesi sürecinin (ortalama kâr oranlarının düşme eğiliminin) yol
açtığı bunalımın, kamusal fonların devreye sokulması, bu arada do
laysız kamu girişimciliğinin geliştirilmesiyle hafifletilmesi veya bazı
sermaye çevreleri açısından uzun süreler için atlatılmasıdır. Özel ser
mayenin özellikle de tekelci sermayenin bölüşeceği kâr kütlesinin azalmamasına yardımcı olabilecek kamu müdahaleleri şöyle özetlenebilir:
a) Kamu fonlarının bir bölümünün ortalama kâr oranının altında bir
getiriye razı olarak büyük sermaye gerektiren alanlara yatırılması; b)
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Özel firmalar için önemli dış yararlar sağlayan, pazar ölçeğini
genişleten alt yapı hizmetlerine (ulaştırma, haberleşme, enerji,
araştırma-geliştirme, belediye hizmetler vb.) ağırlık verilmesi; c)
Emek gücünün yeniden üretim maliyetlerini düşüren (ucuz konut, giy
si, gıda, ulaşım), emek verimliliğini yükselten üretim ve hizmetlerin
geliştirilmesiyle emek faktörünün göreli maliyetinin düşürülmesi; d)
Özel girişimlerin dolaylı veya dolaysız olarak kamu fonlarıyla finans
manı (kamu iştirakleri), mali KİT'lerin kredi desteği, vb.); e) Sermaye
nin değer yitirmesini selektif kılan bir diğer kanalın, pay senetli or
taklıkların ve sermaye piyasasının geliştirilmesi...
Kapitalizmin daha erken aşamalarından, 19 yy. ile 20 yy.
ilk çeyreğinden devralınan kamu girişimciliği örnekleri de, bugünün
koşullarına uydukları ve korundukları sürece aynı işlevler için kul
lanılmaktadır.
Bu arada zor durumdaki özel şirketlerin kamu fonlarıyla
kurtarılması veya devletleştirilmesiyle ortaya çıkan, son tahlilde bazı
sermaye gruplarına rant aktarma işlevi gören KİT'leştirmeleri de hesa
ba katmak gerekir.
KİT'lerin ortaya çıkışında ikinci eksen, daha ziyade son
Savaş sonrasında iktidar olan sol hükümetlerin giriştiği ve özel tekele
rin gücünü kırmak, toplumsal refah için toplumsal mal ve hizmet
üretimini arttırmak, üretimde ve tüketimde daha demokratik yapılar
oluşturmak, toplumsal mülkiyeti yaygınlaştırmak, ekonomik gelişme
programlarını desteklemek, ulusal çıkarlara aykırı faaliyette bulunan
işletmeleri millileştirmek, vb. amaçlar güden kamulaştırma hareketleri
dir. Kuruluş nedenleri farklıolmakla birlikte, bir süre sonra bu tur
kamu işletmelerinin de esas itibariyle ekonomik sistemin kendi
mantığına göre çalışacakları, mevcut birikim tarzıyla uyumlu olacak
ları açıktır.
Bu iki eksene azgelişmiş ülkeler için bir üçüncü eksen ek
lenebilir ki, o da, sermaye birikimi yetersizliğinin telafi edilmesi ve
özellikle gecikmiş sanayileşmenin başlatılması veya tamamlanması
için KİT'ler oluşturulmasıdır. Elbette bu tür KİT'lerin özel sermaye
birikiminin oluşmasına katkı yapmak için geçici veya sürekli, açık
veya örtük hedeflere sahip olmaları kuruluş nedenleriyle uyumlulaştınlabilir.
Görüldüğü gibi, özel sermaye birikimine ayakbağı olmak
yerine esas olarak ona katkı yapma işlevini öne almış bulunan bir do
laysız kamu işletmeciliği söz konusudur. O halde niçin
özelleştirilmeleri sermaye çevrelerinin bazen küçük bazen oldukça
geniş bir bölümünün talebi olabilmektedir? Çünkü KİT'ler özel
mülkiyetin sınırlarını belirtmektedirler; üstelik bir toplumsal
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mülkiyetin taşıyıcısıdırlar ve sol bir iktidar elinde sermaye için potan
siyel bir tehlike oluşturabilirler. Demek ki, tepkinin temel kaynağı
ekonomik bir gerekçeye dayanmaktan ziyade ideolojiktir. Ekonomik
sistemler arasındaki ideolojik rekabet de aynı doğrultudadır ve kapital
ist sistemin mali-ekonomik denetimi ve yönlendirilmesini üstlenen
ABD desteğinde ve etkisindeki uluslararası kuruluşlar da (IMF,
Dünya Bankası, OECD) özelleştirme yönünde çeşitli baskılar yapmak
tan geri durmamaktadırlar. Bu arada sermaye açısından bazı ekonomik
gerçekler de söz konusu edilebilir: Sermaye birikimini devlet
desteğiyle yeterli düzeylere ulaştıran bazı özel sermaye şirketleri artık
büyük fonlar gerektiren kamu hizmetlerine talip olabilir ve KİT
satışlarından ek rantlar elde etmeyi umabilir ve devleti başka alanlarda
daha fazla dışsallık üretmeye zorlayabilirler. Devletin iç ve dış
borçlanması vergi gelirleri artışının blokajıyla birleşince özel kesiminmali piyasalardan fon temin etmesi büyük güçlüklerle karşılaşabilir
("Crowding-out"), bu nedenle devletin kendisine stok sermayesinden
yeni fonlar sağlaması teşvik edilebilir. Bunlara ulusal ve uluslararası
konjonktürde ortaya çıkan değişmeleri, içine girilen birikim tarzının
yeni gerekleri gibi genel etkenleri de ekleyebiliriz. Her halükârda
özelleştirme olgusunun bugünkü görünümü, bunun çok genel ve kap
samlı bir harekete dönüşmekten çok uzak olduğu ve yeni kon
jonktürlerde ters akımların yeniden filizlenebileceğidir. (Örneğin
Fransa'daki özelleştirme hareketi büyük olasılıkla tamamlanamayacaktır).
3. Özelleştirme üzerine bazı s o r u n l a r
Özelleştirmenin gerekçeleri genellikle üç grupta toplan
maktadır: Ekonomik, mali ve ideolojik politik . Bize göre ideolojik et
kenler birinci sırada yer almaktadır ve ekonomik gerekçeler de esas
itibariyle bu çerçevede kaynaklanmakta, ancak Türkiye gibi ülkelerde
açıkça ifade edilememektedir.
Ekonomik gerekçe olarak ileri sürülenler arasında, piyasa
ekonomisinin güçlendirilmesiyle ekonomik sistemin etkinliğinin
sağlanması, verimliliğin arttırılması,kalitenin yükseltilmesi, sermaye
piyasasının geliştirilmesi, tekelci fiyatlandırmanın önlenmesi, vb.
amaçlar bulunmaktadır. Bu amaçlar özünde ideolojiktir çünkü devlet
işletmeciliğinin ipso facto etkinsiz çalışacağı üzerine -hiçbir sağlam bi
limsel kanıta dayanmaksızın- inşa edilmişlerdir. Oysa işletmesine ve
ülkesine göre her iki yönde de kanıtlar bulunabilmektedir. Kaldı ki,
İngiltere ve Türkiye pratiği şu sorulan sormamamıza olanak vermek
tedir :
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-Türkiye'de ekonominin dinamize edilmesi, 1980'li
yıllarda hangi kesimden gelmiştir?
-Türkiye'de kamu kesiminde verimlilik katsayılan özel
kesimin her zaman gerisinde midir?
-İngiltere'de özelleştirilen şirketlerin verimliliği gerçekten
artmış mıdır? Bunlann kârlılık!an nasıl sağlanmıştır?
-Özelleştirme yeni özel tekeller yaratma veya var olanlan
güçlendirme riskini büyük ölçüde taşımamaktadır?
-Eğer özel sermaye daha etkin, rantabl ve kârlı ise niçin
sadece çok kârlı ve rantabl KİT'lerin devri düşünülmektedir?
-Sermaye piyasanını geliştirilmesi mutlaka özelleştirmeyi
mi beklemelidir?
Fransa'da millileştirilmelerin yapıldığı dönem ile sermaye
piyasasının hızlı gelişmesi çakışmamış mıdır?
-Crowding-out olgusu özelleştirmenin de yol açacağı bir
sorun olamaz mı?
Mali gerekçeler arasında ise kamu finansmanı açıklanna
çözüm bulunması, ingiltere örneğinde olduğu gibi kamu
borçlanmasının ve vergi yükünün azaltılması ve bu arada KİT'lerin
Hazine üzerinde var olduğu söylenen mali yükünün azaltılmasıdır.
Şimdi soralım:
-Özelleştirmeden elde edilecek gelirlerin kamu
borçlanmasının azaltılması ve vergi yükünün düşürülmesinde kul
lanılması demek kamu kesiminin yoksullaştınlması demek değil mid
ir? Aynı olgu dış borçlar karşılığında geçerli olursa ekonominin yok
sullaştınlması anlamına gelmeyecek midir?
- KİT'lerin Hazine üzerindeki yükünün azaltılması karlı
KİT'lerin elden çıkanlması ve zararda veya verimsiz olanlann elde tu
tulmasıyla çelişmektedir. Kısa ve ona dönem için bu şekilde
sonuçlar verebilecek olan bu tür özelleştirme uzun dönemde Hazine'ye daha fazla yük getirmek anlamına gelmeyecek midir? (Kaldı ki
Türkiye örneği alınırsa KİT'lerin bugün Hazine'ye yükü olmaktan
ziyade katkısı olduğu bilinmektedir), Demek ki, bu sonuncusu tama
men ideolojik kılıflı bir gerekçeden başka birşey değildir.
İdeolojik/politik gerekçelerden bir ölçüde sözettik. Şimdi
daha ziyade politik nitelikte olanlara değinelim. Sendikal hareketin he
men her ülkede güçlü olduğu kamu işletmelerinin tasfiye edilme
si, hazırlanan yeni hukuki statülerle birlikte sendikasızlaştırma hareket
inin de başarı kazanması için önkoşullardan birisi olarak
görülmektedir. Türkiye'de bunun adı sözleşmelik olarak konul
muştur. Bazı ülkelerinde ise işgücünün esnekliği (katılığının karşıtı)
olarak adlandırılmaktadır ve sendikal haklara karşı geniş çaplı
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saldırının bir parçasıdır.
Öte yandan, vergi yükünü azaltma vaadlerinin vergi
baskısının yüksek olduğu Batı ülkelerinde oya dönüşerek seçim kazandırabildiği ihmal edilmemelidir. Aynı şekilde, kiraya verilen kamu
toplu konutlarının kiracılarına satılması halinde bunu iktidar lehine
nasıl oya dönüşebileceği de bir ankeüe saptanabilmiştir.
Bir diğer "kutsal" amaç da mülkiyetin tabana yaygın
laştırılması, yani küçük tasarruf sahiplerinin hisse senedi sahibi
yapılması olmaktadır. Bunu ideolojik dozu yüksek bir amaç olduğu
açıktır, çünkü bir kere tersi doğrudur, Ancak burada bazı somut poli
tik beklentiler de bulunmaktadır : Toplumda anti-tekelci eğilimlerin
yumuşatılması, emekçileri pay sahibi yaparak emek-sermaye barışının
sağlanması; seçimleri muhalif parti aldığında geriye dönüşlerin yani
millileştirmelerin çok zorlaştınlması. Bir de ekonomik ve mali amaç
ekleyelim: Mali piyasanın ölçeğini genişleterek özelleştirmeyi daha
kısa zamanda mümkün kılmak.
Gerçek niyetleri yansıtsın yansıtmasın, ilan edilen amaçlar
arasında ki hiyerarşinin uygulama sırasında değiştiği de görül
mektedir.
Nihayet Türkiye açısından politik yükü yüksek iki örtük
amaçdan daha söz edebiliriz: Ekonomik ve politik olarak sıkışmış az
gelişmiş ülke iktidarları uluslararası kuruluşlar ve merkez ülkelerinin
hoşuna gidecek önlemler alarak iktidarlarının ömrünü uzatmayı politik
kaygılarının başında tutabilirler. Bu arada özelleştirmeden sağlanacak
fonların dış borçların ödenmesine ayrılması da aynı amaca hizmet
eder. İkincisi, sermaye kesiminin bazı endişelerinden kaynaklanmak
tadır. Yatırımların gerileyen sermaye çevreleri bizde her zaman bunu
kamu kesiminin girişimciliğinin artışına götürmesinden kaygı duy
maktadırlar. Nitekim, benzer gelişmeler hem 1930 sonrasında hem de
1954 sonrasında yaşanmıştır: Bu nedenle bir an önce şu KİT fobileri
ni azaltacak bir özelleştirmeyi destekleyebilirler.

-DPT, 1983 Yılı Programı, s. 337
-DPT 1988 Yılı Programı, s. 273 ve 285
2) Sayısal bir karşılaştırma için bkz.: Bela Balassa,
"Public Entreprise in Developing Countries: Issues of Privatisation",
International of Public Finance'in 4 3 . Kongresine (Paris, 24-28
Ağustos 1987) sunulan bildiri
3) Bu paragrafta zikredilen sayısal veriler için bkz.:
-DPT, 1985 Yılı Programı, s, 29
-DPT, 1987 Yılı Programı, s. 25, 26 ve 38.
-DPT, 1988 Yılı Programı, s. 25 ve 37.
-HDTM, a.g.e., s. 69
-M. Duran, a.g.m.
4) BIS, Annual Report, Haziran 1986, s. 30
- J J . Santini, a.g.m.
-Anonim, "Bilan du thatcherisme", Conjoncture. Paribas
Bankasının aylık ekonomik bülteni, sayı 44, Mayıs 1987

NOTLAR
1) Metinde geçen sayısal veriler için bkz.:
-J.J. Şalini, "Les denationalisations britanniques: objectifs et realisations", Economie et Prevision, sayı 5, 1986
-M. Duran, "İngiltere'de KİT'ler ve Özelleştirme Uygu
lamaları" (1), Banka ve Ekonomik Yorumlar sayı 22/2, Şubat 1985
-Başbakanlık HDTM, KİT'ler 1980-1986 Yıllığı. Ankara
1986, s. 77 ve 157.
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KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE
ÖZELLEŞTİRME:
TÜRKİYE'DEKİ DURUM
Doç. Dr. Hikmet İYİDİKER
GlRÎŞ
Kamu kesimi işlevlerinin sınırlandırılması sonucunu
doğuran özelleştirme, kamusal malların finansmanının, üretiminin,
mülkiyet ve yönetiminin özelleştirilmesi ve kamu tekellerinin
kaldırılmasını ifade eder. Hukuki açıdan "yönetimin özelleştirilmesi"
anlamına gelen özelleştirme, ekonomik açıdan "mülkiyetin
özelleştirilmesi" anlamına gelir. Bu nedenle dar anlamda özelleştirme,
sadece kamu iktisadi girişimlerinin mülkiyet ve yönetiminin özel ke
sime devrini ifade etmektedir. Buna karşın geniş anlamda
özelleştirme, kamu kesiminin ulusal ekonomi içerisindeki iktisadi
işlevlerinin sınırlandırılmasına veya tamamen ortadan kaldırılmasına
yönelik her türlü uygulamayı kapsamaktadır.
Dünyanın bütün ülkelerinde, özellikle sanayileşmiş
ülkelerde özelleştirme çabalarının hızla sürdüğü görülmektedir. Bu
ülkelerde daha çok bütçe açıklarının kapatılması ve mülkiyetin tabana
yaygınlaştırılması amaçlarını taşıyan özelleştirme çalışmalarının,
gelişmekte olan ülkelerde Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ban
kasının önerileri doğrultusunda ve serbest piyasa ekonomisinin kural
ları çerçevesinde rekabetin arttırılması, yeni gelir kaynağı sağlanması
ve hükümetlerin, devlet kuruluşlarına uyguladığı sübvansiyonların
azalnlması amaçlarını taşıdığı gözlenmektedir.
Bununla birlikte, özelleştirmenin temel amacının ülkeden
ülkeye ve zaman içinde değiştiği söylenebilir. Örneğin, İngiltere'de
özelleştirme çalışmaları, piyasada serbest rekabeti sağlamayı, ekono
mide verimliliği arttırmayı ve kamu kesiminin finansman yükünü
azaltmayı amaçlamaktadır. Federal Almanya'da ise, sosyal piyasa ek
onomisini geliştirmek ve serveti geniş kitlelere yaymak
özelleştirmenin başta gelen amaçlandır. Buna karşın ABD'de özellikle
hizmet kesiminde yaygın biçimde uygunanan özelleştirmenin en
önemli nedeni özel kesimde yapılan hizmetlerin kamu kesiminde
yapılan hizmetlerden daha ucuza mal olduğunun saptanmasıdır. Buna
göre özelleştirmenin iktisadi, mali, sosyal ya da siyasal amaçlarla
yapıldığı söylenebilir.
(X) Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi.
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Uygulamada
çeşitli
özelleştirme
yöntemleri
görülmektedir. Bunlar; direkt satış veya hisse senedi yoluyla satış
yöntemi, fınansal kiralama yöntemi, yönetimin devri yöntemi, ihale
yöntemi, imtiyaz yöntemi, ortak girişim yöntemi, yasal - kurumsal
serbestleşme yöntemi biçiminde sıralanabilir.
Özelleştirmede önemli olan bu işlemin hangi amaçla
gerçekleştirilmek istendiğinin bilinmesidir. Çünkü özelleştirmenin
sonuçlarını belirleyecek olan; özelleştirme yönteminin seçimi, kuru
luşlarının kime satılacağı ve satış bedelinin nasıl belirleneceği,
özelleştirmenin piyasa yapısını ne yönde etkileyeceği (örneğin, te
kelleşmeye yol açıp açmayacağı), özelleştirme sonucu elde edilecek
fonların nasıl kullanılacağı (örneğin, yatırımlara yönlendirilip
yönlendirilemiyeceği), v.b. sorunların çözümün, özelleştirmeden bek
lenen amaca göre değişecektir.
Türk Ekonomisinde KİT'lerin çok önemli bir yere sahip
olmaları, bu kuruluşları ekonomi politikasının en önemli araçlarından
biri konuma getirmiştir. Nitekim, KİT'lerin GSYİH'ya katkısı hiçbir
zaman % 15.3'e kadar çıkmıştır ( 1 ) . KİT yatırımlarının genel
yatırımlar ve kamu yatırımları içindeki payı da önemli boyutlardadır.
KİT yatırımlarının genel yatırımlar içindeki payı 1980 yılında % 38.8
iken 1984'e % 40.9, 1985'de % 40.0, kamu yatırımları içindeki payı
ise 1980 yılında % 66.4 iken, 1984'de % 67.9, 1985'de % 68.3
olmuştur (2).
>
1983 yılında KİT'lerin toplam ithalatı Türkiye'nin toplam
ithalatı içinde % 48.2'lik bir paya sahipken 1985 yılında bu pay %
50.2 olmuştur. KİT'lerin toplam ihracatı da Türkiye'nin toplam ihra
catı içinde 1983 yılında % 18.8'den 1985 yılında % 22.9'a çıkmıştır
(3).
KİT'lerin istihdama katkısı 1983 yılında tarım kesimi da
hil % 3.7 tarım kesimi hariç % 9.4 olarak hesaplanmıştır. Bu oranlar
1985 yılı için sırasıyla % 4.1 ve % 9.9 olmuştur (4). Öte yandan sa
nayi sektöründeki toplam istihdam içinde KİT'lerin payı 1980 yılında
% 18.0 iken 1985 yılında % 20.4'e yükselmiştir (5). Bu verilere göre
(1) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, 1984 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Ra
poru, S.29.
(2) Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri
1980-1986 Yıllığı, S.69.
(3) C.Can Aktan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Özelleştirme, Bilkom, İzmir, Şubat
1987, S.75, 76.
(4) İbid, S.70, 71.
(5) TÜSlAD, 1980 Sonrası Ekonomide Kamu Özel Sektör Dengesi, İstanbul, Ni
san 1988, S.75.
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Türkiye'de KİT'lerin ekonomi içerisindeki yerinin küçülmediği, ter
sine büyüme eğiliminde olduğu söylenebilir.
KİT'lerin ekonomideki yerinin her zaman önemli oluşu
bu kuruluşların değişik zamanlarda değişik görevler üstlenmelerine ve
eleştirilere hedef olmalarına yol açmıştır. 1930'lu yıllarda devlet eliyle
sanayileşmenin bir aracı olarak kullanılan KİT'ler 1950'lerden itibaren
kamu kesiminden özel kesime sermaye aktarılmasının en etkin aracı
olmuşlardır. Kamu kesiminden özel kesime kaynak aktarımı kamu
mal ve hizmetleri fiyatlarının maliyetlerinin altında tutulması yada
kamu kuruluşlarının özel kesimle ortaklık kurması yoluyla
gerçekleşmiştir (6).
Türkiye'de KİT'lere yöneltilen eleştirilerden en
önemlileri, bunların bütçe açıklarına yol açarak Devlete yük oldukları,
verimsiz çalışmaları nedeniyle de ekonomiye yük olduklarıdır. Öte
yandan, gerek bütçe açıklarının, gerekse verimsizlik sonucu ortaya
çıkan yüksek maliyetlerin enflasyonist eğilimlerin kaynağını
oluşturduğu bilinmektedir.
Bununla birlikte, KİT'lerin özelleştirilmesi çalışmalarının
özünde Anavatan Partisi felsefesinin ve Parti programında yer alan
görüşlerin bulunduğu söylenebilir. Parti Programının 10. madde
sinde, "Devlet sanayi ve ticaret ana prensip olarak girmemelidir.
İstisnai olarak geri kalmış bölgelerde sınai tesisler kurabilirse de bu
teşebbüsler kısa zamanda millete devredilmelidir" görüşü yer almak
tadır (7).
Öte yandan, özelleştirme yoluyla kamu iktisadi kuru
luşlarının azaltılması grişiminin IMF ve Dünya Bankasınca desteklen
mesinin de bu yoldaki çalışmaların hızlandırılmasında etken olduğu
söylenebilir. Nitekim, Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir
çalışmada, "Türkiye özelleştirme programlan uygulayacaklarını
içtenlikle belirten üye ülkelere mali ve teknik destek vermek
yönündeki "Yeni Dünya Bankası Politikası"nın denenmesi için iyi bir
laboratuvar durumuna geldi" denilmektedir (8).
ABD Başkanına bağlı "Özelleştirme Komisyonu" Başkanı
Prof. David Linowes'in 3. Dünya ülkelerinde kamu iktisadi kuru
luşlarının özelleştirilmeleri için ABD yardımının bir baskı aracı olarak
kullanılmasını ve ABD'deki alacaklılann borçlu ülkelerde kamu iktisa
di kuruluşlarını satın alarak özelleştirmeyi teşvik etmelerini önermesi
(6) Yakup Kepenek, Türkiye Ekonomisi, Savaş Yayınları, Ankara 1984, S.101,
102.
(7) Anavatan Paritisi Programı, Ankara 1983, S. 21.
(8) Cumhuriyet, 4.1.1988.
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ise bu konuda ilginç bir yaklaşımı sergilemektedir (9).
1 - TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME ÇALİŞMALARİ
Türkiye'de Kamu iktisadi Teşebbüslerinin ilki olan
Sümerbank'ın kuruluşundan bu yana kamu iktisadi girişimlerinin özel
kesime devri konusu sık sık gündeme gelmiştir. 1950'li yıllarda
hükümet programlannda yer alan ancak gerçekleştirilemeyen bu amaç
1980'li yıllarda yeniden gündeme gelmiş bulunmaktadır. Günümüzde
hız kazanan özelleştirme çalışmalarını, 24 Ocak 1980 Ekonomik
İstikrar Programı ile başlatılan Yeni Ekonomi Politikası çerçevesinde
değerlendirmek yanlış olmaz.
Türk ekonomisinde önemli bir dönüşümü simgeleyen 24
Ocak kararlan ile kamu iktisadi kuruluşlarının serbest piyasa ekono
misi kurallanna göre çalışmalannı sağlayacak önlemler alınmıştır.
Daha sonra 20 Mayıs 1983'de yürürlüğe giren ve KİT'lerin yapılannı
belirleyen 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nini 37. maddeside
KİT'lerin ve bağlı ortaklıkların tasfiyesine değinilmiş ve Kararname
nin sonuna eklenen liste ile KİT'lerin envanteri yapılmıştır. Listeye
göre, Mayıs 1983 kitibariyle 106 KİT ve bunlara bağlı 56 kuruluş bu
lunmaktadır. Gerek bu kararname gerekse KİT'leri ilgilendiren Kanun
Hükmünde Kararnameler 22 Ekim 1983 tarih ve 2929 sayılı yasa ile
yürürlükten kaldınlmıştır.
17 Mart 1984'de yürürlüğe giren 2983 sayılı
"Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması"
hakkındaki Kanun ile temel fonksiyonu gelir ortaklığı ve hisse senedi
çıkarmak için "Toplu Konut ve Kamu Ortaklğı İdaresi Başkanlığı"k
kurulmuştur. Anılan Kanun ve bu Kanuna dayanılarak 13.9.1984'kde
çıkarılan "Kamu Ortaklığı Fonun Yönetmeliği" özelleştirme uygula
masına ilişkin usul ve esasları kapsamakta ve T.C. Merkez Bankası
nezdinde "Kamu Ortaklığı Fonu" oluşturulmaktadır.
2983 Sayılı Kanunun 1. maddesinde belirtilen amacı
"istikrarlı ve güvenilir gelir verilmesi suretiyle tasarrufları teşvik ede
rek sağlanacak ek finansman kaynakları ile kamu yatınmlarının süratle
gerçekleştirmek"tir. Kanuna göre, ek finansman kaynakları, gelir or
taklığı senedi, hisse senedi çıkarılması ve işletme hakkı devri yoluyla
sağlanacaktır.
Özelleştirmeyle ilgili bu yöntemlerden ilki olan gelir or
taklığı senetleri, gerçek ve tüzel kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına
ait köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu vb. alt - yapı tesislerinin
gelirlerine ortak olması için çıkarılan senetlerdir (Madde 3c).
(9) Cumhuriyet, 31.1.1988.
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Görüldüğü gibi gelir ortaklığı senetleri mülkiyetin satışı değil, gelirin
satışıdır. Gelir ortaklığı senetleri kamusal mal ve hizmetlerin fiyatlarını
piyasa mekanizmasına göre düzenlemek işlevi gördüklerinden genel
anlamda özelleştirme çerçevesinde düşünülmeleri yanlış olmaz. An
cak, devlete borçlanma olanağı sağlayan bu senetlerin devlet tahvillerindebir farkı olmadığı gözden uzak tutulmamalıdır.
İşletme hakkı devri ise, KİT'lere ait tesislerin mülkiyet
hakkı saklı kalmak kaydıyla, belirli bir bedel karşılığında, belli
koşullarda gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilmesini ve varsa
ürünlerinin pazarlama ve dağıtımının yapılmasını ifade eder. Bu ne
denle, işletme hakkı devri özelleştirmeye hazırlık anlamına gelmekte
dir.
Buna karşın hisse senetleri, gerçek ve tüzel kişilerin
KİT'lere ve bunlara ait tesislere ortak olması için çıkarılan senetlerdir.
Hisse senedi satışında mülkiye değişimi sözkonusu olduğundan bu
uygulama gerçek anlamda bir özelleştirme olmaktadır.
2929 Sayılı Kanunu, yürürlükten kaldıran 8.6.1984 tarih
ve 233 Sayılı KHK'nin 38. maddesinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri
ve bağlı birimlerinin tasfiye, devir, satış ve işletme haklarının verilme
si karannın. Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulan ait
olduğu hükmü yer almıştır. Bu madde doğrultusunda, 1985 yılı Ocak
ayında Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu, Doğu ve
Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yarım kalan kamu tesislerinin özel
sektöre devrini kararlaştırmış ve 1986 yılında Sümerbank'a ait üç ve
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu-Yemsan Ortaklığına ait bir işletme,
özel sektör firmalarına satılmıştır. Bunlar; İğdır Pamuk Entegre Tesi
si, İspir Ayakkabı Üretim Tesisi, Tortum Yünlü Sanayii Tesisi,
Bingöl Yem, Süt ve Besicilik A.Ş.'dir. Öte yandan 1986 yılında Kars
Süt ve Mamulleri İşletmesi Müessesi'nin işletme hakkı 9 yıl süreyle
özel bir firmaya devredilmiştir.
Özelleştirme ile ilgili asıl kanun, "2983 Sayılı Kanununk
Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu İktisadi
Teşebbüslerinin Özelleştirillmesi Hakkında" 3 Haziran 1986 tarih ve
3291 sayılı kanundur. Kanunun 13-18. maddeleri, "Kamu İktisadi
Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi ile ilgili Hükümler" başlığı adı altında
özelleştirmeye ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Kanunun 13.
maddesine göre; "Kamu İktisadi Teşebbüslerin özelleştirilmesine Ba
kanlar Kurulunca, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birim
lerinin özelleştirilmesine ise Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'nca karar verilir. Kamu Ortaklığı Kuruluc ayrıca bu kuruluşlara ait
iştiraklerdeki kamu paylarının satışı ve devri konularında yetkilidir".
Böylece Bakanlar Kurulunca ya da Kamu Ortaklığı Kurulunca
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özelleştirmesine karar verilen KİT, KİT'lere bağlı müessese, ortaklık,
işletme ve işletme birimlerinin varlıklarının tamamen veya kısmen
satışı, mevcut veya çıkarılacak hisse senetlerinin satışı, kiralaması,
işletme hakkı verilmesi, devredilmesi ya da tasfiyesi konularında
Kamu Ortaklığı Kurulu yetkili kılınmıştır. Buna göre, Kanunda
başlıca beş özelleştirme yöntemi belirlenmiştir. Bunlar; KİT'lerin ta
mamen veya kısmen satışı, hisse senetlerinin satışı, kiralama, işletme
hakkı devri, devir ve tasfiye yöntemleridir.
Ayrıca 13. maddenin son paragrafında "özelleştirme kaan
verilen KİT'ler ve bağlı ortaklıklar doğrudan doğruya, müesseseler
ise anonim ortaklık haline getirildikten sonra bağlı bulunduğu Ba
kanlıkla ilişkisi kesilerek Başbakanlığa başlanmış sayılır" hükmü yer
almaktadır.
3291 sayılı kanuna göre, "özelleştirilmesine karar verilen
teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birim
lerinin, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait hisselerinin
tamamı bedel alınmadan TKKOİ'ne devredilir. Kamu Ortaklığı
Fonu'nda toplanacak meblağın, Fon, Hazine ve özelleştirilen kuruluş
arasında hangi oranlarda dağıtılacağına karar vermeye Kamu Ortaklığı
Kurulu yetkilidir".
3291 Sayılı Kanun çerçevesinde, hisseleri özelleştirilmek
üzere Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi'ne devredilen kuruluş
sayısı 1987 yılında 41'e ulaşmıştır. Bunlar; Turizm Bankasına ait
işletmeler, THY'ye bağlı Usaş ve Boğaziçi hava Taşımacılığı A.Ş.,
Çitosan'a ait Söke, Afyon, Balıkesir, Pınarhisar, Ankara çimento Sa
nayii T.A.Ş.'leri ve aralarında Arçelik A.Ş., Çukurova Elektirik
A.Ş., Gübre Fabrikaları A.Ş., Ereğli Demir-Çelik A.Ş.ve Kepez
Elektrik SantrallarıA.Ş.'nin bulunduğu KİT'lere ait 33 işletmedir.
Ayrıca Bakanlar Kurulu'nun 11.9.1987 tarih ve 87/12284 sayılı kar
an ile Petkim ve Sümerbank'ın özelleştirilmesine karar verilmiştir.
Özelleştirme için gerekli işlemler Kamu Ortaklığı Kurulunca
yürütülmektedir.
Türkiye'de özelleştirme ile ilgili hazırlık çalışmaları Dünya
Bankasının finansman desteği ile Morgan Quaranty Trust Company of
New York firması tarafından yürütülmüştür. Anılan firma ile DPT
arasında anlaşma 10.12.1985 tarihinde imzalanmıştır. Morgan Quaranty Bank "Özelleştirme Ana Planı" çalışmalarını Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası, Sınai Yatırım ve Kredi Bankası, Yatırım Finans
man A.Ş. ve Price VVaterhouse/Muhaş A.Ş.ile birlikte yürütmüştür.
Bu kuruluşlarca, hazırlanan iki ara rapor Nisan 1986'da,
"Özelleştirme Ana Planı" ise Mayıs 1986'da hükümete sunulmuştur.
Morgan Quaranty Bank'a hazırlatılan ve 32 KİT'i kapsay181

ve 500 milyon lira ile sınırlandırılmıştır. Bu satış sonucu PTT'nin Teletaş'taki payı % 40'dan % 18'e düşmüştür.
Teletaş'ın tamamı ödenmiş olan 14 milyar TL. sermayesi
nin öteki ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir; I.T.T.'nin or
taklıklarından olan Bell Telephon Manufacturing Corp. (Belçika) %
39, PTT Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı % 8, Sezai Türkeş Fevzi
Akkaya Grubu % 7, Vakıflar Bankası % 5, Ray Sigorta % 1.
Görüldüğü gibi satış sonucu Teletaş'taki kamu payının % 40k'dan %
18'e inmesiyle Bell Telephon Mgf. Co. % 39'luk payla en büyük or
tak durumuna gelmiştir.
Faaliyet konusu profesyonel elektrik telekomünikasyon
cihazları üretimi ve bu cihazların işletme yerlerine montajı-olan ve hal
en alanında tekel konumunda bulunan Teletaş'ın ürettiği ürünlerin tek
alıcısı PTT'dir. Bu nedenle, bundan böyle Teletaş'ın uygulayacağı
üretim ve fiyat politikaları önem kazanmaktadır. Teletaş, ITT'nini Sis
tem-12 teknolojisinin kullanmakta ve başta Alman Siemens ve
İsviçreli Ericson firmaları olmak üzere yabancı firmaların yetersiz bul
dukları bu sistemin kusurlarını giderici yatırımlar için girişimlerde bu
lundukları bildirilmektedir (12). Açıklanan nedenlerle, tele
komünikasyon gibi staratejik bir alanda üretim yapan bu kuruluştaki
kamu hisselerinin satışı eleştirilere yol açmaktadır.
Çitosan Örneğin :
1987 yılında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi'ne
devredilen Çitosan'a ait Afyon, Söke, Balıkesir, Pmarhisar, Ankara,
Çimento Sanayii T.A.Ş.lerinin Haziran 1988'de satışa çıkarılması
beklenmektedir. Toplam yıllık üretimleri 2.160.000 ton olan ve 1840
kişi çalıştıran bu beş fabrikanın bugünkü değerinin 330 milyar TL.
olduğu belirtilmektedir. Ancak teknolojinin geriliği nedeniyle 150-250
milyar lira arasında değer biçileceği öne sürülmektedir (13).
Özelleştirme karan alınan kimi işletmelerin blok halinde
satışa sunulacağının, satışlarının yurt dışında da yapılacağının
açıklanması (14), çimento ve gübre farbikalannın bu alanda faaliyet
gösteren, Sabuncu, Kutlutaş, Ercanlar, Zeytinoğlu, İş Bankası, Tekfen gibi gruplann eline geçeceğinin öne sürülmesine yol açmaktadır.
Nitekim, KOFi'nin özelleştirmeden sorumlu başkan yardımcısı,
"Şirketlerin % 100'ünü halka satmanın yanlış olduğun, yönetim sonınları doğabileceğini" ifade ederek, "şirketlerin % 30'unun blok ha
linde tecrübesi ve kaynağı bulunan firmalara satılacağını, Çitosan'la il(12) Hürriyet, 7.3.1988.
(13) Cumhuriyet, 18.3.1988:
(14) Hürriyet, 4.4.1988.
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gilenen firmaların tekliflerini aldıklarını" açıklamış bulunmaktadır
(15). Böylece
"KIT'lerin halka açılması" amacından uzaklaşılmaktadır.
Öte yandan, 1987 yılında en kârlı sektörün çimento
olduğu ve 12 ilimizde kurumlar vergisi rekortmeninin çimento sanay
iinde çıktığı açıklanmıştır (16). Bu durum, devletin öncelikle en kârlı
işletmelerini elde çıkarmaya çalıştığını ortaya koymaktadır.
2 - UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
24 Ocak 1980'den sonra bir yandan KİT'lere mal ve hiz
met fiyatlarının serbestçe belirlemesi olanağı tanınırken, bir yandan da
bazı mal ve hizmetlere sağlanan sübvansiyonlara son verilmiştir. KİT
mal ve hizmetleri fiyatlarının serbest bırakılmasıyla KİT ürünlerine
yapılan zamların bütçe açıklarını kapamak, KİT'lerin hazineye olan
yükünü azaltmak amacı yanında, özel kesimin Merkez Bankası kay
naklarından daha fazla yararalanmasına olanak sağlamak ve KİT'leri
kârlı duruma getirerek özelleştirilmesini kolaylaştırmak gibi
amaçlarının da bulunduğu söylenebilir.
KİT'lerin bütçeden desteklenmesine son verilmesiyle
bütçe transfer harcamaları içinde KİT'lere yapılan sübvansiyonların
payı 1983'de % 32'den 1984'de % 18.4'e, 1985'de % 6.9'a,
1986'da % 3.4'e gerilemiştir (17). KİT'lere yapılan sübvansiyonları
azalması olumlu bir gelişmedir. Ancak daha önce açıklandığı gibi KİT
yatırımlarının kamu yatırımları içindeki payı büyümektedir. KİT
yatırımlarındaki bu gelişme, daha önceki yatırımların tamamlanması
gibi bir neden yanında, özel yatırımlardaki gerilemenin olumsuz etkil
erini hem kamu hem de özel kesim açısıdan hafifletmek ve dışa açılma
politikalarının gerektirdiği yatınmlanın bileşimini değiştirmek hede
finde, kamunun aktif bir rol üstlenmesinden kaynaklanmaktadır (18).
Bütçe sübvansiyonları kesilen ve 1984'den itibaren Mer
kez Bankası kredilerinden yararlanılmayan KİT'ler uygulanan fiyat
politikalarıyla kârlı duruma geçmişlerdir. Ancak, KİT yatınm hede
flerinin öz kaynaklarının üzerinde olması sonucu finansman gereksi
nimleri büyümeye devam etmiş ve bu gereksinim Dış Proje Kredileri
ile Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmaya çalışılmıştır.
KİT'lerin ek finansman kaynaklarının oransal dağılımı aşağıdaki ta(15) Hürriyet, 11.5.1988.
(16) Hürriyet, 16.5.1988.
(17) Maliyet ve Gümrük Bakanlığı, 1987 Mali Yılı Bütçe Gerekçesi, S.38.
(18) Oğuz Oyan-Ali Rıza Aydın, İstikrar Programından Fon Ekonomisine, Teori
Yayınları, Ankara, 1987, 5_54.
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bloda görüldüğü gibi bir gelişme göstermiştir (19).
TABLO 1
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
KAYNAKLARI (%)

Bütçe
Dış Proje Kreadi
DFİF
Diğer Kaynaklar
TOPLAM

1983
49,1
26,0
19,2
6,6
100,0

EK

1985
40,1
34,7
23,3
1,9
100,0

19,4
53,7
25,1
1,8
100,0

FİNANSMAN

19H
18,8
61,9
17,5
1,8
100,0

Tablo'da görüldüğü gibi, dış proje kredileri ek finansman
kaynakları içinde en önemli yeri almaktadır. Destekleme ve Fiyat
İstikrar Fon'u kaynaklarının : 90 - 93'ü gübre sübvansiyonları için
Türkiye Zirai Donatım Kurum ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ta
rafından kullanılmaktadır. Diğer kaynaklar içinde Petrol Arama Fonu,
Devlet Yatınm Bankası ve başkaları bulunmaktadır. Ancak bunların
rolü giderek azalmaktadır, bunun sonucu olarak, KİT ek finansman
kaynaklan içinde dış proje kredileri ön plana çıkmakta ve KİT'lerin
dış borçlan büyümektedir.
Uygulamada I. ve II. Boğaziçi Köprüsü, Karakaya Ba
rajı, Oymapınar Barajı vb. gelir ortaklığı senetlerinin çıkanlmasıyla
DSİ ve Karayollan programlarında yer alan alt - yapı tesislerinin fi
nansmanı sağlanmıştır. Böylece bir bakıma devlet tahvili ve hazine
bonosu yerine çıkanlan gelir ortaklığı senetleri bütçe açıklarının
küçülmesini sağlamıştır. Bununla birlikte, bütçe açığının GSMH'ya
oranı 1984 yılındaki büyük sıçrama dışında 1981 - 1987 döneminde
düzenli ve sürekli bir artış göstermiştir. 1981 yılında 1.8 olan bütçe
açığı/GSMH oranı 1986'da % 2.8'e, 1987'de 3.8'e yükselmiştir
(20).
Gelir ortaklığı senetleriyle ilgili en önemli sorun devletin
senedi çıkaran işletmelerinin rnal ve hizmetlerine ödenen fiyatı mono
polcü bir firmanın fiyatı gibi belirlemesidir. Bu durum, senetlerin getirilerinin ne olacağının da resmi makamlarca belirlendiğini
göstermektedir. Bunun sonucu olarak garanti verilen gelirinin tasarruf
sahibine dağıtılabilmesi için mal ve hizmetlere zam yapmak zorunluğu
(19) Ibid, S.50.
(20) TÜSlAD, a.g.e., S.6.
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ortaya çıkmaktadır (21).
• Öte yandan devlet tahvili, hazine bonosu ve gelir ortaklığı
senetleri yoluyla kamu sektörüne fon çekilmesi, iç tasarrufların çok
büyük kısmına kamu tarafından el konulması olgusunu ortaya
çıkarmıştır. Nitekim, 1982 yılından sonra, kamunun bütçe açığının fi
nanse etmek ve/veya alt-yapı yatırımlarına fon sağlamak için ihraç
ettiği menkul kıymetler sermaye piyasası işlem hacminin % 90'dan
fazlasının oluşturmaya başlamıştır. Aşağıdaki tablo'da görüldüğü gibi
özel kesimin menkul kıymet ihracı yoluyla finansman olanakları da
ralmış bulunmaktadır (22). Kamunun iç borçlanma yoluyla kaynakla
ra el koyması ve sermaye piyasasına hakim olması olgusu,
özelleştirmeden beklenen "sermaye piyasasının geliştirilmesine
katkıda bulunmak" amacına nasıl ulaşılacağı sorusunu gündeme getir
mektedir.

TABLO 2
İHRAÇ
EDİLEN
MENKUL
SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (%)
SEKTÖRLER
1982 1983
Kamu Sektörü
37,8
68,9
Özel Sektör
62,2
31,1
Gerçekleşme Tahmini

1984
93,1
6,9

KIYMETLERİN

1985
96,1
3,9

1986
93,8
6,2

1987
90,7
9,3

Vergiden muaf hazine bonoları ile gelir ortaklığı senetleri
nin yol açtığı vergi kayıpları dikkate alındığında, devlet
borçlanmasının maliyetinin çok yüksek olduğu veğ vergi dışı kalan
faiz gelirleri yoluyla da bankalara ve firmalara kaynak aktarıldığı or
taya çıkmaktadır. Örneğin 1987 yılında vergiden muaf kamu kesimi
menkul değerleri 6 trilyon 655 milyar liraya yükselmiş (23) ve bu
menkul değerlerden 1987 yılındaki ortaama % 47 net faizle 3 trilyon
128 milyar 179 milyon lira vergiden muaf faiz geliri elde edilmiştir.
Özellikle kaynaklarını hazine bonosuna ayıran bankalar bu faaliyetle
rinden dolayı vergi ödemediklerinden 1987 yılında vergiden önceki
kârları ile vergiden sonraki kâr arasındaki fark iyice azalmış, hatta hiç
vergi ödemeyen bankalar olmuştur.
(21) Sadi Uzunoğlu, "Özelleştirme ve Gelir Ortaklığı Senetleri" Banka ve Ekono
mik Yorumlar, Eylül 1987, S.50.
(22) TÖS/AD, a.g.e., S.18.
(23)/bid,S.17.
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Banka fonlarının kamu menkul değerlerine
yatırılmalarının bir sonucu da bankalar kanalıyla kamuya aktarılan bu
fonların devletin cari harcamalarına yönelmeleri durumunda ekonomi
üzenide yaratacağı olumsuz etkilerdir. Buna ek olarak, banka kaynak
larının önemli bir öblümüünn kamu menkul değerlerine yatırılması,
temel işlevi kredilendirme olan Bankların bu işlevlerini yerine getir
melerini engellemektedir. Nitekim 1988 Nisan ayı sonu itibariyle 15
trilyon 427.8 milyar lira olan toplam mevduatın 4 trilyon 250.7 milyar
lirası yani % 27.55'i kamu menkul değerlerine yatırılmış bulunmak
tadır (24).
Özelleştirmeye ilişkin uygulamada ortaya çıkan bir sorun
da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarım kalan kamu tesislerinin
özel firmalara satışı ile ilgilidir. Uzun ödeme planlarına bağlanan,
uzun ödemesiz süreleri kapsayan ve taksitle yapılan bu satışlar her
hangi bir nakit girişi olmadan gerçekleştirilmiştir. Örneğin, İğdır Ente
gre Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayi Tesisleri 21 Mart 1985'de imzal
anan bir sözleşme ile Aras Tekstil ve Sanayii A.Ş.'ye 3 milyar liraya
ve ilk üç yılı ödemesiz sekiz yıl taksitle satılmıştır. Sözleşmeye göre
Aras Tekstil'in 22 Nisan 1986'da yatırımları tamamlaması gerekirken
tamamlayamamıştır. Buna rağmen sözleşme feshedilmeyerek firmaya
önce beş sonra on" aylık ek süreler tanınmıştır. Bu süre içinde
yatırımların bir bölümünü tamamlayan ancak finansman dar boğazına
giren firmanın talebi üzerine TKKOK'nun 28.10.1986 tarih ve K/36
sayılı kararı ile 1.5 milyar TL. "kîşletme Kredisi" tahsisi edilmiştir.
Daha sonra 1.8 milyar TL. tutarında "yatırım kredisi" tahsis edilen fir
ma, toplam 3.3 milyar TL. kredi aldığı halde yaınmı tamamlaya
mamıştır. Sonuçta T.K.K.O. 3 milyar TL. ya sattığı ve 3.3 milyar
TL. kredi sağladığı bu tesise 4 milyar lira sermaye koyarak ortak ol
mak durumunda kalmıştır (25).
Özel bir firmaya taze kaynak aktarmak anlamına gelen bu
uygulama Kamu Ortaklığı Fonu programında bulunan özelleştirme
amacına ters düşmektedir. Ancak bu durum KOF'na yüklenen
işlevlerle ilgilidir. Amaçları arasında gelir ortaklığı senedi çıkarılması
ve KİT'lerin özelleştirilmesi bulunan KOF ayrıca "Kamu Kaynak
larının yurt sathında dengeli yaymak" görevini de üstlenmiş bulun
maktadır, buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerde yatırım ve
işletmecilik yapacak kuruluşlara finansman desteği sağlamak" Fon'un
görevleri arasında bulunmaktadır. Bu çerçevede, Mayıs 1987 sonu
itibariyle KOF'dan 26 firmaya toplam 50.7 milyar TL. destek
(24) Cumhuriyet, 11.5.1988.
(25) Cumhuriyet, 15.4.1988.

187

sağlandığı, bunun 14.9 milyarının sermaye iştiraki, 35.8 milyarının
yatırım ve işletme kredisi biçiminde olduğu belirtilmektedir (26).
Kamu eliyle özel kesime kaynak aktarımı sonucunu doğruna bu dur
um, özelleştirme çabalarının kamu kesiminin ekonomideki etkinliğini
azaltmak amacından uzak olduğunu göstermektedir.
Kamu eliyle özel kesime kaynak aktarımı sonucunu
doğuran bu durum, özelleştirme çabalarının kamu kesiminin ekonomi
deki etkinliğini özelleştirme çalışmalarıyla çelişkili bir uygulamada.
Özel firmalara kamu iştiraklerinin arttırılması yönündeki uygulamadır.
Buun en tipik örneği, KOİ tarafından kurulan "Köyteks Yannm Hold
ing A.Ş." dir. TKKOÎ'nin % 848, Sümerbank'ın % 15 oranında hiss
eye sahip olduğu bu Holding, şirket kurarak veya faaliyette bulunan
şirketlerin sermayelerine katılarak ortaklık yapabilecektir. HOlding, ti
caret, sanayi, inşaat, montaj, madencilik, nakliye, bankacılık, sigor
tacılık, tarım, turizm, basın-yayın, reklamcılık ve sağlık alanlarında
faaliyet gösterecektir (27).
KİT'lerin özelleştirilmesi sürecinde gözardı edilmemesi
gereken bir konu da KİT iştiraklerindeki kamu hisselerinin satışıyla
devletin uğrayabileceği vergi geliri kayıplarıdır. Bu kayıp, 3332 sayılı
Kanunun 13. maddesi gereğince, kurumlar vergsii gelirinin azalması
biçiminde ortaya çıkacaktır. Sözkonusu maddeye göre, Bakanlar Ku
rulu, hisse senetleri borsaya kayıtlı bulunan ve % 80'i nama yazılı
olan halka açık anonim şirketlerde % 46 olan kurumlar vergisi nispeti
ni bu maddede belirtilen koşullara göre % 30'a kadar indirebilmekte
dir. Buna göre, örneğin kamu paylarının elden çıkması sonucu, ano
nim şirketin ödenmiş sermayesiin en az % 25'inin, sermayedeki
paylan % l'in altında olan 200'den fazla gerçek yada tüzel kişiye ati
olması dumumunda, şirketin ve sermayelerinin en az % 80'ine sahip
olduğu anonim şirketin vergi oranı % 46'dan % 40'a inecektir. Başka
bir deyişle kamunun kendi elindeki hiss senetlerini elden çıkarması
vergi gelirlerinde azalmaya yol açacaktır. Buna karşın özelleştirilen
KİT iştiraklerinde var olan hisselerini koruyan öteki ortaklann daha az
vergi ödemeleri sonucu bu ortaklara dolaylı olarak kaynak aktanmı
yapılmış olacaktır.

SONUÇ
1 - Türkiye'deki KİT'lerin özelleştirmeye çalışmalannın
kamuya gelir sağlamak gibi açıkça söylenmeyen ekonomik bir amacı
bulunmakla birlikte, en önemli amacının siyasal olduğu ileri
sürülebilir. Özelleştirme çalışmalan sürerken özel kesime kaynak ak
tarımı sonucu doğuran çelişkili uygulamalar bu kanıyı
güçlendirmektedir.
2 - KİT'lerin ekonomi içindeki yerinin büyüme eğiliminde
olması devletin ekonomiye olan müdahalesinin azalmadığını ortaya
koymaktadır.
3 - KİT'lerin halka yada çalışanlara satılması yerine "blok
halinde tecrübesi ve kaynağı olan kuruluşlara" sanlması ekonomideki
tekelleşme eğilimlerinin anmasına yol açabilecektir.
4 - KİT'lerin satışı sonucu elde edilen fonlann yeni
yatınmlara yönlendirilememesi durumunda ekonomi üzerinde olum
suz etkiler onaya çıkacaknr.
5 - Devlet, öncelikle kârlı olan KİT'lerini elden çıkarması
durumunda, uzun dönemde önemli gelir kaynaklarından yoksun kalacaknr.
6 - Uygulama sonucu devletin uğrayacağı verg geliri
kayıplan önemli bir sorun niteliğindedir.
7 - "Sermaye piyasasının geliştirilmesi" amacını devletin
görevleri arasında saymanın güçlüğü yanında, devletin sermaye piypasasında egemen olmasının buna olanak vermeyeceği gözden uzak
tutulmamalıdır.
YARARLANILAN
KAYNAKLAR
Aktan, C. Can

: Kamu İktisadi Teşebbüsleri,
Özelleştirme, Bilkom,
İzmir, Şubat, 1987.
Anavatan Partisi Programı: Ankara, 1983.
Başbakanlık Yüksek
Denetleme Kurulu
. 1 9 8 4 K a m u l k t i s a d i Teşebbüsleri
Raporu
Başbakanlık ve Hazine
Dış Ticaret Müsteşarlığı
: Kamu iktisadi Teşebbüsleri,
1980-1986 Yıllığı.
:

Cumhuriyet Gazetesi
(26) Hürriyet, 4.6.1987.
(27) Cumhuriyet, 5.3.1987.

188

Hürriyet Gazetesi

:

5.3.1987, 4.1.1988, 31.1.1988,
18.3.1988, 15.4.1988, 11.5.1"
4.6.1987, 23.11.1987, 7.3.1988
4.4.1988, 11.5.1988, 16.5.1988.
189

Kepenek, Yakup

: Türkiye Ekonomisi, Savaş Yayınlan,
Ankara 1984.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı : 1987 Mali Yıl. Bütçe Gerekçesi.

Tf-Tçt
1 U M A U

TT
«*i„ cQ/«
Uzunoglu, Sadi

AH

Ankara 1987.
• 1980 Sonrası Ekonomide Kamu-üzel
* Sektör Dengesi, İstanbul, Nisan 1988
Özelleştirme ve Gelir Ortaklığı
" S e n e t l e r i B a n k a ve Ekonomik, .
Yorumlar, Eylül 1987.

KAMU MALLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİNDE
KULLANILAN YÖNTEMLER
Z.Refîa YILDIRIM
Ç.Ü.İ.I.B.Fakültesi
I-GİRİŞ
1980'li yıllarla birlikte ülkemizde yaşanan ekonomik bu
nalımı atlatmada kullanılacak politika önerilerinden birisi olarak
KİT'lerin özelleştirilmesi dünyadaki gelişmelere paralel olarak
güncellik kazanmıştır. Bu çalışmada ikinci bölümde dünyada kamu
sektörünün ekonomi içindeki payındaki gelişmeler kısaca incelen
miştir. Üçüncü bölümde ise özelleştirmenin tanımı verilerek
özelleştirmede karşılaşılan sorunlar kısaca açıklanmıştır. Dördüncü
bölümde ise dünyada uygulanan özelleştirme yöntemleri açıklanmıştır.
Beşinci bölümde ise Dünyada uygulanan özelleştirmeler kısaca veril
miştir.
II. DÜNYA'DA KAMU SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ
1929 Dünya buhranından sonra piyasa mekanizmasının,
kamusal mallar, dışsallıklar, ölçek ekonomileri ve eksik rekabet nede
niyle optimum kaynak tahsisini sağlamada yetersiz kaldığının
görülmesi üzerine kamu sektörünün ekonomiye müdahalesi giderek
artmaya bağlamıştır. Kaynak tahsisinde etkinliğin sağlanması dışında
adil gelir dağılımı, tam istihdam, fıat istikrarı ve ekonominin hedeflen
miş büyüme hızına ulaşma gibi sosyo ekonomik amaçlarında kamu
sektörünce üstlenilmesi, bu sektörün ekonomi içindeki payının gide
rek artmasına neden olmuştur.
II. Dünya savaşı sonrasında daha önceleri sömürge ve
yan sömürge durumunda olan ülkelerin bağımsızlıklarına kavuşmaları
da dünya ekonomisi içinde kamu sektörünün giderek büyümesine
neden olmuştur. Zira bu ülkelerde bağımsızlıklannın elde edilmesin
den sonra daha önce yabancı firmaların elinde bulunan şirketlerin millileştirilmesine girişilmiş ve bu şirketlerin mülkiyeti kamu sektörüne
geçmiştir. Bunun yanısıra azgelişmiş ülkelerde Devlet, arzulanan
kalkınma hızını gerçekleştirebilmek için büyüme ve kalkınmanın mo
toru olma görevi yüklenmiştir (Hanke 1986). Kalkınma stratejileri
içinde önemli bir yeri olan ancak özel sektörün yüksek risk derecesi
düşük getiriler veya sermaye yoğunluğu gerektirmesi nedeniyle
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yatırım yapmaktan kaçındığı alanlarda kamu mülkiyeti
gerçekleşmiştir. Aylen'in de belirttiği gibi gelişmekte olan ülkelerdeki
modem sanayi kuruluşlarının pek çoğu kamu mülkiyetinde olup, ge
rek sol gerekse sağ rejimler ile gerek liberal gerekse askeri yönetimler
yeni üretim alanlarına girebilmek için kamu kuruluşları
oluşturmuşlardır (Aylen, 1987).
Gelişmekte olan ülkelerde ticari amaçlı kamu kurumlarının
kuruluşlarındaki bir diğer etken ise özel sektörün başarısız olduğu
alanlarda temel mal arzını kısmamak ve işsizliği kontrol edebilmektir.
Bu kurumların oluşturulmasında politik ve ekonomik kontrolü elde tu
tabilme arzusunun yanısıra sosyo-ekonomik amaçlara ulaşma arzusu
da bulunmaktadır.
Yukarıda sayılan nedenlerle hızla büyüyen kamu
sektörünün ekonomi üzerindeki etkiside giderek belirginleşmiştir.
Aşağıda verilen tablo: l'de bu olgu açıkça görülmektedir.

TABLO : 1
Seçilmiş Ülkelerdeki Kamu Kuruluşlarının
Ekonomideki Yeri
Bölge

Ülke

Latin
Amerika

Arjantin
Meksika

Venezüella
Peru

Kamu Kurumlarının
Yaklaşık sayısı
120
500

400
150

Jamaika

100

B. Almanya
Fransa
Avusturya

500
N/A
N/A

Portekiz

N/A

Mısır

N/A

Türkiye

400

Tanzanya

400

Senegal

N/A

G. Kore

N/A

Hindistan
Pakistan
Sri Lanka

200
175
125

Kanada

400

Ülke Ekonomisindeki
Yerinin Göstergesi
GDPnin % 20'si
GDP'nin % 10'u
GCFnin % 30'u
GDP'nin % 251
GPD'nin % 25'i
NCI'nin % 50'si
GCFnin % 25'i

Avrupa

Orta
Doğu

GDP'nin % 10'u
GDP'nin % 17'si
GDP'nin % 15'i
GCFnin % 20'si
GDP'nin % 15'i
GCFnin % 33 u
MVA'nın % 60'ı
GDP'nin % 31'i
GCFnin % 2 8 i

Afrika

Asya

Amerika

Yatırımı
Birikimi

GDP'nin % 15'i
MVA'nın % 40'ı
GDP'nin % 20'si
GDP'nin % 10'u
NCI'nin % 30'u
GDP'nin % 10'u
GCFnin % 45'i
GCFnin % 30'u
28 Milyar S 'in
üzerinde varlık

GDP : Gayrisafi Yurtiçi Hasıla NCI : Ulusal Sermaye
MVA : İmalatta Katma Değer GCF: Gayrisafi Sermaye
Kaynak : Austin, v . d . , 1986
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Tabloda görüldüğü gibi, kamu kuruluşlarının yurtiçi gayrisafı hasıladaki payı % 10'un üzerinde olmakla birlikte bu pay gayrisafî sermaye birikiminde % 20'nin üzerinde imalattaki katma değer ile
ulusal sermaye yatırımında ise % 30 ile % 50 arasındadır.
Ancak, 1970'li yıllarla enflasyonla birlikte ortaya çıkan
durguluk ve işsizliğin giderilmesinde uygulanan politikaların
başarısızlığı devletin ekonomik politikalarını gözden geçirmesini ge
rektirmiştir. Kamu kuruluşları, devletin ekonomik sorunlara yol açan
pek çok faktöre müdahale edememesi nedeniyle ekonomik politika
ların hedef tahtası durumuna gelmişlerdir. Bu nedenle kamu kuru
luşları ekonomi politikaların başarısızlık nedeni olarak görülmüş ve
gerekli düzenlemelerin yapılmasındaki esnekliğin ekonomiden çalan
unsunlar olarak nitelendirilmiştir (Hemming, 1987).
Bunalımın atlatılması için uygulanan maliye ve para poli
tikalarının başarısızlığı yeni ekonomik politika arayışlarının
doğmasına neden olmuştur. Friedman ve yandaşlarına göre ekonomi
deki zorluklar piyasa mekanizmasının işleyişini bozan devlet
•müdahelelerinden ileri gelmektedir. Devlet müdahelesine karşı çıkılma
nedenleri olarak söz konusu müdahalelerin i) piyasa mekanizmasının
işleyişini bozarak etkinsizliğe yol açması, ii) ikinci en iyi çözümleri
önermesi ve iii) hertürlü düzenlemeye göre rekabetin daha iyi
işlediğine inanılması gösterilmektedir (VVescott, 1984). Bu görüşleri
şu cümle ile özetlemek mümkündür. "Şu halde, devlet müdahalelerini
azaltmak bu amaçlada müdahaleci bütün kurum ve gelenekleri
kaldırmak gerekmektedir." (Chevalier, 1983).
III) Ö Z E L L E Ş T İ R M E
II. Dünya savaşından sonra hızla büyüyen kamu
sektörünün etkinliğin sağlanmasında yeterince başarılı olamadığı
görüşü 1980'lerden sonra giderek yaygınlaşmıştır. Kamu kesiminin
hızla büyümesinin yol açtığı başarısızlıklar olarak: i) kamu kesiminin
üretim faaliyetlerinde yüksek maliyetlerin, yenilikleri takip etmedeki
yetersizliklerin ve üretilen malların, dağıtımındaki gecikmelerin yol
açtığı etkinlik kaybı, ii) belirlenen amaçlara ulaşmadaki başarısızlık,
seçkin guruplara daha çok fayda sağlanması ve kuruluşların
yönetimine yapılan siyasi müdahaleler gibi nedenlerin yol açtığı kamu
sektöründeki etkinlik kaybı ve iii) bürokrasinin hızla gelişerek bütçeyi
zorlaması, kamu sektöründe işçi ilişkilerinde ortaya çıkan sorunlar ve
sonuçta kamu ekonomisindeki etkinlik kaybının bütün ekonomiyi et
kilemesi gösterilmektedir (Samuel, 1985).
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Yaşanan bunalımın yol açtığı sorunlar birçok ülkede,
kamu harcamalarını kısmak amacıyla kamu sektörünün yeniden
gözden geçirilmesini ve yeni düzenlemeleri gerektirmiştir. Bu amaçla
kamu sektörünce yönetilen ancak özel sektöre devredilmesi mümkün
olan faaliyetlerin yeniden değerlendirilmesine başlanmıştır. Bu
gelişmelerin sonucunda 1980'lerle birlikte devlete ait varlıkların veya
işlevlerin özel kesime devredilmesi olayı olarak tanımlanan
özelleştirme bütün dünyada giderek önem kazanmışür.
Devlete ait varlıkların veya işlevlerin özel kesime devredil
mesi olarak tanımlanan özelleştirme,' devletin ekonomik faaliyetleri
düzenlemedeki yasal ve idari denetimlerinin tamamen kaldırılacağı an
lamına gelmemektedir. Kaldırılacak olan sadece devletin sektöre girişi
önleyen, sunulacak mal ve hizmet çeşidi ile ilgili, fıat ve rekabete ilgili
düzenlemelerdir (OECD Observer, 1986).
IV) Ö Z E L L E Ş T İ R M E D E KARŞILAŞILAN
SORUNLAR
1980'li yıllardan itibaren giderek
önem kazanan
özelleştirme ilkesinin birçok ülke tarafından benimsendiği açıklanmış
olmasına rağmen uygulamaya ancak birkaç ülkede başlanabilmiştir.
Zira özelleştirme stratejisi gerek politika gerekse uygulama
aşamasında çeşitli engellerle karşılaşmaktadır.
A) Politika Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar:
Özelleştirme ilkesinin benimsendiğinin açıklanması ile bir
likte çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların en önemlisi
siyasi olanlardır. Özellikle az gelişmiş ülkelerde kamu kurumları
bağımsızlık simgesi olarak görülmekte ve özelleştirme ile birlikte bu
kurumların yabancıların eline geçerek bağımsızlığın kaybedileceği
düşünülmektedir. Bunun yanısıra kamu kuruluşlarının bazı faaliyet ve
varlıklarının kamunun vazgeçilmez görevleri arasında bulunduğu ka
bul edilmektedir. Örneğin birçok ülkede madenler ve enerji kaynaklan
ulusal miras olarak kabul edilmekte ve bu kaynakların özel seKtöre
devrine karşı çıkılmaktadır.
Özelleştirme politikasına ekonomik nedenlerle karşı
çıkanlar ise doğal tekeller için en iyi çözümün kamu mülkiyeti
olduğunu ve kamu kuruluşlarının ekonomik etkinliği sağlamada
başarılı olduğunu ileri sürmektedirler. Bunun yanısıra, işçi sendiklarının güçlü olduğu ülkelerde ise özelleştirmenin yol açacağı işsizlik
ve gelir dağılımında ortaya çıkabilecek değişikliğin sosyal maliyeti
üzerinde durularak karşı çıkılmaktadır.
B) Uygulama Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar:
Özelleştirme konusuna siyasi alanda karşılaşılan sorun195

lann yanısıra uygulama alanında da önemli sorunlarla karşıla
şılmaktadır. Bu konuda karşılaşılan en önemli sorun özel sektörün ka
muya ait kuruluşları satın almaya pek istekli olmamaları gösterilebilir.
Bilindiği gibi özel sektör yatırımları genellikle az gelişmiş ülkelerde
göreli getirilen yüksek olan alanlarda gerçekleştirilmektedir. Birçok
ülkede ise kamu kuruluşlarının etkin olarak çalışmadığı ve zarar ettiği
görüşü yaygındır. Bu nedenle özel sektörün kamu kuruluşlarını satın
almada istekli olmadığı görülmektedir. Özel sektörün isteksizliğindeki
bir diğer etken ise ülkelerin siyasi yapısında ortaya çıkabilecek bir
değişiklik sonucunda hükümetlerin yeniden kamulaştırmaya gitme
tehlikesinin gözardı edilememesidir.
Özelleştirmenin uygulama aşamasında karşılaşabilecek
ikinci önemli sorun ise kamu sektörünün büyüklüğünün özel kesimin
satınalma kapasitesinin çok üstünde olmasıdır. Kamu sektörünün hat
ta tek bir kamu kuruluşunun ölçeği bile bir çok ülkede özel sektörün
satın alabilme kapasitesini aşmaktadır. Örneğin İngiliz Telecom
Şirketine ait hisselerin % 5 Tinin satışı için gerekli olan 6 milyar Dolar
1983 yılında İngiltere'de satışa sunulan hisse senetlerinin toplam
değerinden daha fazladır (Austin 1987). Bu büyüklükteki kuru
luşların satışı için yabancı sermayeye gereksinim duyulmaktadır. Ser
maye faktörünün kıt olduğu gelişmekte olan ülkeler de ise bu sorun
daha da önem kazanmaktadır.
Uygulamada karşılaşılan diğer bir sorun ise kamu kuru
luşlarının değerinin belirlenmesinde ortaya çıkmaktadır. Sağlıklı bir
değerlendirilme yapılabilme için gelimiş sermaye piyasalarına gereksi
nim vardır. Ancak sermaye piyasalarının kendi zayıflığı zaten
özelleştirmeye başlıbaşına bir engel oluşturmaktadır (Aylen 1987).
Özelleştirme işlemlerine başlanmadan önce söz konusu
işlemler için yapılan planlarda da önemli aksaklıklar ortaya
çıkmaktadır. Herşeyden önce özelletirme işlemini yürütecek kurum
veya kuruluşun saptanması ve yetkililerinin belirlenmesi ile birlikte
kamu kuruluşlarının envanterinin çıkartılması ve devletin mal
varlığının belirlenmesi gerekmektedir. Ancak, bundan sonra
özelleştirme işleminde seçilecek stratejinin belirlenmesi mümkün ola
bilecektir. Devletin mal varlığının belirlenmesinden sonra özelleştirme
sürecinin nekadar zamanda gerçekleştirilebileceği saptanmak zorun
dadır. Zira bir çok ülke özelleştirmeyi kabul etmekle birlikte henüz
kamu kuruluşlarını özel sektöre devretmeyi başaramamıştır. Örneğin,
ülkemizde 1983 lerde gündeme gelen özelleştirmeye 1988 yılında birtek Teletaş hisselerinden ufak bir kısmının satılması ile
başlanabilmiştir.
Özelleştirme süresinin saptanmasından sonra kuruluşların
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satış sırasının saptanması ve sarışa hangi kuruluştan başlanacağına
karar verilmesi de önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Genel
likle önceliğin kar eden kuruluşlara verilmesinin uygun olacağı
düşünülmekle birlikte kamu payının görece olarak düşük seviyede
olduğu kuruluşlardan da başlanılması önerilmektedir. Böylece
başlangıçta az miktarda hisse senedi piyasaya sürülerek kamunun
özelleştirme konusundaki istekliliği ölçülmüş olmakta, aynı zamanda
sermaye piyasası üzerinde ortaya çıkabilecek olumsuz etkiler ortadan
kaldrnlmaktadır.
Özelleştirmede karşılaşılan diğer bir sorun ise kamu kuru
luşlarının herbirinin nekadarlık hissesinin satışa sunulacağının belir
lenmesidir. Devlet stratejik bazı nedenlerle bazı kamu kuruluşlarının
tamamen kontrolden çıkmasını istemeyebilir ve bu nedenle hisselerin
tamamını satışa arzetmeyebilir.
V) Ö Z E L L E Ş T İ R M E D E K U L L A N I L A N YÖN
TEMLER
Özelleştirme değişik yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir. Bugüne kadar uygulanan yöntemler 4 gurup altında toplanmak
tadır.
1) Hisse senetlerinin satışa sunulması:
Bu yöntemlerden en kolay ve çekici olanı kamuya ait
varlıkların özel kesime veya kişilere satılmasıdır. Böylece satılan
işletmenin yer aldığı sektörde devlet faaliyetleri son bulmaktadır. Daha
da önemlisi varlıkların satılması devlete kısa vadede oldukça önemli
bir gelir kaynağı sağlamaktadır.
Bu tip bir özelleştirme stratejisinin seçilmesi beraberinde
yukarıda sayılan önemli sorunlanda gündeme getirmektedir. Özellikle
sermaye piyasalarını gelişmediği, tasarruf oranının düşük gelir
dağılımının bozuk olduğu gelişmekte olan ülkelerde bu yöntemin kul
lanılması önemli sakıncaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ser
mayenin belirli ellerde toplandığı bu ülkelerde özelleştirilen kamu ku
ruluşlarının kontrolünün büyük sermaye guruplarının eline geçmesi
ülkede yoğunlaşmanın artmasına yol açacaktır. Bunun yanısıra yeni
yatırımlara gidebilecek kaynakların bu alandan çekilerek yeni hisse
senetleri yolu ile develete geçmesi ülke kalkınması açısından olumsuz
bir durum olacaknr. Zira devletin bu kaynaklan üretken alanlarda kullanak yeni kamu kuruluşları oluşturması beklenemez. Böylce bir
seçenek o hükümetin özelleştirme ilkesi ile çelişecektir. Bu durumda
elde edilen kaynaklar genellikle devletin cari harcamalarında kul
lanılacaktır.
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2) Devlet Tekellerinin Ortadan Kaldırılması:
Diğer bir yöntem ise devlet tekelinde bulunan hizmetlerin
özel sektöre açılarak devlet denetimine son verilmesidir. Bu yöntem,
tüketicinin yararına olarak rekabeti arttırmakta ve tüketiciye daha çok
seçme imkanı tanımanın yanı sıra hizmetin sunulması için devlete du
yulan ihtiyacı da azalttığından bütçenin kısılmasını da sağlamaktadır
(Butler, 1986).
Bu yöntemin uygulanmasında tekellerin tam anlamıyla
kaldırılması yerine koşullu olarak özel sektöre bu alana girme izni ve
rildiği görülmektedir. Örneğin ülkemizde kamu tekelinde bulunan si
gara üretimine sadece dış pazar için üretimde bulunmak koşuluyla izin
verilmesi bu tip bir özelleştirme olarak kabul edilebilir.
3) İhale Yöntemi:
Özelleştirmede kullanılan üçüncü yöntemde ise hizmetin
finansmanı devletçe karşılanmakla birlikte hizmet özel sektör ta
rafından sunulmaktadır. Hizmetin sunum hakkı ihaleye çıkarılmakta,
firmalar birbirleri ile yarıştıkları için en düşük maliyeti öneren firma
sözleşme hakkını elde etmektedir. Kamu tasarrufu rekabetin egemen
olduğu piyasalarda daha yüksek olmaktadır.
Bu tip özelleştirme yöntemi de ülkemizde Adana Belediy
esi tarafından Emlak Vergisinin toplanması ve temizlik hizmetlerinin
ihaleye çıkartılarak özel sektöre devredilmesi ile uygulamaya sokul
muştu.
4)Sübvansiyön yoluyla Özelleştirme
Özelleştirmede uygulanan bir diğer yöntem hizmetin kamu
tarafından bizzat yada ihale yoluyla sunulması yerine devletin bu hiz
metten yararlanacak kişilere açık piyasadan satın alabilmeleri için ge
rekli donatım (satın alma vesikası olabilir) vermesidir. Bu durumda
satın alma gücü zayıf olan bireyler de bu hizmetten yararlanma ola
nağına sahip olacaklardır. Vesika yöntemi, hizmetin sunulduğu piya
sanın oldukça sağlıklı bir yapıya sahip ancak tüketicilerin gelirlerinin
yetersiz olduğu durumlarda basan sağlıyabilmektedir. İhale ve vesika
yönteminde söz konusu malın sağlanmasında devlete düşen görev
azalmakla birlikte vesika yönetiminde aynca tüketici o malı en etkin
olarak sunan firmadan alacağından devletin o mal için katlanacağı ma
liyet de en aza inmektedir.
5) Kısmı Özelleştirme:
Diğer bir özelleştirme yöntem ise devletin bazı mal ve hiz
metin üretimini kısmen veya tamamen özel sektöre devretmesidir. Ba
zen bu şekilde gerçekleştirilen özelleştirme gönüllü kuruluşlan ve
kooperatifleri ortaya çıkarmakta ve üretim bu kuruluşlarca
karşılanmaktadır (Samuel, 1985). Gönüllü kuruluşlar özellikle eğitim
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ve sağlık hizmetlerinde önemli katkılarda bulunabilirken kooperatifler
kırsal kesimde yer alan faaliyetlerde başarılı olmaktadır (Badett,
1982).
6) İşletme Hakkının Devredilmesi:
Kamu kuruluşlannın özelleştirilmesinde kullanılan bir
diğer yöntem söz konusu kamu kuruluşunun işletilmesinin özel
sektöre devredilmesidir. Kamu kuruluşunun mülkiyeti kamuda kal
makla birlikte işletme hakkı ihale yoluyla en uygun fıatı veren firmaya
devredilmektedir. Türkiyede Emekli sandığı tarafından yapılan otelle
rin işletmelerinin özel kesime devredilmesi bu tip uygulamalar için
örnek olarak verilebilir.
7) Diğerleri:
Buraya kadar sıralanan yöntemler özelleştirmede en çok
kullanılan yöntemlerdir. Bunlann dışında birde özelleştirme adı altında
resmen yapılmamakla birlikte gayriresmi olarak gerçekleştirilen
özelleştirme yöntemleri vardır. Bu yöntemler "emekliyen" ve "arka
kapı özelleştirmesi" diye ikiye aynlmaktadır (Berg, 1987).
Emekliyen ve sürünen (creeping) tip özelleştirmede kamu
işletmelerinin bütçe kaynaklanndan yapılan tahsisat azaltılmakta, ge
rek merkez gerekse ticari bankaların verdikleri krediler kısılmakta, ele
man sayısı azaltılmakta ve birkaç yıl içinde bu işletmeler tasfiye edile
rek devletin bu sektördeki faaliyetlerine son verilmektedir.
Arka kapı özelleştirmesinde ise devlet sorumlu ancak pek
başanlı olamadığı faaliyetlerini bazı bireyler yada bireyler topluluğuna
terketmektedir. Turizm sektöründe iyi işletilmeyen kamu sektörüne ait
bir otelin özel sektöre devredilmesi arka kapı özelleştirmesine örnek
olarak verilebilir.
Emekliyen veya arka kapı özelleştirmesinin genellikle
kamu oyuna açıklanmadan yapılıyor olması bunlann hem izlenmesini
zorlaştırmakta hem de kamuoyunun şimşeklerini üzerine
çekmemektedir.
Yukanda sayılan yöntemlerin hangilerinin, nasıl kul
lanılacağı ülkelerin gelişmişlik derecesine ve politikalarına bağlı olarak
farklılıklar göstermektedir.
VI) Ö Z E L L E Ş T İ R M E İLE İ L G İ L İ
UYGULAMALAR
Özelleştirme hareketine ellinin üzerinde ülke katılmakta
dır. En yaygın uygulama ise İngiltere'de gerçekleşmiştir. 1979-1985
yıllan arasında İngiltere'de 12 kamu kumlusu özelleştilirken. yaklaşık
5.5 milyar Sterling değerindeki kamu varlıklarının satışı gerçekleşmiş
ve 400000 çalışan özel sektöre devredilmiştir (OECD Observer.
1986).
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Özel sektöre devredilen varlıklar arasında İngiltere'nin en
büyük taşıt araçları imal eden firması, kamu konutları işletmeleri,
İngiliz demiryollarının işlettiği oteller, kimya sanayii ile elektronik sa
nayiinde yer alan firmalar bulunmaktadır (Butler, 1986). 1985
Kasımında gerçekleştirilen British Telecom'un satışında 3 milyar
hisse satılırken (OECD Observer, 1986) 1986 Aralık ayında
gerçekleştirilen British Gas Şirketinin satışında piyasaya 4 milyardan
fazla hisse senedi sürülmüştür.
A.B.D. de ise gerek mahalli gerekse merkezi yönetimce
özelleştirme faaliyetleri geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Bir
araştırmaya göre mahali hükümetlerin % 35'i konutlara ait çöplerin to
planması hizmetini özel firmalara devretmiş, % 42'si şehiriçi otobüsle
ulaşım ve bakım işinde özel sektörden yararlanmakta iken % 80'i taşıt
çekme ve pak etme işlemini sözleşme ile özel sektöre devretmektedir
(Butler, 1986). Bu hizmetlerin yanı sıra sokakların bakımı,
ağaçlandırma, trafik sinyalizasyonu, ambulans hizmetleri gibi hizmet
leri de özel sektör sunmaktadır. Hatta bazı şehirlerde özel itfaiye
teşkilatı bulunmaktadır (Diebold, 1985). Mahalli idarelerin yanısıra
federal hükümette havayolları ile ilgili denetimleri kaldırmış, karayol
ları ve deniz yollarındaki düzenlemeleri azaltmıştır. Reagan
yönetimince American Telephone and Telegraph Company (A.T. &
T) televizyon, radyo yayınlan ile bilgisayarla yapılan telekomi'nikasyon hizmetlerini ilgilendiren düzenlemeler kaldırılmıştır (Okun,
1986).
İtalya, Batı Almanya ve İsveç gibi bazı ülkeler kamu kuruluşlanndaki hisselerini azaltırken Brezilya bazı fırmalannı satmıştır.
Gelişmekte olan ülkelerde özelleştirme gelişmiş ülkelere göre daha
küçük hacimlidir. Şili'de özelleştirme oldukça yaygın bir uygulama
alanı bulmuştur. Daha önce kamulaştırılan yaklaşık milyar dolar
değerindeki firma 1974-1982 yıllan arasında özel sektöre devredil
miştir. Yine de Şili'nin kamu işletmelerinin net değeri özelleştirilen
kamu kuruluşlannın on katı civarındadır (Austin J.E ve d., 1986). Pa
kistan ve Bengaldeşte ise küçük kapasiteli tekstil, jüt ve şeker
atölyeleri özel sektöre devredilmiştir. Aşağıda verilen Tablo : 4
değişik ülkelerde yer alan özelleştirme eğilimlerini özelleştirme hare
ketinin yaygınlık derecesi hakkında bir fikir vermesi bakımından
önemlidir.
Ülkemizde de dünyadaki bu gelişmelerin ışığında
özelleştirme gündeme gelmiştir. Özelleştirme daha çok özel mal nite
liğinde mal üreten kuruluşlar olan KİT'ler için düşünülmektedir.
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Tablo 4
Bazı Ülkelerde Sanayileşme Politikası Eğilimleri
Ülke Adı

Kamulaştırma
1946
1971
1940'lar
1960'lar
1961

Arjantin
Bengaldeş
Brezilya
İngiltere
Mısır
F.Almanya
Fransa
Doğu Almanya
Macaristan
Hindistan

1981
1945
1949
1956

Endonezya

1957

italya
Japonya
Meksika
Nijerya
Pakistan
Filipinler
Çin
Polonya
Kore Cum.

1950'ler
1960'lar
1972

1953
1960'lar

İspanya
Taylanda
Türkiye
ABD

1939

Yugoslavya

1945

Açıklanan Reform
SOE'lerin Satışı, 1986
SOE'lerin Satışı, 1982
SOE'lerin Satışı, 1983
SOE'lerin Satışı, 1979
SOE hisse Satışı, 1984
SOE'lerin Satışı, 1986
SOE Birleşmeleri, 1978
Fiatlama, 1980'ler
Düzenlemelerin Kaldırılması,
1982,1986
POE'lerin Özendirilmesi 1980
SOE'lerin sauşı, 1983
SOE'lerin saüşı, 1985
SOE'lerin saüşı, 1985
SOE'lerin saüşı, 1986
Düzenlemelerin Kaldırılması,
1979
SOE'lerin Satışı, 1986
POE'lerin İzin, 1983
Düzenlemelerin Kaldırılması,
1986
SOE'lerin Satışı, 1980
SOE'lerin Satışı, 1980
SOE'lerin Satışı, 1985
Düzenlemelerin Kaldırılması
1979
Merkezileşme 1986

Piyasaya Yönelme
Eğilimi
+
+
+
+
0
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0

+
+
+
+

* Sanayi kesiminin kısmen yada tamamen kamulaştırılması
** SOE = Kamu sektörüne ait kuruluşlar, POE = özel sektöre ait ku
ruluşlar
Kaynak : Berg
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VII) S O N U Ç
Hükümetler artan dış borçlar, yaşanan ekonomik bunalım
ve bütçe açığı gibi sorunlara yol açan birçok faktör arasındaki sorun
ların kaynağı olarak kolayca denetim alıtna alabilecekleri kamu kuru
luşlarını görmektedirle. Bu yaklaşım arkasında ise kamu kuru
luşlarının kötü yönetildiği, rekabetin olumsuz yönde etkilendiği ve
siyasi baskıların açık olduğu inancı yer almaktadır. Bu sorunlara
çözüm ise özelleştirme olarak görülmektedir. Özelleştirme ile kaynak
ların akışkanlığının sağlanarak daha etkin kullanılacağına inanıl
maktadır.
Ancak yukarıda belirtildiği gibi özelleştirme birtakım so
runları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunların en önemlisi ser
maye piyasalarının gelişmediği ve tasarruf oranının düşük olduğu
gelişmekte olan ülkelerde hisse senetlerinin satışı ile gerçekleştirilecek
özelleştirmelerde ortaya çıkacaktır. Bu yöntemle gerçekleştirilecek
özelleştirme ülke içinde firma seviyesindeki yoğunlaşmanın artmasına
neden olabileceği gibi yeni yannmlara yönelebileeği fonların da azal
masına neden olabilecektir. Kısa vadede hisse senetlerinin çok sayıda
kurum.ve kişiye satılmasının sağlanması durumunda ise bu kuru
luşların kimin tarafından yönetileceği sorunu ortaya çıkmaktadır.
Ülkemizde kamu payının görece olarak düşük olduğu Teletaş şirketiyle başlatılan özelleştirmenin diğer kamu kuruluşlarında
uygulanması yukarıda açıklanan sorunların ortaya çıkmasına neden olabilecektir.
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II. OTURUM'LA İLGİLİ TARTIŞMALAR
1. Tartışmacı : Turan YAYIN
Ben sorumu Burhan Bey'e yöneltmek istiyorum. Şimdi
Joan Stuart Mill'in bir sözü var. Bir tartışmada kişinin görüşünün 4/
3'nünü karşıt görüşü eleştirmekten oluşur diyor. Ancak 4/1'i kişinin
kendi görüşlerine kalıyor. Ben Sayın Burhan hocamın bu 4/1 görüş
lerini merak ediyorum. İşte 1950'ler anlattılar fıskalist dönem. Kamu
harcamalarının maliyeciler tarafından övüldüğü bir araç. 1970'lerde
Friedmen çıkıyor ve bunun çalışmadığını ve önemli olan özel kesimin
etkin dağılımı sağladığını vs. özel kesimi savunuyor. 1970'lerin son
larında da bir maliye politikası olarak vergilerin indirilmesi ortaya
çıkıyor. Şimdi Burhan hocam bu görüşleri eleştirdi. Benim sormak is
tediğim kendisinini Robinsonun lafı yani dünya kapitalizmin ikinci
krizi hiç görülmemiş ortaya çıkmış, buna nasıl bir teşhis koyuyarlar
ve nasıl bir politikalar demeti düşünüyorlar? Çünkü muhafazakar
görüşleri eleştirdiler. Kendi görüşlerini rica edeceğim. Bu konuda
nasıl bir krizin teşhisi ve nasıl bir polikita demeti? Teşekkür ederim.
2. Tartışmacı : Araş. Gör. Oktay VURAL
Sermayenin tabana yaygınlaştırılmasının hiçbir ekonomik
kriteri ve değeri yoktur dendi. Sermayenin tabana yaygınlaştırılması
neticesi hisse senetleri son derece yaygınlaşacak. Dolayısıyla hisse se
netlerin yönetimdeki temsili de azalacaktır. Şimdi mülkiyetle yöneti
min ayrılması sonucu yapılan ampirik çalışmalar gösteriyor ki tabana
yaygınlaştırmayla birlikte mülkiyet yönetimden ayrılınca, şirketler kısa
dönem kar dağıtımı yerine uzun dönem gelişmeyi hedef alacak. Böy
lelikle güçlü şirketler olacaktır. Zaten Japon kalkınmasının temelinde
de mülkiyetle yönetimin ayrılması söz konusudur. Kısa dönemde kâr
dağıtımı yerine uzun dönemde gelişmeyi güçlenmeyi ve öz kaynaklara
yönelmeyi hedeflemiştir. Ben sermayenin tabana yaygınlaştırılmasının
ekonomik açıdan değer ifade ettiğini Japonyada da kanıtlanmış ekono
mik neticeleri olduğu kanaatini taşıyorum. Teşekkür ederim.
Özelleştirmenin Türkiye açısından gelecekteki etkileri ile
ilgili sorum. Türkiyede 1830'larda KİT'ler Türkiye'nin sermaye biri
kimi ile kurulmuş. Türkiye'nini sanayileşmesinede önemli katkıları ol
muş halende katkıları olan büyük kuruluşlar. Son Teletaş örneğinde
özelleştirmeyle birlikte bir yabancı sermayenin sermaye payı % 39'a
ve en büyük paya çıkıyor, diğer KİT'lerde de özelleştirme sonucunda
da ve bu KİT'lerin borçlarına karşılık hisse senetleri verilirse acaba
Türkiye 1990'larda veya 80 sonrasında 1041ardaki, 20'lerdeki duru204

muna mı düşecektir? Teşekkür ederim.
3. Tartışmacı : Doç.Dr. Fevzi DEVRİM
Özelleştirme konusunda da reorganizasyonda da Türkiye
'deki KİT'lerin geleceğini tayin bakımından konuya kendi ülkemiz
koşullan içerisinde yaklaşarak KİT'lerin yaygınlaşmasını istiyorsak,
acaba kendisi nasıl bir KİT tasavvur ediyor, nasıl bir KİT düşünüyor,
özelleştirme bakımından Sayın Oyan konuya bakarsa gösterdiği sakın
calar gelişmiş ülkelerdeki seviye'de varmıdır? Pek çok konuda o para
lelliği kurarak bunu göstermeye çalıştı. Teşekkür ederim.
Sorum Oyan'a olacak. 1980'lere kadar Türkiye'de üç dört
holding var. 1980'lere geliyorsunuz. Türkiye'deki holdinglerin sayısı
yüz yüzyirmi oluyor bence 80'lerde sonra Türkiye'de ticari sermaye
toplandı. Ticari ve siyasi baskılar nedeniyle bu sermaye ne yapacağını
bilmiyor. Türkiye'de acaba böyle toplanan bir para mı var ve ideolojik
nedenle siyasi otorite üzerindeki baskıyı bu mu yaratıyor?
İkinci sorum borçlarımız çok artn. 40 Milyar ve borçların
miktarını bir yabancı ayarlıyor. Acaba bu adamlar bundan sonra ipo
tek için, yani doğu-batı karşılaşdrmasından ziyade bu güney ve kuzey
dengesine daha önem veriyorum, kapitalist sistem içerisinde ele alıyo
rum ve acaba sayın Oyan siz bu konuda çok emek verdiniz. Böyle
Türkiye'de bir artı ticari sermaye doğdu. 1980'lerden sonra onlar ha
zır iş mi arıyorlar, oraya mı kaçacak hisse senetleri, yoksa en kötüsü
girdiğimiz borç tuzağında ipotek diye mi verilecek? Teşekkür ederim.
Tebliğ Sahibi Doç.Dr. Burhan ŞENATALAR'ın Cevabı
Turan Yayın kardeşim bana yardım olsun diye bir soru
sordunuz ama hiç yardım almadım. Yöntem yada içerik olarak benim
çok sıcaklık duyduğum bir soru değil bu, bu Türkiye'de de karşımıza
çıkıyor peki senin alternatifin ne. Türkiye'yi geçtik ABD için alternatif
ne. ABD için ya da dünya kapitalizmi için alternatif önermek mümkün
değil yada çok zor birşey. Ona rağmen birşeyler söylemek istiyor.
70'lerden itibaren bir deneme dönemi başladı. Bazı örneklerini ver
mek istiyorum. İngiltere'de şöyli bir süreç başladı. 1973-74 muhafa
zakar hükümet var. Başbakan Edward Hill. Madenciler sendikası
dehşet bir grev yaptı. Edward H. seçimde tepe taklak gitti. Yani İngil
tere'de işçi sınıfı iktidarı değiştirdi. 1980'li yıllarda ban Teacher bu
nun intikamını aldı. Madenciler yine greve gittiler.İktidan değiştirmek
şansları yok. Dengeler tersine döndü. Burada gelene kadar Edvvard
H. devrildi, yerine işçi partisi hükümeti geçti. Teacher'e gelmeden
hamamlar kısılmaya başlandı, harcamalar kısıldıkça fedakarlıklar baş205

lıyor. Arkasından özelleştirmeyle dertlerine bir çare bulmaya çalıştılar
bütçe açığına. Ingilterinin 1988-89 bütçesi 3 milyar sterlin bu yıl faz
laları var, gelecek yıl 3 milyar sterlin fazlaları var, ondan sonraki
yıllarda da denk bütçe yapıyorlar. Bundan sonraki beş yıl içinde
.özelleştirme geliri 5 milyar sterlin. 5 milyar sterlin de devlet harcama
larının ne kadarı söyleyeyim. 1986-87'de % 3.1, 90-9l'de % 2.8'i bu
hiç fena bir oran değil. Yapılan şeyin ideolojik ve politik çok cephed
en bir saldın olduğ kanısındayım. Refat devletin getirdiği şeyleri
80'lerde ciddi ölçüde sarsıldı. İşsizlik sigortası kaldırıldı buna Teacher'in de Regen'in de gücü yetmez, onların temsil ettikleri güçlerin ve
gücü yetmez. Ama işsizlik sigortasından yararlanan insanalara verdiği
parayı azaltır, ABD'de işsizlik süresi son derece yükselmiş durumda,
ortalama işsizlik 12 hafta iken 18 haftaya çıkmış, altı aydan fazla işsiz
olanların toplam işsizlere oranı % l l ' d e n % 19'a çıkmış. ABD'de
"poverty limit" dedikleri fakirlik sının altında yaşayanlar 70'lerin ikin
ci yansında 25 milyon, 804de 29 milyon, 83'de 35 milyon. Şimdi %
15'e çıkmış durumda. Yüzbinlerce insan ABD'de sokakta yatıyor.
Ben size alternatif söyleyemiyeceğim ama ben buna karşıyım, buna
sonuna kadar karşıyım. Daha bölüşümcü, daha demokratik bir alter
natif aramaya niyet eden akademisyenler için bir şeyler belki çıkabilir
yüzde yüz emin değilim. Hiçbir şeyi garanti edemem, belki sınırlar
içnide düşünmek zorundayım. 1973 kitabında Tames o değin-diği
şöyle bir çıkış ihtimali vardı. Askeri sanayi komplek yerine yine kapit
alizm içinde kalarak bir sosyal sanayi komplekse geçiş olabilirmi diy
ordu. James o tahmin ettiği böyle bir sanayi kompleks kurulabilirse
büyüme, birikiminin meselesi haledilebilir. Sonra gelirler politikası
denedi tutturulamadı. Eric Reyt'de devlet harcamalannın daha da arta
cağını ileriye sürmüştü. 1970lerde kapitalizm daha fazla devlet harca
masına gidiyor dedi, o da doğru çıkmadı. Bugünlerde çok hızlı
artmıyor, geri gitmiyor ama artmıyor. Ekonomik ideolojik bir saldın
yaşıyor. ABD'de "fukaralığın kadınlaşması" ABD'de bebek ölüm hızı
dünyada. 19. ve çok ciddi problemler getirdi. Bu kadar adaletsiz, bu
kadar kötü bölüşümlü, bu kadar anti-demokratik bir gidiş bence kalıcı
olamaz. Belki de, bu benim ümidim o kadar kötü bir gidişin kalıcı ola
cağını sanmam.
Uluslararası düzeyde de çok ciddi bir değişiklik yaşıyo
ruz. Dün tebliğilerden sonra bazı tartışmalar yapıldı. ABD yine
ABD'dir ve çok kuvvetlidir dendi. ABD'nin rolü çok ciddi bir deği
şim geçiriyor, bunu görmemek mümkün değil. Uluslararası düzeyde
ABD'nin rolü artık geride kalmış, durumdadır. ABD göreli bir geri
lemeye girdi, yani her geçen gün nisbi ağırlığı azalmaktadır. Japon
ya'nın arttığının bir sürü göstergesi var.
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Milli geliriyle ABD'nin milli gelir oranı ciddi bir şekilde
kapanıyor. Dünya üretiminde ABD'nin payı çok ciddi şekilde
düşüyor. Son otuz yıla bakın mnuazzam bir düşme var. Dünya kredi
piyasalannda ABD'nin payı muazzam bir düşme var.
Yani ABD mi Japon piyasasına giriyor, daha fazla Japon
ya mı ABD piyasasına giriyor. Türkiye'nin aldığı Japonlardan çok
miktarda kredi var. 20 sene evvel böyle bir şey akıldan geçmezdi.
1990'larda NATO stradijisi konuşuluyor. Ama mesele ABD'den Avrupaya nasıl kaydınlacağı maliyet ve sorumluluk. Şimdi çok değişik
bir dünyaya gidiyoruz. ABD'nin yerini Japonya alacak demek iste
miyorum. Uluslararası kapitalizm bir yapı değiştiriyor. ABD içeride
değişiyor. İngiltere içeride değişiyor. Bunların kalıcı olması müm-kün
değil yani hızlı bir proses yaşanıyor. On sene sonra oturduğumuz za
man bu aynı tabloyu asla göremeyiz. Bu olanaksız bir şey ve bu olanaksızlığı ben ne olabilir diye düşündüğümüz zaman biraz daha de
mokratik daha bölüşümü bir ABD ve payı artmış bir Japonya olur
diye düşünüyorum. Bu sorunuza cevap olmadı ama hiç olmazsa ben
konuşmuş oldum. Teşekkür ederim.
Tebliğ Sahibi Doç. Dr. Oğuz OYAN'ın Cevabı
Sorulann sırasını değiştirerek gitmek istiyorum. Oktay
Vural'ın sorusundan başlamak istiyorum. Önce bir Burhan Şenatalar'ın bıraktığı yerden bir şeye değineyim. Özelleştirmenin politik
amaçlanndan birisi de aslında çok ciddi olarak bir sendikasızlaştırma
programı doğrultusundadır. Sadece Türkiye'de değil İngiltere'de ve
başka ülkelerde işçi sınıfının en güçlü olduğu alan kamu işletmeleri
dir. Dolayısıyla kamu işletmelerinin özelleştirilmeside aynı zamanda
sendikasızlaştırma programı da devreye sokulmakta ve çalıştırmak
tadır. Bunun somut örnekleri var, bunu vermek istemiyorum. Ama bu
arada İngiltere'de bu konuda yasal, hukuki düzenlemeler de yapılmış
tır. Bugün Avrupa'nın en çok tartışılan kavramlanndan bir tanesi
"flexbility" denenen bir kavram yani işgücünün esnekliğini tartışı
yorlar. Bugün İngilteredeki işgücünün yaklaşık 3/1 bu esnek denen
kategoriye girdiğini söyleyebiliriz.
Çalışanlara hisse senedi satılması da önemlidir. Hisselerin
çalışanlann %96'sına satıldığı övgüyle sözedilebilir. Oysa ki, çalışanlann toplam özelleştirilen senet içindeki payı 0,009 %96'sı senet almış
ama sadece özelleştirilen kıymetlerin onda dokuzuna sahip olabil
mişler.
Burdan sermayenin tabana yaygınlaştınlmasını sordu Ok
tay bey, şöyle dersek anlaşabiliriz. O sermaye mülkiyetinin tabana
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yaygınlaştınlmasının ideolojik olduğunu oysa hisse senedi piyasasının
ve Borsasının geliştirilmesinin kapitalizmin önde gelen amaçlarından
biri olduğunu kabul ediyorum. Yani orada bu operasyonun sermaye
nin tabana yaygınlaşmasına yol açmayacağım söylüyorum, burda
anlaşa-bilirsek gerisinde anlaşabiliriz. Sermayenin değer yitirmesi
süreçleri içinde borsaların önemli bir işlevi de kâr dağıtma mekaniz
malarının, temettü politikalarının uzun vadeli karlılık perspektiflerine
kısa vadede gelirn verilip feda edilmesi yoluyla aslında geniş kitlelerin
düşük kar oranlarına razı edilmesi işlevini görerek kapitalizmin
yoğunlaşmış sermaye gruplarının kar oranlarının frenlenmesine
götürür. Borsaların asıl işlevi de zaten hep bu olagemiştir. Bu sistemi
nin kendi mantığı doğrultusunda çalışmasının bir sonucundan başka
bir şey değildir. Arada bir ortaya çıkan borsa krizleri bunu daha da
pekiştirirler ve geniş kitlelerin tam bir yıkıma uğratacak yeni sermaye
birikim süreçlerine yol açan şeylerdir, mekanizmalardır.
Ingiltereyle ilgili iki şey daha söyleyeyim. Niye küçük ta
sarruf sahipleri hisse senedi satıyorlar. İki özel durumdan daha bahsedicem. O kadar gelişmiş bir İngiliz borsasının dahi mevcut özelleş
tirme programını dahi mahvedecek bir güce sahip olmaması. Dolayı
sıyla yani paydaşlar kazanılmazsa bunun borsalar yoluyla yapılamıyacak olması bir bu nedeni var. İkinci bir neden özelleştirme pro
gramından geriye dönüşlerin yolunu tıkamak için getirilir. Burada
sayın Fevzi Devrim'in sorusunu da az çok değinmiş oluyorum. Yani
belli paralelliler aslında ister istemez var. Örneğin, Türkiye için şunu
söyleyeyim. Türkiye'de mali amaç var ve birinci sırada bunun içinde
yeni tasarrufların yaratılabilmesi belki en iyisi olurdu. Ama gerçekten
burada amaçlanan Türkiye'de daha çok atıl tasarrufların sermaye piya
sasına gelmesi gibi bir heves var. Bence bu oldukça güç gerçekleşe
bilir, bir beklentidir. Çünkü altına yatırım yapanlar toplumun en gele
neksel kesimidir. Hisse senedi piyasasına gidenlerin de piyasayı iyi
kollayanlar olması gerekir. Yani bu iki kesim arasında geçişkenlik son
derece güçtür. Yani tahvilden hisse senedine geçmek belki daha ko
laydır ama, altında hisse senedine geçmek gerçekten çok zordur. Do
layısıyla ek kapasite senedine geçmek gerçekten çok zordur. Do
layısıyla ek kapasite artışına yol açmasının beklenebilir şey olduğunu
sanmıyorum.
Buradan şeye geçmek mümkün. Acaba yabancı sermaye
girişime yol açar mı? Aslında dünya borsalarındaki bunalım beklenti
leri de dikkate alınırsa önemli bir akım olacağını sanmıyorum. Ancak
bir takas mekanizması Sayın Çetin Bilge'nin vurguladığı, keza Ziyaettin Bildirici'nin üstünde durduğu ve en son da Sayın Salih Şanver'in
üzerinde durduğu, Türkiye dış borç açmazına hızla yaklaşmakta. Borç
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açmazı içinde de krize doğruda hızla yaklaşan bir ülke. Bu koşullarda
Türkiye bu yolu deneyebilir halen heveslisi varsa İMF gibi kurumların
yeşil ışığıyla böyle bir olay gerçekleşir. Tabii bunun maliyetleri daha
farklı olur. İç piyasada yapılacak bir özelleştirme operasyonu daha
farklı olur. İç piyasadaki bir özelleştirme operasyonu kamu kesiminin
yoksullaştınlması demektir ve bu ekonomik etkinliğin gerilemesi an
lamına da gelebilir. Ancak dışarıya bu şekilde bedellerinin çok altında
pazarlanabilecek senetler, bunun ekonomik anlamda bir yoksul
laştırmaya da götürmesi beklenebilir. Acaba ticari sermayemi zorluyor
bu tür yatırım alanı yaratılmasını? Ticari sermayenin 1980 sonrasında
daha hızlı palazlanması bir gerçektir, çünkü 80 sonrasındaki kaynak
ların dağılımına, yatırımların dağılımına baktığımızda toplumdaki
üretken sermaye yerine daha çok bu parazit nitelikli az verimsiz
sayılan sermaye kesimlerinin daha çok pazarlandığı bir gerçek. Ancak
bunların yaratacağı potansiyel talebin Türkiye'deki hedeflenen
özelleştirme için dahi yeterli olabileceğini sanmıyorum. Sermaye ke
siminin böyle bir şeyi desteklemesinden bende sizden yana olabili
rim. Teşekkür ederim.
Tebliğ Sahibi Yrd.Doç.Dr.Z. Refıa YILDIRIM'm Cevabı
Soru Teletaşın sermaseninin % 39'unun yabancı bir
şirkete ait olmasının ve dışarı toplu satış ile dış borç karşılığı hisse se
nedi verilmesinin sonucunda 1990'larda Türkiye ekonomisinin yenid
en 1910'lardaki durumuna dönüp dönmeyeceği ile ilgiliydi. Bu konu
da Sayın Oyan'ın yaptığı açıklamalar bu soruya da yanıt olmuş
oluyor.
1910'klardaki durumuna döner mi dönmez mi? Tartışma
sına girmeden önce dış borç karşılığı takas edilmesinden doğabilecek
sorunları tartışıp onun ışığında yanıtlamak gerektiğini düşünüyorum
ve sanıyorum Sayın Oyan'ın yanıtının bu konuda yeterli olduğunu
düşünüyorum. Benim söyleyebileceğim bu kadar.Teşekkür ederim.
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Bugün Maliye ve Gümrük Bakanlığında yapılan eğitim,
Devlet memurları eğitim panel planı çerçevesinde yürütülmektedir.
Bakanlığımdaki eğitim işlerini iki grupta mütela edebiliriz:
- Hizmet öncesi eğitim
- Hizmet içi eğitim
Hizmet öncesi eğitim ve hizmet içi eğitimin her ikisinde de
yine bir tasnif yapmak mümkün : Yurt içinde ve yurt dışında şeklinde.
Şunu belirteyim ki, yurt dışında hizmet öncesi eğitim Bakanlığımız ta
rafından yaptırılmamaktadır. Yani, Yüksek veya Orta Öğretim düze
yinde hiçbir öğrenci Bakanlığımız tarafından yurt dışına gönderilmiş
değildir. Belki ileride söz konusu olabilir.
Yurt içinde eğitime gelince, yurt içinde Orta Öğretim
düzeyinde Bakanlığımız Maliye Meslek Liseleri açmış bulunmaktadır.
Maliye Meslek Lisesi Türkiye'de ilk defa Ankara'da 1944-1945
öğretim yılında eğitime başlamış ve o günden bu yana 160'ı bayan ol
mak üzere 2686 öğrenci mezun etmiştir. Bundan başka, İstanbul'da
bir maliye meslek lisemiz vardır. O da 1978-1979 öğretim döneminde
hizmete girmiştir. 99'u bayan olmak üzere 540 öğrenci mezun
etmiştir. İzmir Maliye Meslek Lisesi 1977-1978 öğretim döneminde
hizmete girmiş ve 195'i bayan olmak üzere 491 öğrenci mezun
etmiştir. Maliye Meslek Lisesine orta okulu bitiren öğrenciler
alınmaktadır. Fakat her öğrenci de alınmamaktadır. Bazı şartlar aran
maktadır. Bu öğrencilerin hiç sınıfta kalmamış olması, ikmale kal
mamış olması gerekmektedir. Hatta bir sınıftan diğer sınıfa asgari
"iyi" dereceyle geçmiş olması şartı aranmaktadır. Eğer bunlar yeterli
sayıda iseler sınav yapılmadan, fakat belli sayının üzerinde ise, bir
müsabaka imtihanı yapılmak suretiyle alınmaktadır. Maliye Meslek
Lisesinde üç senedir öğrencilerin yatma, yeme masrafları tarafımızdan
karşılanmaktadır ve ayrıca, ellerine ayda 10.500.-TL'si harçlık verilir.
Okulumuzda klasik Liselerde oluşturulan bir kaç derse ilaveten tabii
meslek dersleri verilmektedir. Klasik dersler Coğrafya, Beden
Eğitimi, Edebiyat Tarihi, Matematik ve Yabancı dil'dir. Bunlarailaveten Kamu Yönetimi, Ekonomi, Milli Emlak, Gider Yasaları, Kamu
Alacaklarının Tahsil usûlü Hakkında Kanun, Maliye, Gelir ve Ku
rumlar Vergileri, Ticaret Muhasebesi, Vergi Usul Kanunu, Katma
Değer Vergisi Kanunu, Hukuk, Gümrük mevzuatı ve Bilgisayar kon
ularında kendilerine ders verilmektedir. Üç senenin sonunda başarıyla
bitirenler isterlerse, yüksek tahsile devam edebilmektedirler. Tabii
yüksek tahsil sınavlarını kazanmak şartıyla ve kendilerinin mecburi
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hizmeti ertelenir. Bunlar isterlerse, doğrudan doğruya Bakanlığımızın
Merkez ye Taşra Teşkilatında hemen görev alabilirler. Bakanlığımız
bir de Üniversitelerde burslu öğrenci okutmaktadır. 1984-1985
yılından bu yana 430 öğrenciye burs verilmiştir. Bunlar şu okularda
okumuşlardır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde 102,
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 1, Anka
ra Üniver-sitesi Hukuk Fakültesinde 9, O D T Ü ' n i n ilgili
Fakültelerinde 2, Gazi Üniversitesinde 29, Gazi Üniversitesi Maliye
Meslek Yüksek Okulun'da 127, Trakya Üniversitesi Edirne Meslek
Yüksek Okulunda 100, Hacettepe Üniversitesinde 24, Çukurova
Ü n i v e r s i t e s i n d e 5, Uludağ Ü i n v e r s i t e s i n d e 4, Anadolu
Üniversitesinde 15, Bilkent Üniversitesinde 2. Bu öğrencilerimize de
yeni tespit edildiğine göre, ayda 16.800.-TL verilmektedir. Daha önce
daha az alıyorlardı. Ayrıca, okulda masrafları karşılanmaktadır.
Eğitimin hizmet için yönüne gelince, bu da yine yurt
içinde ve yürt dışında diye ayrılabilir. Yurt dışında zaman zaman
başarılı memurlarımızı - tabii yüksek tahsilli memurlarımızı
eğitmekteyiz. Onlara çeşitli üniversitelerde mastır imkanı
tanımaktayız. 1984-1987 yıllan arasındaki 4 yıl içeriside 48 kişiyi bu
amaçta yurt dışına göndermiş bulunuyoruz. Bunlar ABD, Fransa,
İngiltere, Belçika ve Almanya'ya gönderilmiştir. 1988 yılında'da 59
kişinin yurt dışına gitmesini planlamış bulunuyoruz. Böylece, 5 yıl
içinde 100'ü aşkın memurumuz yurt dışında eğtimi görmüş olacak
lardır. Hizmet içi eğitimin yurt içindeki safhasına gelince, bunu da
ikiye ayırmak mümkündür.
- Aday memurlukta verilen eğitim
- Asli memurlukta verilne eğitim
Aday memurlukta verilen eğitim keza 3 safhalıdır.
- Temel eğitim : 10 gün ile 2 ay arasında değişmektedir.
- Hazırlayıcı eğitim : 1 ile 3 ay arasında değişmektedir.
- Nihayet bu safhalardan sonra 2 aydan az olmamak üzere
kendilerine staj yaptırılmaktadır.
Adaylara mutlak temel eğitimde, memur olacak arka
daşlarımıza Atatürk ilkeleri öğretilmektedir. Bunlara ilaveten 650
Sayılı Devlet Memurları Kanunu hakkında bilgi verilmektedir. Genel
olarak Devlet Teşkilan anlatılmaktadır ve kendilerine Milli Güvenlik
bilgileri verilmektedir. Bu safhayı anlatan aday memurlara ikinci saf
hada hazırlayıcı eğitimde çalışacakları branşlara göre bazı dersler veril
mektedir. Mesela, Bütçe ve Mali kontrol Genel Müdürlüğün'de
çalışacak bir kişiye 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunun
öğretilmektedir. Ayrıca, Bütçe Kanunları ve Cetvelleri hakkında da
bilgiler verilmektedir. Emekli Sandığı Kanunu, Devlet İhale Kanunu,
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Harcırah Kanunu öğretilmekte ve Bakanlığın Merkez ve Taşra
Teşkilatı hakkında bilgi verilmektedir. Bu safhayı da atlatan memur 2
yılık bir staj, yani işbaşında eğitim görmektedir. İşbaşında eğitimin
sonunda yanında çalıştığı amir, bir staj değerlendirme belgesi tanzim
etmektedir. Burada kendilerine çeşitli notlar verilmektedir ve verilen
notlar o kişinin dosyasında muhafaza edilmektedir.
Asli memurluktaki eğitimi de yine 3 bölüme ayırabiliriz:
- Verimliliği artırma eğitimi
- Üst görev kadrolarını hazırlama eğitimi
- Ayrıca, üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesiyle ilgili
bir konu vardır. Fakat henüz daha tahakkuk etmemiştir.
Verimliliği artırma eğitimi de 2 safhalıdır:
- Bilgi tazeleme eğitimi
- Değişikliklere intibak eğitimi
Bilgi Tazeleme Eğitimi: Yeni bir değişiklik söz konusu
değildir, ama okuyanlar okuduklarını büyük ölçüde unutmuşlardır.
Bunları tazelemek için bir araya gelirler ve fikir alışverişinde bulunur
lar.
Değişikliklere İntibak Eğitimi: Yeniden eğitim diyoruz.
Burada mevzuatta önemli bir değişiklik olduysa, ya da kullanılan araç
ve gereçlerde bir değişiklik olmuşsa, memurlarımıza bunlar öğretil
mektedir.
Üst düzey Kadrolarına Hazırlama Eğitimi : Bunu da biz,
Maliye Yüksek Kurslarıyla yapmaya çalışmaktayız.Maliye meslek
kurslarına, belli bir süre hizmet gördükten sonra memurlarımız davet
edilmektedirler. Tabii bu davet, amirlerinin isteği üzerine olmaktadır.
Başarılı memurlar, yetenekli memurlar bakanlık merkezine bildirilirl
er. Kendilerinin asgari Lise mezunu olmaları gerekmektedir. Bu Ma
liye meslek kursu Ankara'da 1925-1926 yılında başlam ştır. Bu sene
de bu kurslar Eskişehir'de de başladı. Halen 10 bayan 70 erkek olmak
üzere 80 öğrenci bulunmaktadır. Bu kurslarda 2 yıl boyunca kendile
rine Kamu Maliyesi, Hukuk, Ekonomi, Genel Matematik, Devlet Me
murları Kanun, Gelir vergisi Kanunu, çeşitli Vergi Kanunları, Masraf
Kanunları ve bazı Hazine davaları ile ilgili bilgiler verilmekte ve 2 sen
enin sonunda bir sınavla durumları tesbit edilmektedir. Bunda başarılı
olanlar, ileride vergi dairesi müdür yardımcılıklarına, müdürlüklerine,
muhasebe müdürlüklerine atanmaktadır.
Eğitimin Son Safhası - Üst Kademe Yöneticilerinin
Yetiştirilmesi: Bu safhada bizde ve başka Bakanlıklarda hiçbir çalış
ma yoktur. Bu maksatla Türkiye Orta Doğu Kamu İdaresi Enstitüsü
bir kanun tasarısı hazırlamışta". Belki de kanun kuvvetinde kararname
dir. Belli makamlara gelecek kişiler, yani daire başkanı, genel müdür
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yardımcısı, genel müdür ve daha üst düzeye getirilecek olanlar bu kur
stan geçecekler idi. Fransada benzeri bir sistem uygulamaya konula
caktı. Fakat bu tasan gerçekleşmedi. Belki ileride gerçekleşecektir. O
zaman, her üst kademe yöneticisi de bu eğitimden geçecektir.
Efendim, söyleyeceklerin bundan ibaret. Teşekkür ede
rim. Sorulannız varsa, cevaplamaya çalışacağım.
Prof.Dr. Sevim GÖRGÜN (Î.Ü.S.B."Fakültesi):
Ben Maliye eğitimin nasıl okutmamız gerektiği hususunda
konuşmamı yapacağım. Maliye Eğitim nasıl olmalı, daha doğrusu biz
bu maliyeyi nasıl okutalım veya okutmamız gerekiyor? Bu konu
üzerinde konuşacağım. Daha evvel buraya gelirken başka bir konu
düşünüyordum. Ancak Oğuz Bey'i burada görünce, onun bir yazı
sından bu düşüncem kaynaklandı. Oğuz Oyan İktisat Dergisinde bun
da iki yıl önce bir yazı yazdı, ben bu yazıyı okuyunca, "Eyvah dedim
bütün hayatımı boşa harcamışım". Çünkü, benim bütün öğrettiklerin
ve öğrendiklerim gürültüye gidiyordu. Yani, Marjinal Teori, Gelir Te
orisi, Keynes Teorisi.
Ben bu yazı üzerine eleştirilerimi burada açıklarken bir de
kullandığımız yöntem ve kullandığımız kitaplardan kısaca söz etmek
istiyorum.İlkin Oğuz Bey'in neleri eleştirdiğini söyleyeyim. Bir kere
maliye bir yerde ekonomiye müdahaledir. Ben kendi kelimelerimle
söylüyorum. Bu siyasi kararlarla olur ve çok önemlidir. Bunu tama
mıyla kabul ediyorum. Yani, Maliye Teorisinin siyasi kararlardan so
yutlayarak ele almamız mümkün değil. Ama şu da bir gerçek ki, biz
siyasetçi değil, iktisatçıyız. Yani, biz siyasi kararlann kaynağını
araştırırız. Bunu yaparken de, siyaset kitaplarını okuyarak
öğrendiklerimizle bu siyasi kararların şekillenmesine neden olan
güçleri tanımlamaya çalışınz, araştınrız, ama bunlann sonuçlarını ikti
sat teorisinin yöntemlerini kullanarak değerlendiririz. Ancak o şekilde
anlarız ki, bu siyasetçiler bize amaçlarını açıklarken gerçek amaçlarını
mı açıkladılar, yoksa başka bir şey mi yapmak istiyorlardı da bize
başka türlü mü söylediler?
Şimdi bu aslında çok önemli bir konu, Bizim okut
tuğumuz derslerde özellikle iktisatta ve özellikle maliyede bu ortaya
çıkıyor. Maliyenin konusu, çok geniş bir şekilde ele alacak olursak,
devletin iktisadi hayata müdahelesinin önemli bir kısmını oluşturur ve
böyle olunca bizi de düşünen insanlar ve belli tercihleri alan insanlar
olduğumuza göre, hem siyasi düzenle ilgili tercihlerimiz, hem de ikti
sadi düzenle ilgili tercihlerimiz için içine giriyor ve bunlan soyutlaya
rak, yansıtmamaya çalışarak mali olaylan incelemek gerçekten zor.
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Ama ben inanıyorum ki, mümkün olunca bunu yapmaya çalışmalıyız.
Yani ben hocaysam ve bizim ülkede de öğrenci zaten şartlandınlmaya
alışmışsa, onu şartlandırmadan uzaklaştırmam, düşünmeye sevketmem gerekiyor. Bunun için de ben Oğuz Bey'in çok eleştirdiği ve
yaşlı bulduğu iktisat Teorisine sığınıyorum ve şimdi bunu daha
aynntılı' açıklamaya çalışacağım. Örneğin, değimleri gazetelerde
görüyoruz ve okuyoruz. Kamu harcamalan iyidir veya kötüdür, artış
iyidir veya kötüdür, Örneğin, Kamu girişimciliği iyidir yada başkası
için kötüdür. Vergi teşvik önlemleri sanayileşmeyi hızlandınr, gelir
vergisinden sonra gelir bölüşümü düzelir ve benim bulunduğum
fakültede hukukçularla devamlı bir tartışmamız var. Kamu yararı
tartışması. Onlara göre, Devlet ne yaparsa kamu yaranna yapar. Yani,
Devletin her yaptığından herkes çok iyi faydalanır.
Şimdi bu kesin fikirler devamlı olarak yazılarda çıkar. Bu
kesin fikirlerin aksaklığı buradan doğuyor. Bunlar teorik temele day
anmıyorlar. Vaktiyle bir iktisatçı ya belli varsayımlar altında sonuca
varmış bir teorik model çerçevesinde, ya da ülkedeki uygulamalar in
celendiğinde böyle bir sonucun ortaya çıktığını görmüş, ama bu incel
emede de iktisadi analiz yöntemleri kullanmışur. Şimdi bunun bilimsel
temellerini bir yana itip onu beğendiğimiz için alıp sunarsak ya da kul
lanırsak, tabii bunun bilimsellikle bir ilgisi olmaz ve bundan bizi ko
ruyacak olsa da, madem ki Türkiye kapitalist bir ülke, okuttuğumuz
kitaplar da kapitalist ülkelerle ilgili kitaplar oluyor. Bunlardan en
sağlamını, teorik temelleri en güçlü onalının seçip veya kendimiz bu
seçip bunu kullanarak kurtulabiliriz. Eğer kapitalist sistemi benim
siyorsak, onun yöntemi başka. O zaman, sistem tartışmasına giriyo
ruz ve bunu maliye bilimi çerçevesinde de pek yapamayız. Maalesef
Marksist yaklaşımda teori o kadar gelişmiş değil. Onu fazla kul
lanmıyoruz. Ama David Ocanner'in kamu harcamalannın artışıyla ilgi
li yaklaşımı bana çok yakın geliyor ve David Ocanner'de Marksist bir
iktisatçı. Ama bu burda bitiyor. O bize bu kamu harcamalannı belirl
eyen siyasal kararlann arkasında hangi güçlerin yattığını açıklıyor ve
bu güçlerin çıkan sonucu kamu harcamalannın nasıl değiştiğini ve
bütçe açıklarının nasıl meydana geldiğini açıklıyor. Mesele burada bi
tiyor. Bana kalırsa, bundan sonra bir maliyeci olarak bizim işimiz
başlıyor. Ama böyle olduğu zaman da bu harcamalann, bu vergilerin
bu gelirlerin ekonominin bütünü üzerinde etkileri nasıl olacak?
Öğrencisi olduğum ve çok değer verdiğim bir iktisatçı
Mark Groy'un kitabına çok yoğun eleştiriler vardır. Mark Groyu'nunu kitabı şöyle başlar. "Devletin görevleri, istikran sağlamak, gelir
bölüşümünü düzeltmek ve bir de kaynak dağılımını değiştirmektir"
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der. Şimdi tabii bunlar o günün kapitalist ekonomileri için kabul edil
miş iktisat politikası amaçlandır. Ama bunlan tartışabilirsiniz. Belki
Marks Groyu'nun Kitabı böyle başlamayıp da Devlet ne yaparsa
yapsın veya hangi karan alırsa alsın, istikran değiştirir, kaynak
dağılımını değiştirir, gelir bölüşümünü değiştirir deseydi daha bilimsel
olurdu. Yani, mutlaka "düzeltir" değil de "değiştirir ve yadsınmayacak
bir gerçek. Devletin aldığı kararlar gerçekten bu dengeleri değiştirir.
Ondan sonra Marks Groyu bu amacın gerçekleştirilmesi için Devletin
hangi araçlan kullanması gerektiğini çok iyi inceler ve onu incelemele
rinden yararlanarak sizde, Devlet ben istikran sağlamak için şöyle
önlem alıyorum diyorsa, bu bilginizle devletin gerçekten istikrarı
sağlamaya mı çalıştığını, yoksa bazı çıkar çevrelerinin menfaatine mi
yardım ettiğini bulabilirsiniz. Benim burada kısaca belirtmek iste
diğim, bugünkü tüm iktisatçılann kullandığı analiz yöntemlerinin nasıl
kullandığımıza bağlı olarak taraflı ya da tarafsız olduğunun tesbitidir.
Mesela ben, Neo Klasit iktisada kapitalist yutturmacasıdır diyemem.
Ne varki, Neoklasik iktisat analizini gerçekten iktisatçılar kapitalizmi
meşru kılmak için kullanmışlardır. Ama bu demek değildir ki, o analiz
ille de o amaç için kullanılır.
Sürem bitti, çok teşekkür ederim, sağolun...
Prof.Dr. Aykut HEREKMAN
(Anadolu Üniversitesi I.İ.B. Fakültesi):
Şimdi ben bu kısa konuşmamda Türkiye'de Yüksek
Öğretimin tarihi değişimi, derken çok eskilere gitmeyeceğim.
1950'den bu yana neler oldu, neler bitti ve nerelere geldik? Bunu
kısaca değerlendireceğim ve bu dönem zarfında Türkiye'de biz ne arz
etmişiz piyasa ne talep etmiş? Ben bu kez bu talep üzerinde durmaya
çalışacağım. Bunun için de dönemi 1950'lerden itibaren 3'e ayınyorum.
- Klasik dönem diyorum. Bu 1950'den önce gelip belki
biraz ilerilere gidecek bir klasik dönem.
- Sonra yeni bir dönem başlıyor. Yeni arayışlar var.
Üniversitelerde bazı değşimeler, Akademilerde değişmeler.
- Sonra da birden Osmanlılann meşhur fetret döneminden
etkilenerek o ismi verdiğim Üniversite ve Âkmademilerde öyle bir fe
tret dönemi ki, o Türkiye'nin aynı zamanda içinde bulunduğu 12
Eylül öncesi dönemine de rastlıyor. Yani Türkiye, hem siyasi tarihi
bakımından, hem ekonomisi bakımından ve hem de eğitim bakımın
dan bir fetret, bir kanşıklık dönemine girmiş oluyor. Arkasından da
YÖK ile intizami, nizami ve asgari bir düzene Üniversitelerin geçişini
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görüyorum. Bu dönemleri sırayla kısaca görmeye çalışacağız. Aslında
çok yakından bildiğimiz bu dönemleri sizlere hatırlatmaya çalışaca
ğım. Biraz da tartışma çıksın diye.
Şimdi klasik dönemde Türkiye'de maliye, iktisat ve siya
sal bilimler eğitiminden bahsediyorum. Tıptan veya mühendislik dallanndan, bilimlerinden değil. Ankara da iktisat fakültelerini, siyasal
bilgileri görüyoruz ve bu arada Akademileri görüyoruz. Bu üç kurum
da, aşağı yukan Türkiye'de belirli işlevleri yerine getiren kurumlarda
ve eğitim ile öğretimde şu felsefe hakimdir. Fransız ekolü ve
üniversitelerimize büyük katkılan olan meşhur Hitler Almanyasından
kaçan Alman hocalannın etkileri. Yani iki etki var. Bunlar:
- Alman ekolü etkisi
- Fransız ekolü etkisi
Bu tarihte en ufak bir Anglo Sakson etkisi görmüyoruz ve
bu tarihte bizde şu var. Aynen Fransa'da olduğu gibi ilktisat
fakülteleri, akademiler, siyasal bilgiler fakültelerinin yanında hep Hu
kuk fakülteleri var ve Hukuk fakülteleri hocalanndan İktisat Fakültesi
veya Akademi bocalan veya Akademi hocaları veya siyasal Bilgiler
hocalan aşağı yukan birbirlerine desteklemektedirler. Programlara
şöyle bir bakacak olursanız, aşağı yukan iktisat, hukuk derslerinden
oluşuyor, biraz da maliye. İşletmecilik o zaman yok. Aşağı yukan
şöyle bir 19501i tarihlerden sonra Sayın Profösör Mehmet Bey'in bir
tek işletme kitabı, işletmecilik biliminin başından sonuna kadar bilin
mesine yetiyor da artıyor bile. O kitabı da inceleyecek olursanız, 6070 sayfası yine hukuktur. Ticeret Hukuku, Şirketler ve Kıymetli Ev
rak Hukuku görüyoruz, hep hukuk ağırlıklı gidiyoruz.
Nitekim, Siyasal Bilgiler Fakültesine baktığımızda, Siya
sal Bilgiler Fakültesinden mezun olanlann 2-3 fark dersi vermek sure
tiyle Avukat olduklannı görüyoruz. Akademiler genellikle piyasaya
adam yetiştiriyorlar, İktisat Fakültesi piyasa çok, Maliye Bakanlığına
da az kişi veriyor. Siyasal Bilgiler Fakültesi memur yetiştiriyor.
Eğitim de buna göre düzenlenmiş. Zaten üç bölümü var. Bunlar:
- Hariciye bölümü
- Maliye bölümü
- İdare şubesi
Hariciye dış işlerine adam yetiştirirken, diğeri de kayma
kam yetiştiriyor. Dil bilenler hariciyeye giderken, biraz az dil bilenler
idari şubeye veya mali şubeye geliyorlar. Mali şubeye gelenler de ge
nellikle Maliye Bakanlığından, hesap uzmanlığı veya teftiş kurullanna
girmek suretiyle ileride Bakanlığın üst kademe yöneticilerini meydana
getiriyorlar.
Şimdi hepimizin çok iyi bildiği ikinci döneme geçiyoruz.

Bu dönemde şöyle bir kıpırdanma var. Türkiye'de de Akademiler o
dönemde biraz daha çoğalmaya başlıyor, istanbul, Eskişehir'e Ankara
Adana'ya, îzmir Akademilerinde bir gelişme olurken, Ankara akade
misinin başlatmış olduğu bir olay var, bir proje var. Ankara Akade
misinin Mıchigan Üniversitesiyle bir anlaşması var. Ben buna, işletme
bilminin Türkiye'ye girişi diyorum. Çok miktarda Akademilerder
Mıchigan Üniversitesine mastır yapmaya araştırma görevlis
gönderiyor.
Bir yandan da, o tarihte İktisat Fakültesine bağımlı pe
çok hocaların ve özellikle birde Maliye Bakanlığı'nın hesap uzmaı
lanndan kurul pek çok genç arkadaşın Amerikaya iktisat Mastır'ı yap
maya gittiklerini görüyoruz. 1960'lı tarihlere geliyoruz. Devlet Planla
ma Teşkilatı kurulmuş ve artık iktisat da yavaş yavaş değişmeyt
başlıyor. Eğriler, doğrular ve bir takım matematiksel formüllerinin yer
aldığını görüyoruz. Bunun yanısıra da bir işletme biçimi başlıyor ve
artık Mehmet Uluç'un yazmış olduğu kitapların yerine hukuk ağırlıklı
olmayan tamamen işletme bilimine dönük kitaplar ortaya çıkıyor. Bu
Akademilerde başlayan cereyandan, benim görüşüme göre, o tarihte
içinde yaşadığım kadarıyla en fazla etkilenen gene İstanbul İktisat
Fakültesi oluyor. Nedenine gelince, bütün hocalarımız İktisat
Fakültesinden geliyor ve bu arada Kemla tüzün, Mehmet Uluç hocalar
da bize derse gelmekteler ve bu olayın da farkındalar ve bu olaydan
zannediyorm etkilenerek İstanbul İktisat Fakültesin'den de biraz siyasi
biraz da büimsel olmak üzere, İşletme Fakültesinin ortaya çıktığını ve
işletme biliminin yeni boyutlar kazandığını görüyoruz. Bu dönemde
Siyasal Bilgilerde en ufak bir kıpırdama pek yok. Siyasal Bilgiler
Fakültesi kendi talebini kendi yaratmış durumda. Maliye Bakanlığıyla
çok sıkı ilişkiler içindeler. Fakat, piyasa talebinde bir değişme var. Bu
dönemde piyasa, iktisat Fakültesinden, akademilerden dil bilen ve bu
yeni işletme bilimi konularını, finans konularının, pazarlama konu
larını bilen kişiler alıyor. Yani pazarlama bilen, iktisat bilen, şunu bi
len, bunu bilen, değil de, dil bilen kişiler arıyor zannediyoruz. ODTÜ
öğrencilerine ve Boğaziçi öğrencilerine olan talep bizlyeri de etkiliyor.
Biraz yeni zamana geçiyorum. Birden bire hepimizde İngilizce eğitim
telaşı başlıyor. Piyasa, dil bilen özellikle İngilizce bilen ve işletme
konularına mahsus bir takım kişiler istiyorlar. Bakanlık yine Siyasal
Bilgileri tercih etmekle meşgul. Banka ve İktisadi Devlet
Teşebbüsleri, İstanbul Hukuk ve yine Akademi mezunlarından talep
lerine devam ediyorlar. Sonra bir fetret dönemi başlıyor. Öyle bir
dönem ki, Üniversiteler ve Akademiler bir yanşa başlıyorlar. Neden
dir bilinmez. Her şehirde bir Yüksek Okul veya bir Fakülte var. Ka
nunların elverdiği ölçülerde ve hatta Akademiler kendi kanunlarını
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zorlamak suretiyle yeni yeni Üniversiteler açmaya başlıyorlar. Oysa
bu döneme kadar, Erzurum hariç olmak üzere Türk Yüksek
Öğretiminde gelişme bayağı sağlıklıydı. İktisatta ya zincirleme bir
gelişme, ya da bir sıçrama modeli vardır. Türk Üniversitelerinde be
nim gördüğüm başka bir zincirleme var. Şimdi İstanbul İktisat ve
İstanbul Hukuk ve Ankara'nın desteğiyle Eskişehir kuruldu.
Eskişehir çok yakın iki merkezin arasıda ve Eskişehir sonradan Bursayı kurdu. Şimdi dikkat edecek olursanız, bu kurulan o günün Aka
demileri bugün hakikaten gelişmiş Üniversiteler arasına girdiler. Ama,
Erzurum bir sıçrama modeli sergiliyor. Hocalara Amerikaya gidip
mastır yapma imkanları sağlandığı halde, orada iyi bir gelişme ol
mamıştır. Şimdi orada bi İşletme Fakültesi vardır. Yaptığım inceemeye göre, doğru dürüst bir hocası bile yoktur. Mesela, bir tane dahi
maliye hocası yok. Bir tane vardı ben aldım. Eskişehir'e getirdim.
Şimdi hepsi kaçıyorlar, ama Eskişehir'den kimse kaçmamıştır. Bugün
Eskişehir Yüksek Öğretim yönünden hayli gelişmiş. Adana da epey
sıhhatli oldu. Çünkü, Ankara yakındı. O halde demek ki, bu eğitimde
sıçramayı yarına zincirleme bir metodla yavaş yavaş yurt sathına
dağıtacak olursak, çok daha başarılı bir yüksek öğıretim müesseseleri
kurabileceğimiz ortaya çıkar. Örneğin, Van ölü doğdu, ölü de kala
caktır gibi geliyor. Zorla gönderseniz dahi, 3 gün sonra bu giden ar
kadaşlarımız geri dönüyorlar.
Fetret döneminde herkes bir yere Yüksel Okul, Fakülte
falan açtı. Bunun öncülüğünü Hacettepe yaptı. Hacettepe bunu Tıpta
yaptı. Hacettepe'nin amacı farklıydı. Açık açık söylemekte yarar var.
O tarihlerde Hacettepe öğrencisi olmayan Tıp Fakülteleri açıyordu.
Eskişehirde de açmıştı. O şehirdeki herhangi bir hastaheneyi Tıp
Fakültesi yapıyordu. Oradaki uzman hekimler yine orada kalıyordu,
fakat merkezde bulunan Doçent ya da Profösörler ayda ya da iki ayda
bir gidip dolaşıyordu ve tabiatıyla o hastahaneye yatan ve tedavi olan
bütün hastalardan alınan paralar Hacettepedeki Döner sermayeyi
oluşturuyordu. Böylece, döner sermaye hasılan artmak suretiyle hoca
ların gelir payları yükseliyordu. Açıkça, Hacettepenin bu Tıp
Fakültelerini yurt sathına yayması, eğitim ve öğretimden çok para
saldı. Akademiler ise, daha güçlü olabilmeyi amaçlıyordu!
Son döneme geliyoruz. Bu fetret döneminden sonra YÖK
ile karşılaşıyoruz. Böylece, çok geniş bir özerklikten çok dar bir
çerçeve içerisine girdik. Özerklik dendiği zaman biz hep
Üniversitelerde mali özerklik diye bir konuyu anlıyoruz. YÖK ile bir
likte mali özerklik bir yana bilimsel özerklik ortadan kalkmış ve
yönetenler ile yönetilenler aynı orjinden geldikleri halde birbirlerinden
ayrılmışlardır.
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Eskiden yönetenleri biz seçtiğimiz için yönetenler bize
karşı sorumlu ve bizim denetimimiz altındalardı. YÖK yasasıyla bir
likte yönetimler güç ve kuvvetlerini yukarıdan aldıkların için birbirleri
ni sorunlarına yabancı olmuşlardır. Üniversite yönetimi fiziki büyüme
içerisine girmiş, eğitim ve öğretim bu dönemde ikinci planda
kalmıştır. En önemli konulardan bir tanesi eğitim ve öğretim program
lan ve bu programlar YÖK tarafından bizlere gönderilmiş. Bizler de
bu kurallan aynı eğitimi yapan tüm Fakültelere başlangıçta uygulamak
zorunda kalmışız. YÖK bunu serbest bırakn, fakat o kadar büyük tah
ribat oldu ki, şimdi biz bu programlan yeni baştan revize ediyoruz.
Şimdi bir programdan yeni bir programa geçmek çok zor. Böyle bir
döneme girmiş bulunuyoruz. Bunu daha sonra tanışacağımız için
sözlerimi bitiriyorum. Sayın Başkanım, çok teşekkürler.
•

Doç. Dr. Nihat FALAY (l.Ü. İktisat Fakültesi):

İlk olarak bilime ve mesleğime bakış tarzımı bir iki kelime
ile ifade edeyim. Genellikle Türkiye'de nedenlerine fazla değinmeden,
yada herkesin az çok bildiği nedenlerle bilime kompanman anlayışıyla
bakılıyor. Yani birbirinden farklı kompartmanlar var, ama sanki bu
kompanmanlar bir bütün treni oluşturmuyor gibi tek tek konpartmanlar içinde maliye ayn, siyaset ayn, fizik ayn, doktorluk ayn, arkeoloji
ayn diye bakılıyor. Ben bunun pek yararlı bir bakış tarzı olduğu ka
naatinde değilim. Bu bilimler arasındaki karşılıklı ilişkiler hep söylenir
ama genellikle yapılmaz. Ben bunu kendi naçizane çabamla yapmaya
çalışıyorum. Çünkü buna göre, psikolojiyi bilmeden tüketim dengesi
ni iyice açıklamak veya devlet felsefesini bilmeden kamu iktisadını,
iktisadi analiz tarihini bilmeden iktisat teorisini anlatmak mümkün
değil. Tabii bunlara bazen değinilip geçilir, ama çok metodik modeller
içinde sunulmaz veya sunulamaz. Yani, bazen özellikle sunulmaz, ba
zen de bilinmediği veya gözardı edilmesi gerektiği için sunulmaz. Hal
buki, siyaset ilmi, sosyal bilimler, iktisat arasında bağlantılar kuran
iktisatçılar var. John Rabinson'un da kendi böyle. Sadece İktisat
gözüyle bakan bir iktisatçı değil. Türkiyede'de galiba bir yönde bir
çabamızın olması gerektiği kanaatindeyim.
Biz de meseleyi böyle izah etmek kanaatindeyiz. Bu ko
nuda 50 küsur senelik, Şevket Süreyya Aydemir'in bir deyimi bir
yerde elime geçti. Şevket Süreyya Aydemir şunu söylüyor. "Metod
olarak Avrupai olmakla beraber, ulusal araştırmalardan pay almayan
bir ulusal iktisat ilmi ancak bir Cavit Bey iktisatçısı yetiştirir"
demiştir.
Bizim Cavit Bey iktisatçılığı içinde Galata Bankerliğinin
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kirli mekanizmasını bilmek ve mekanizmanın kokuşmuş havasına ta
hammül edebilmek kafidir. Yani ulusal açıdan meseleye bakmadan sa
dece Avrupa'da geliştirilmiş medotlan aynen uygulamak biraz onlann
işine yanyor, biraz da görüş darlığı yaratıyor. Bu açıdan meseleyi,
yani Türk iktisadını veya Türkiye Maliyesini ulusal yapının özellikleri
ışığı alünda ele almak gerektiğini vurgulamak istiyorum.
Aynca, bunun dışında şöyle bir öneriyle gelmek istiyo
rum. Biz hala bu temel metinleri pek çevirip işin gerçeğini herkezin
yararlanacağı şeklinde açıkça ortaya koymuş değiliz. Keynes'in
"Genel Teorisi" bir kere tercüme edilmiştir. Gene Adam Smith'in
"milletlerin zenginliği" çok eski bir yılda çevrilmiştir, sonra bir kere
daha çevrilmiştir, ama bu iki çeviri arasında 30-40 yıl ara vardır. Ricardo'nun metinleri hala elimizde yoktur. Bunlar olmayınca bize ne
kadar verildiyse, o kadanyla öğrendik. Hocalanmızı bu analizin içine
sokmuyorum. Yalan olur, yanlış olur, çeviri hatası olabilir veya
özellikle saptarmayla verilir, ama bunu önlemek için biz iktisatçı ve
maliyecilerin bu temel metinlere sahip olmamız, türkçe halde çevirip
herkesin ifadesine sunmamız şeklinde bir öneri geliyor aklıma.
Bir başka nokta da "Devlet, Özel kesim ilişkisi" meselesi.
Bu Türkiyede çok fazla açıklanmıyor. Yani çok fazla incelenmiyor.
Devletle, özel kesim zaman zaman nişanlılıklar yapan ama genelde
ayn yasana bir çift gibi gösterilir. Halbuki şu anda benim gördüğüm
kadanyla, Devlet özelleştiriliyor, yani sadece KİT'ler özelleştirilmiyor, Devlet özelleştiriliyor. Dolayısıyla, sosyal ve iktisadi yapı
arasında bir içiçelik vardır. Goldshied'in bir değimi vardır, daha
doğrusu "Maliye'ye Sosyolojik Yaklaşım" konulu makalesinde der ki,
"Ekonomiyi Devletten, Devleti de fakirden korumak lazım". Bunda
gerçek payı var. Biraz önce dediğim gibi, Devletin özelleştirilmesi
mekanizması karşısındayız. Bu çok fazla analiz edilen bir konu değil.
Buna değinmek gerektiğini hissediyorum.
Burhanettin Onat'ın ODTÜ'nün kurulma gerekçesi ile il
gili söylediği bir cümle vardır. Bu Üniversiteye nasıl bakıldığı
açısından önemli. Burhanettin Onat Üniversite için, "Yalnız Türkiyeyi
değil, bütün Dünyayı alakadar eden ve kominizme karşı bir poratoner
gibi kullanılacak olan ve mukabil bir irfan ordusu hazırlayacak bir ir
fan müessesesi" diyor. Üniversiteler bu gerçekçe ile kumluyorsa yani
ister kominizme karşı, isterse kapitalizme karşı bana göre, kuran da
kurulan Üniversite'de zul içindedir. İstanbul Üniversitesi hangi ge
rekçe ile kuruldu bilemiyomm. Belki onun zabıtlarına bakmak lazım.
Ama gerekçe bana ters geliyor.
Bir başka değinmek istediğim nokta, şimdiye kadar sos
yalist ekonomiye hiçbir mali, toplantıda incelenmemesidir. Yani biz
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hala Lisans üstü derslerinden "amman" diye kaçıyoruz, burada Sos
yalist ekomi'nin tartışmasını yapıyoruz.
Dünyanın üçte biri bu ekonomik modelle yönetiliyor. Biz
bu üçte-bir ekonomiyi yok varsayarak, Lisans üstü derslerinde incele
miyoruz. Ama burada kendi aramızda konuşuyoruz. İki sistemi de
eleştirmek lazım, ama gerçekleri de ortaya koymak lazım, iktisat
Fakültesi 50 yıldır kurulmuş ve ben 50. yıldır Orta Öğretim
Üyesiyim, ve bu sene 1988'de yani 52.yılda bu sempozyumda
"Sosyalist Ekonomi" kavramını dile getirebildik. Çok geç olduğunu
vurgulamaya çalışıyorum.
Gelelim işin öğrenci yönüne. Burada bir öğrencinin
Üniversiteye bakış tarzı şöyle : "Üniversitede bilim öğrenebilirim zan
nediyordum, fakat Üniversiteye girince bu sanırım yıkıldı. Şimdi bek
lentim meslek, ama aslında meslek ümidi de kısa vadede yok". Biraz
evvel Sayın Aykut hocamız fetret devri dedi, ama artık fetret de değil
yıkılma devri galiba. Fetret hala ümidin olduğu bir dönemdir.
Bir başka ufak nokta, biz büyük hocalar, küçük hocalar
olarak kalkıyoruz sınıflarda ders anlatıyoruz. Ama hiçbirimizin pedegojik bir eğitimimi yok. ilkokul, orta, lise öğretimi pedopajik
eğitimden geçiyor, ama biz sanki doğduğumuz zaman pedegojik
eğitimden geçiyormuşuz gibi mezun oluyoruz. Pedogoji eğitimi
mesleğimiz açısından çok büyük eksiklik. Yaptığımız hataları bazen
farkediyor, bazen de farketmiyoruz, ama öğrenciler bizden daha çok
farkındalar doğrusu. Pedogoji bakımından belli bir yaşın üstündekileri
muaf tutmak kaydıyla bir pedogoji eğitiminden geçmemiz lazım.
Bir başka ufak nokta, özellikle Öğretim Üyesinin çok kıt
olduğu bu dönemde öğreti üyelerinin .Rektörlük, Dekanlık, Rektör
Yardımcılığı, Dekan Yardımcılığı yapmaları bana göre çok lüks geli
yor. Bence, Üniversite içinde bu idari görevler bizim dışımızda kişiler
tarafından yapılmalı. Çünkü, bunu yapan insanın zannetmiyorum bi
limle bir bağlantısı olsun.
Bir başka ufak noktaya değinip bitiriyorum. Şu anda
mevcut ortamda şu psikolojiyi yakalamak herkes tarafından mümkün.
İdare öğrenciyi genellikle bozguncu, dikkat edilmei gereken, tehlikeli
kişiler olarak görülüyor. Öğrenci de idare ve hocaları "işbirlikçi" ola
rak görüyor. Şu anda öğrencilerni bakış tarzı bu. Yani bu İktisat
Fakültesi öğrencileri arasında yapılmış bir konuşmadan çıkmış deyim
lerdir. Benim kendi yorumlarım değil. Dolayısıyla eğitim sürecinde
öğrencilerle hocalar arasındaki duvarları, kanalları bence yıkmak
lazım. Yani kopuklukları ortadan kaldırmak geriyor, sürem bitti.
Teşekkür ederim.

Doç.Dr. Fevzi DEVRÎM p.E.Ü.I.I.B.Fakültesi):
Sayın hocalarım, değerli meslektaşların son konuşmacı
olarak bir ölçüde daha önceki konuşmacıların değinmedikleri konulara
temas etmek suretiyle, fakat bir ölçüde de onlardan aldığım esinlen
meyle konuya biraz makro açıdan yaklaşmak ve biraz da konuyu
tartışmaya açmak suretiyle konuşmamı sürdüreceğim.
Yapılan konuşmalarda benim tesbit edebildiğim, üzerinde
birleşebilecek nokta Türkiye'de, gerek eğitim olarak bütünüyle, ge
rekse yüksek öğretim ve bunun içinde de maliye eğitimi olarak sonuç
ile ilgileniyoruz, sonuçla ilgili olarak tartışıyoruz da. Sonucun kaynağı
nedir, sebepleri, kökenleri nedir? Bana göre buna pek giremedik.
Sonuçta belli bazı Üniversitelerde bir takım eğitim kadrosu, eğitim
araçları, eğitim kalitesiortaya çıkıyor. Fakat bu eğitim araçları, eğitim
kadrosu, eğitim sistemi sanki başka ülkede meydana geliyor. Yani bu
nun Türkiye şartlarında ortaya çıktığı konusu bana göre tarüşmaladır.
Şimdi Türkiye'de eğitimin kalitesi, eğitim sistemi, eğitim araçları ne
dir? Bu araçlar bu sistem ve ve kalitenin iyileştirilebilmesi için,
Türkiye şartlarında neler yapılması mümkündür? Bunu tartışırsak,
bana göre daha yararlı sounçlar elde edebiliriz. Yani Batı standardı
içinde imkanlar var, fakat Batı standardı içinde eğitim araçları, eğitim
kadrosu, eğitim kalitesi ortaya çıkmıyor gibi bir sonuçla
karşılaşıyoruz. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman, Türkiye'de
eğitimin kalitesi nedir? Eğitim politikası nedir? Eğitim sistemi nedir?
Bu konu içinde Yüksek öğretimin sistemi nedir? Buun politikası, kali
tesi nedir? Sanıyorum bunu tartışırsak, daha yararlı sonuçlar elde ede
biliriz. Aslında hepimizin bildiği konular bütün eğitim sistemi, eğitim
kadrosu, daha doğrusu eğtimpolitikası olarak düşünebilirsek konuyu,
daha doğrusu eğitim politikası olarak düşünebilirsek konuyu daha
sağlıklı olarak kavrayabiliriz. Türkiye'deki Cumhuriyet Dönemi içinde
ortaya konmuş Eğitim Politikasının, Eğitim Sistemlerinin buna bağlı
olarak da eğtimi araçlarını zaman içresinde, kalkınmakta olan bir
ülkenin eğitminden azami ölçüde kalkınma için yararlanması yönünde
nasıl faydalanabilecek noktasından konuya eğilindiği kanaatinde pek
değilim. İmkanlarımızdan kalkınma için ve diğer konularda nasıl daha
iyi yararlanabiliriz acaba?
Bu konu üzerinde gerek eğitim kurumlan, gerekse eğitim
kurumlarına yön veren eğitim polikitasını etkileyen Hükümetler Dev
letler, Devlet Planlama Teşkilatı vs. ciddi bir bakış açısı içinde olmamışlardır.Her ne ki, bu konularda devamlı olarak model arayışı,
sistem arayışı içinde olmuşuzdur. Diğer konularda ortaya çıkan

dağınıklık, dönemlere göre ortaya çıkan çeşitli kargaşalar vs'ler belki
de yine en çok Yüksek Öğretimde kendini göstermiştir. Dönemler
içinde ortaya çıkan Yüksek öğretimdeki gelişme doğrultusu bir ölçüde
makro seviyede ele alınabileceği gibi, ayrıca eğitim standardı ve eğitim
kalitesi bakımından da son derece mahsurlu, geçmişe bağlantımızda
kaydedilmiş bir zamanı bize gösteriyor.
Şimdi eğitim kurumlan olarak, Yüksek Öğrenimin 80
öncesi son gelinen nokta içinde ortaya çıkan tablosuna bakıyoruz.
Üniversiteler var, Üniversitelerin Fakülteleri var, Akademilerin
mühendislikle ilgili olan branşlan var, iktisadi ve idari Bilimlerle ilgili
olan branşlan var. Akademilerin, Harp Akademileri var, Polis Aka
demileri var, Spor Akademileri de daha sonra oldu. Bir de her
yönüyle Milli Eğitime bağlı olan Enstitüler var. Ekonomik, Sosyal,
Siyasi hayatta onaya çıkan kargaşa ortamı bu kurumlara daha çabuk
girdi ve bunu hepimiz birlikte yaşadık. Bu durum daha çabuk eğitim
sistemini, eğitim kalitesini daha da bozuk bir neticeye götürdü, akade
miler kendi kanunlanna dayanarak, Üniversitelerle karşılıklı olarak
birbirlerini suçlamışlardır. Akademiler süratle kendilerini yenileme
çabasına girmiş ve Fakülte açmaya başlamışlardır. İş Maliye
Fakültesine kadar dayanmıştır ve Akademilerin Tıp Fakülteleri oldu.
Ama, Akademisi idi. Bunlar Üniversite adı taşımakla beraber, kendi
lerini Üniversite statüsünde gördüler. Böyle bir yapılaşmaya girdiler
ve devreye Anayasa girdi, Yasalar da bir ölçüde böyle bir gelişmeye
ışık tuttu.
Aynca, Eğitim Enstitüleri olayı yaşandı. Eğitim Enstitüleri
de aynı kargaşa ortamında siyasi amaçlara çok hızlı seviyede alet edil
diler. Böylece, Yüksek Öğretim tamamıyla kargaşa içine itildi. Bu
noktadan itibaren Türkiye şartlannda yaşanan ekonomik, sosyal, siya
si bir kargaşa ortamında olaylan tabiiİci bir askeri idareyi getiri. Bunu
getirmezse, ihtilal getirir.Başka ülkelerde başka şey getirir, ama he
rhalde o, tamamıyla kanşık hale gelen, çözülmez hale gelen, son der
ece, birbiri için yapratıcı hale getirilen ortamda onu toplıyacak ve onu
planlamaya bağlıyacak bir kuruma ihtiyaç gösterir. Bu ihtiyaçtan
Yüksek Öğretim Kurum doğdu. Belki bu daha önce de vardı, ama o
ortamda diğer konularda da olduğu gibi, pek bir netice alınmamıştı.
Sonra Yüksek Öğretim Kurumunun Yüksek Öğretim Kanunu ile bera
ber kurulduğu görüyoruz. Bu kanın çerçevesinde olaylara yeni bakış
açılan geldi. Makro seviyede bir Yüksek Öğretim Kurulu'nun,
Yüksek Öğretim Kanunu'na bağlı olarak Türkiye'deki Yüksek Eğitim
Planlama teşkilatı olarak kurulması öngörülüyor. Fakat hep aynı hata
lar yapıldığı için, bu defa Yüksek Öğretim Kurulu kendisini herşeyin
sahibi ve sorumlusu olarak görmeye başladı. Bu defa Yüksek

Öğretimi Kurulunun ve Kanunu'nun tartışılmasına kendisi açık bir ze
min oldu.
Bu olaylan halen yaşamaktayız. Şu durumda Yüksek
Öğretim konusu bakımından ortaya çıkan sorunlar İlk ve Orta Öğretim
için de söylenebilir. Özellikle, İlk ve Orta Öğretimde geçmiş yıllarda
söylenenlerin daha geçerli olduğunu görebiliyoruz. Bu eğitim sistemi
nin, ciddi bir aracı olmadığını buralarda görüyoruz. Bunların birbirleri
ile irtibatlı olduğunu dikkate almadan, aslında Yüksek Öğretimdeki
eğitim metodunun, eğitim sisteminin, eğitim personelinin, geçmiş
eğitimlerle olan ilişkilerinin dikkate alınması gerekmektedir. Fakat
diğer konularda olduğu gibi, Yüksek Öğretim Kanunu'nda da da geti
rilen yeni modele bakıyoruz. Daha önce hiç değilse bundan daha iyi
çalışma bir mekanizma "Asistanlık Mekanizması" yeni kurum içinde
"Araştırma Görevliliği" olarak değiştirildi. Belki bu kurumda bulun
ması gereken "Araştırma Görevliliği" ile "Asistanlık" görevi ihmal
edildi. Batı baskısı, Ban modeli şeklinde oradan hem adapteye bile ge
rek görmeden ahnna modelleri aynen kurarak, oldu bittiye getirerek
kendimize uyum sağlanmasını beklemiyoruz. Kendi içimizdeki kendi
standartlanmızı, kendi imkanlanmız, kalitemizi dikkate almadan bu
yugulamayı yaptığımız zaman, tablodaki olumsuz görüntü karşımıza
çıkıyor. Bu tabii maliye bakımından, maliye eğitim içinde böyle
olmuştur. Olaya bu yönü ile baktığımız zaman, maliye eğirim ve diğer
Yüksek Öğretim Kurumlanndaki eğitim imkanlan içinde bizim de
vamlı bu defa özellikle sosyal yönlü özellikler bakımından peşinden
koşmakla kaldığımızı görüyoruz.
Batı'daki belli konularda iktisat, maliye konulannda
yazılmış temel eserler çok gerekli, çok lüzumludur. Bunlan aslında
anında gecikmesiz olarak dilimize kazandırmak, Yüksek Öğretim Ku
rumlanndaki öğrencilere onu kendi ülke imkanlannım dikkate alarak
eğitim anlayışı içinde ülkeye daha yararlı bir model içinde, ülke
içindeki ekonomik ve sosyal yapıyı bu bakışeaçısı ile değerlendirerek,
yeni eserler vererek onaya koyan kitaplarla takviye ederek eğitim
verme yerine, bir ölçüde bu defa onu aynen verme sosyal bilimler
alanında çok büyük sakıncaları olan bir durumdur. Bunu biz aşın bir
seviyede yaşadık.
Batıda marketing (pazarlama) doğmuştur. Bizde de marketing kitabının hemen okutulması istenmiştir. Şimdi sosyal bilimlerin
laboratuarın toplumudur. Bu toplum da eğer Türkiye'de ise, bu bili
min uygulama yeri Türkiye toplumudur. Şimdi Yüksek Öğretim Ku
rumları diyoruz. İstanbul Üniversitesi de bir Yüksek Öğretim Ku
rum, diğer Üniversiteler de bir Yüksek Öğretim Kurum ve bunların
büyük bir çoğunluğu da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi açmış du-
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rumda, hepsi de varsa, maliye bölümüne öğrenci alıyor, öğrenci
yetiştirmeye çalışıyor. Bu bir ölçüde programlarla yaklaştırılacak %
80-90'h seviyede standart hale getirilmeye çalışıldı. Ama süratli ve
yıllık değişmelerle programlardaki dersler % 50-60 seviyesnde
değişmek suretiyle devamlı bir tasviye programı uygular hale geldi.
Bu ortamda içinde zaten yetersiz olan eğitim kalitesi, ho
canın yetişme oranı, onun hocalık haline gelinceye kadar yetişeceği
dönemde kendisinin daha kaliteli hale gelmesi, daha iyi seviyeli bir
eğitim ve imkânlar dizisi ile yetiştirilmiş ileriye daha kaliteli elemanlar
verecek ve bunu standart hale getirecek imkânlar ortaya çıkmadı. Sa
dece Sosyal Bilimler Enstitüsü kuruldu. Burada da "Maliye Anabilim
Dalı"nda da yüksek Lisans ve doktora eğitimi yapmak imkânı verdik.
Bu imkânı bir çok şehirlerde sunduk, ama her bölgenin değişik bir
sistemi, işleyişi vardır. Bu da yatay ve dikey bir farklılaşmanın
doğmasına neden olmaktadır. Ben bu noktayı açmak ve bir ölçüde de
tartışmaya sunmak için konuşmamı bu yöne çektim. Teşekkür ede
rim.
PANEL TARTIŞMALARI
1. Tartışmacı: Yrd. Doç. Dr. ismail AKTÜRK
Sayın Tali Bey'den bazı konuların aydınlatılmasını istiy
orum. Bakanlığı ile ilgili uygulamalardan öz olarak bahsettiler. Bilin
diği gibi, Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi denetimi yapan organlar
var. Bunlar maliye müfettişleri, hesap uzmanları, vergi kontrolörleri,
vergi kontrol memurları gibi. Bunlar da maliye memurları ile birlikte
zaman zaman yurt içi ve yurt dışı eğitimlerden geçmekte ihtisas için
yurt dışına gönderilmektedirler. Doktora tezimi hazırlarken hesap uz
manları kurulunun raporlarından yararlanarak yapmış olduğu araştır
malarda kadrolarından bahsettiler. Bunun 95 bin olduğunu, bunun 75
bininin dolu olduğunu, 20 bin kadarının açık olduğunu söylediler.
1982-1984 yıllarında hesap uzmanlığı kurumunda 300 ile 350 arasın
da rakamın değiştiğini görüyoruz ve her geçen grafiğe baktığımız za
man arkadan takviye edilmesine rağmen, zaman zaman grafiğin
düştüğünü görüyoruz. Bunca iyi imkân verilmesine rağmen, belirli bir
düzeyden sonra istifa edip değişik alanlarda görev aldıklarını
görüyoruz.
Daha iyi şartlarda takviye edilmeleri gerekirken, kısa
sürede istifa edip başka yerlerde görev aldıkları görülüyor. Bunların
kurumda daha uzun süre görev yapacak şekilde etkin bir takım tedbirl
er alınıyor mu, alınacak mı, vergi kaçağını önlemek açısından bunun

çok önemli fonksiyonları vardır. Ben bu konunun açıklanmasını isti
yorum. Teşekkür ederim.
2. Tartışmacı: Yrd. Doç. Dr. Zerrin TOPRAK
Üniversitelerin tüm kısırlaştıncı atmosferi içinde bu
çabamızı büyük bir saygı ile karşılıyorum. Bütün körleştirici ortamda
kendimizi aşmaya çalışıyoruz, ve bu hale bir direnç olduğunu
gösteriyor. Ama vurgulamak istiyorum, bu direnç giderek azalacak
gibi geliyor. Üniversite "Öğretim Üyeliği" içerdiği bütün nitelikleri ile
eskisi kadar cazip, eskisi kadar sevilen bir meslek olmaktan çıkü. Do
layısıyla ben gelecekle ilgili olarak, bugünkünden daha karamsarım.
Bu tabii Üniversite'nin o canlı, teorik elemanı yetiştirme ve tutma or
tamını yaratamamasından kaynaklanıyor.
Herşeyi maddi imkanlara indirmek belki mümkün değil,
ama Üniversite'nin kaynaklan kurumuştur. Burada kendini aşmak
için bir Literatürü izleyip, bir yöntemi kullanmak için gerekli araçlara
sahip değildik. Hala, diğer bütün dış etkenler bizimi akademik
hayatımızı engelliyor. Dolayısıyla, Üniversitelerin fonlan çok kurutul
muştur. Bu sadece öğretim kadrosu açısından değil, öğrenciler
açısından da böyledir. Bu durum nereye kadar düşecek, yada içinden
çıkılmaz hale gelecek bunu bilmiyorum. Eğer eğitimin kalitesinden
söz edilecekse, mutlaka ona uygun imkanlar mutlaka sağlanmalıdır.
Yani eğitim politikasının başta gelen görevi, amaçlannın çok açık or
taya koymaktadır. Eğer niteliksiz eğitim amaçsa, bu açıkça ortaya
konsun ve biz bu insanlan bir süre alıkoyacağız, sonra gidecekler der
sin. Fakat hala nitelikli eğitimden söz ediliyorsa, mutlaka bu kuruyan
imkanlar açılmalı, parlak görmüyorum.
Ben Sayın Prof. Dr. Aykut Herekmen'den bir konuda
görüşlerini öğrenmek istiyorum. Acaba, çizilmiş olan tarihi süreç
içerisinde Yüksek Öğretimin bilimsel, idari, mali özerklği açısından
ümidini var mı? Çareyi nerede görmek gerekir. Teşekkür ederim.
3. Tartışmacı: Yrd. Doç. Dr. Ziyaeddin BİLDİRİCİ
Orta Eğitim hakkında Tali Bey'den daha geniş açıklama
rica edeceğim. Kendi Bakanlığı bünyesinde bir kaç ilde bir Maliye
okulu ile ilgili eğitim yaptınlıyor ve bir de kurs veriyor. Maliye Oku
luna ortaokul sonrasında alınıyor ve Lise eğitim yaptınlıyorlar. Bunun
dışında, Lisede eğitilmiş maliye memurlan içerisinden i'leride idareci
olarak yetiştirilecek kişiler için belirli bir süre kurslar gösteriliyor. Bu
biraz da tecrübeden kaynaklanıyor. Örneğin, bu konu ile ilgili olarak
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Maliye Bakanlığı ve Üniversiteler arasıda önemli anlaşmazlıklar
çıkacak. Maliye kursu alan öğrenciler, neden bir çok meslek içi eğitim
kursu yapmış olduklarını ve Üniversite mezunlarından ne farkları ol
duklarını sormaktadırlar.
Maliye Bakanlığı elinde yetenekli olarak yetiştirdiği
çocuklar varken bunlar daha sonra, Üniversiteye'de gidebiliyorlarsa,
bunları idareci olarak eğitemezler mi? Maliye Okulları kapatılırken,
yeni kurslar açılmaya devam ediliyor. Meslek okulları bu kurslara
göre daha iyi değil mi? Teşekkür ederim.
Panel Başkanı Prof. Dr. İzzettin ÖNDER'in Konuşması:
Fevzi Devrim Bey, organizasyon ve koordinasyon
sağlayıcı, sanki bunlardan kaynaklanmış bir merkezi örgüt gibi
tanıttılar, Doğrusu, buradan YÖK ile ilgili çok kesin bir saptama yap
mak zorundayız. Bana öyle geliyor ki, neden koordinasyona ihtiyaç
var. Mesela o da değil. Mesel Orta Öğretimin üzerine Üniversiteyi de
siyasal örgütün içerisine çekme mekanizması. Üstler yönetimi, üstler
mekanizması. Şimdi bu bana çok önemli geliyor. Bu Türk bilimi için
vahim bir olaydır. Eğitim yapılacak, fakat Sosyal ve Siyasal düşünme
yok edilmeye çalışılacak.
Nihat Bey dediler ki, Devlet özelleştiriliyor. Bence, Dev
let ile özel arasında bir fark yok. Devlet özelleştirilsin, ama insan tüm
katılımcı unsurları ile katılarak bunları iyi yorumlama araçlarına sahip
olacak. Şimdi bilgi verme Devletin görevi, araçlarla donatma ve bun
larla ilgili bilgi verme Üniversitelerin görevi. Eğer insanlara doğru bil
gi vermezsek ve bu araştırma yapma isteği olan bir toplumda olmazsa,
bu bilgi verme işlemi amacına ulaşamaz. Bu olayların sonucunda de
mokrasi olur. Üniversitelerin görevi de burada çok önemlidir.
Bugün eğitim olayına bakmak durumundayız. Eğer bütün
eğitim olayı çökmüşse, fikirsel yapı olarak yapı çökmüşse, bize yine
bir şey yapmak düşemez. Bunu da arasıra gündeme getirmek zorun
dayız. Teşekkür ederim.
Son yıllarda eğitimin çöküşü ile biz mağdur edilenler ola
rak, mağdur edenlere bu mesajımızı iletmezsek, galiba yine kendi ken
dimizle konuşan insanlar olacağız. Belki mesajları belirli yerlere
götürmeliyiz. Acaba diyorum, bir dekorasyon, bir bildiri, ortaya çıkan
bir sonuç ortaya konursa, belki sonuç yine aynı olacak. Ama, en azın
dan bildirilmiş olacak. Aksi taktirde, mağdur edilenler olarak bunu
yaşarız. Ama düzeltilmesi için bir mesaj iletebiliriz. Saygılarımla.
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Panelistlerin Cevablan
Biltekin ÖZDEMÎR
(Müsteşar Yardımcısı Biltekin ÖZDEMİR'in Cevabı)
Maliye ve Gümrük Bakanlığındaki elemanların büyük bir
çoğunluğu sosyal bilimler elemanlarından oluşuyordu. Fakat bu kom
binezon yavaş yavaş değişiyor. Bugün üst kademe yöneticilerinin
büyük bir kısmı yüksek okullardan gelen kimselerdir. Daha aşağıda
bu kombinezyon daha farklı olur. Orada her okuldan memurumuz bu
lunmaktadır. Maliye ve Gümrük Bakanlığında üst kademeye eleman
veren kurullar vardır. Bunlar sınavla memur almaktadır. Kombinezon
tam istenen şekline gelmemiştir. Seneler geçtikçe bu kombinezyon is
tenen seviyeye gelecektir sanıyorum.
Bakanlığımızda Lisan eğitimine de önem verilmektedir,
isteyen memurlar dışarıdan ders almakta, bunun % 80'i Devlet ta
rafından karşılanmaktadır. Kişinin başarılı bir memur olması için, ba
kanın onayı ve genel müdürün uygun bulması gerekir.
Vergi denetim memurlarının imkanlarını geliştirmeye
çalışıyoruz. Bu yüzden bir vergi idaresini geliştirme fonu kurduk. Bu
nun yanında, bu elemanlara farklı bir muamele yapmayı düşünüyoruz.
Maliye okulu üç tanedir. Bunların kapatıldığını ben bil
miyorum. Milli Eğitim Bakanlığı bunları kendi bünyesine almak istiy
or. Yani Milli Eğitim idare etsin isteniyor. Mevzuata göre, o sahada
başka meslek okulları yoksa, bakanlıklara özel okul kurma izni veri
liyor. Biz de bundan faydalanarak ilk defa maliye meslek okulu kur
duk. Eğer bu alanda Milli Eğitime bağlı okullar açıldıysa, mevzuat
gereği bizimkiler kapatılacak ya da devredilecektir. Kurslar bunlardan
daha farklı. Lise üzerinde bir eğitim. Acaba, yüksek eğitim sayılabilir
mi dendi. Bu bizim dışımızda bir olay sayılır ya da sayılmaz bunu
Savın hocalarımız çok daha iyi bilecektir. Teşekkür ederim.
Prof. Dr. Aykut HEREKMAN'ın Cevabı
Bana pek sorulmadı ama geçen sefer eksik bıraktığım
noktalan tamamlayıp ve bana biraz da yandan çarpan noktalan cevap
lamaya çalışacağım. Ben daha ziyade teknik konulara değinmiştim.
Şimdi Maliye Bakanlığı ile ilgili konularda söz söylemek istiyorum.
Türkiye dönüp ihtilallere geldiği gibi, her konuda Türkiye dönüp
dolaşıp olduğu yere geliyor. YÖK yasasıyla birlikte ve YÖK müessesi
kurulmasıyla birlikte Türk Yüksek Öğretimi tek elden ve üstten
yönetilmesi şeklinde onaya çıktı. Bolvadin'de Yüksek okulu aldık.
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Ne hocası, ne binası var ne kendisi var. Elektronik mühendisi
yetiştiriyor. Bir tarihte Sevim hanım başkan olduğu şeyde Talat Saral
Dedi kd"en büyük noksanımız vergicilikte eğitim" dedi. Biz hakikaten
bakanlığın istediği elemanı yetiştiremiyorsak oturup konuşalım, pro
gramımızı değiştirelim. Şayet orta öğretim düzeyinde ise birakın bunu
Milli Eğitim yapsın, illa bu iş kötü yapılıyorsa ben mi yapayım yani.
Hizmetçi evi iyi temizlemiyorsa, şoför arabayı iyi kullanmıyorsa, o
zaman geçip direksiyonu siz mi kulanıyorsunuz. Yani biz bunu veremiyorsak düzeltelim. Bu sefer eğitim karmaşasına gidiyoruz. Bu sefer
bu işi beceremiyorsunuz diyip başımıza YÖK çıkıyor. Orta öğretimse
bunu Milli Eğitim üstlensin. Niçin Bakanlıklar ısrar edoyrlar illa biz
okul kuralım. Meslek içi eğitime birşey demiyorum. Meslek içi eğitim
her yerde mevcuttur, ona hiçbir şey demiyorum. Ama hep bir okul
kurma özlemivar. Bizim bu işten o kadar bıktık ki bizden bu işe alsa
lar siz de çok heveslisiniz, gelin değişelim isterseniz biz bakanlığı
yönetelim siz de okulları yönetim.
Maliye eğitiminde programlar birbirine benziyor. Maliye
Bakanlığı siyasal bilgileri tercih ediyor. Siyasal Bilgiler en az vergi ve
vergi hukuku okutan fakülte, İktisat fakültesi de dahil bütün fakülte
lerde birinci ve ikinci ödnemlerde asgari üç saat olmak üzere vergi hu
kuku dersi okutuluyor. Yani gelir vergsiinden giriyoruz, vergi usul
den ve diğer vergilerden çıkıyoruz, vergi yargısına da varana kadar
okutuyoruz. Arkasından bir de bakıyoruz siyasal bilgiler okutmuyor,
o da iktisat fakültesi olma peşinde o da ekonometriler falan filan oku
tuyor. Bize vergi bilen değil ekonomik kararlara katılabilecek nitelikte
iktisat bilen adam lazım gibi geliyor. Vergi konusunda yeni bir şey
hazırlayacak adam yok. Çünkü bütün vergi teknisyenlerinin kimisi
genel müdürlükte, kimisi iktisadi devlet teşekküllerinde. Bu sefer
gerçek uzmanlar yavaş yavaş azalıyor gibi geliyor bana. Gelirlerde
çalışan bir kişi bakıyoruz sonra Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğünde. Bunlar çok farklı şeyler birbirinden. Bir takım ak
saklıklar var, bu aksaklıklar hepimizde var.
Benimle ilgili birşey vardı. Bu yatay ve dikey geçişlerle il
gili olarak. Üniversite öğretim üyeleri her ne kadar memursak da pek
tayinden sağa sola gitmedik. Memurların sıkıntısı vardır. Nedir?
Türkiye'nin doğusundan batısına tayin olurlar. Bir ilk okulda ortao
kulda iken mesele yoktur. Erzurum'daki baba Eskişehir'e tayin
olmuşsa, Erzurum Lisesinden çocuk alır Eskişehir Lisesine verilir. Bu
kanun hazırlanırken malum hangi etkilerle hazırlandı, özellikle bu et
kiler yani bir memur bu sefer üniversite çağındaki bir çocuğu Erzurum
işletme Fakültesinde okuyorsa, Eskişehire ve İstanbula tayin olmuşa
o çocuğu alsın istanbul'a getirsin. O sefer programlarda farklılık
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olduğu için o dersi okudu okumadı hikayeleri çıkar. En fazla memur
ların kim olduğu, en fazla da kimlerin dolaştığı düşünecek olursanız,
bu yasanın da hangi etkilerle nerden kaynaklandığını düşünecek olur
sanız benim söylememe gerek yok zaten. Fazla beni konuşturmayın.
Bir de Enstitüler olayı var. Bu yüksek lisans olayı var.
Ben bu yüksek lisanslara kim ne yapıyor diye baktım. Zaten pek
çoğumuz master ve doktoro programlarından Programlarda hiçbir tutarlık da yok, şöyle bir baktım programlara bir şeyde anlıyamadım.
Ben Maliye Bölümü başkanıyım. Asistan alınıyor, maliye asistanı ve
buradan benim haberim olmadan profösör dahi olabilir. Kıskanıyo
rum, bizim kürsünün dahi haberi olmuyor. Enstitü isterse bu çocuğa
iktisattan juri yapar, doktorasını verir, doçentliğini yapar, yani azıcık
eski kürsülerni o katı şeysine taraftar değiliz, ama şimdi de öyle bir
olay çıktı ki bir enstitü olayı çıktı, bir de bu tarafta fakülteler çıktı.
Fakültenin dekanı diyorz ve profösör olması lazım. Enstitü ise daha
yüksek bir eğitim veriyor, onun başına doçent koyuyoruz. Aklım
almıyor. Kolorduyu yüzbaşı koruyor. Ben o kadar unvan tutkusu
değilm ama bir terslik geliyor bana. Enstitüyü doçent yönetebiliyor da
niye fakülteyi doçent yönetemiyor. Buna da ben cevap veremedim. O
zaman bırakın fakülteyi de doçent yönetsin. Hakikaten Profösör bulamıyorz. Çok teşekkür ederim.
Doç. Dr. Tülay ARIN'ın Konuşması:
Vergi yansıması siyasetle çok yakın olan ilişkilidir.
Örneğin Türkiye'de kurumlar vergisi alıyoruz diyorlar, o yüzden iş
adamlarından vergi almıyorlar. Iş adamları mı yoksa biz mi bu kurum
lar vergisini ödüyoruz bunu yansımayla buluruz. Yani "iktisadi Ana
liz" ile buluruz. Eğer bu hükümet sağcı ve kurumlar vergisini bizden
alıyor bu doğru değil bizim açımızdan doğru değil. Ama biz kurumlar
vergisinin piyasaların yapısıda dolayı kütlecilere yansıdığını kanıtlar
sak daha gerçeği yansıtırız. Ben Türkiye'de devletin görevi iktisadi
büyümedir. Bunun için şu vergileri almalı, şu harcamaları yapmalı
diye bir kitap yazarsam (belli bir model içinde) bu hiçte yanlış değil.
Mass Gravv'da bunu yapıyor. ABD'de devletin görevleri şunlardır
diyor. Ben kalkarda devlet ne yaparsa istikran sağlar, devlet ne yapar
sa gelir bölüşümünü düzeltir, devlet ne yaparsak kaynakdağılımını
daha iyi yapar dersen bu yanlış. Çünkü o belli bir şeyden bahsedip
yorumunu ona göre yapıyor. Ben Fevzi Bey'e katılıyorum. Yabancımlann kitaplannı alıp bize aktarmak meselesinde bu yanlış. Hele
maliyede çünkü kurumsal yapı farklı. Ama bunlardan analiz yani
yöntem kazanıyoruz. Biz aynen aktarma yapıyoruz bu çok yanıltıcı.
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Neo-klasik okulu ile morfinal analizi birbirinde ayırmak
gerekir. Neo-klasik okulun vardığı sonuçlan bugüne uygularsak bu
yanlış olru, ama onun kullandığı bir araç olan "Mojinal Analiz" bu da
eleştirilebilir, ama bunu yapan çıkmadı. Neo-klasik iktisatla mojinal
analiz özdeşleştiriliyor, bir de sistem yaklaşımı değil öteki ise bir ana
liz aracı. Bunlan bağımsız kullanmamız pek ala mümkün.
İktisadi olayları biz özümsersek aktanrsak olur ama
özümsemeden aktanrsak olmaz. İngiliz iktisatçılannın belli bir dünya
görüşleri ve bunu destekleyecek kültür birikimleri vardır, ama ABD
iktisatçıları böyle değildir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür
ederim.
Doç. Dr. Nihat FALAY'ın Cevabı
İzzettin Bey'den başlayalım, devletin özelleştirilmesi mes
elesi aslında başka bir sempozyum konusu olabilir. Maliye ve devlet
diye. Burada her şeyin alt de tayini yapmıyoruz. Her toplumun kendi
bilimini üretmesi söz konusu olan ama, toplumdaki kesimlerin birinin
hızlı bir ağırlığa sahip olmasıyla olağan imkanlar salanmasıyla devletin
bu fonksiyonu özellikle sağlaması ile diğer kesimlerin şeyine göz
yumması farklı şeyler. Bu uzun tanışmalara yol açabilecek bir nokta.
Burada bu kadarla kalayım. İleride İzzettin Bey'le bu konuyu konuşu
ruz.
Ben Tülay hanımın tam açıklamadığı bir yere değinmek
istiyorum. Üniversitenin kaynaklan kurutulmuş dedi aslında kurutul
madı da kaynaklann dağıtım tarzı farklılaştınldı. Yani arabası, halısı
bol olan bir üniversite ayn bir olay. Her halde bunu kastettiniz. Yani
kurutulmadı.
Bir ufak önerim var. Aykut Bey'de kısmen aktardılar.
Maliyeciler bir araya gelip ortak bir maliye eğitimin içiermesi gereken
dersler alt konular nelerdir diye tartışmamız gerekiyor. Şablon
hazırlayalım demiyorum. Gönlümüzde yatan iyi bir maliye kitabıınn
içermesi gereken kavramlar nelerdir bunlar tesbit edelim. Ortak
Lügatçesini çıkartalım. Bu kadar, teşekkür ederim.
Doç. Dr. Fevzi DEVRİM'in Cevabı
Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Herekmen Hoca'nın da bir ölçüde getirdiği açıklamalar karşısında ben pek fazla bir şey
söylemeyeceğim. Aslında burada anlaşılıyor ki bizim bu konuda çok
daha geniş tartışmamız gerekiyor. Şimdi belki ısındık. Ben sadece benimli ilgili gördüğümüz Sayın Önder Hoca'nın sorusundan
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başlayarak, Sayın Zerrin Toprak'ın sorusuna daha sonra geçmek is
tiyorum.
Benimli ilgili panel'de konuşmayı yaparken konuya makro açıdan eğitim politikası itibanyla, eğitim sistemi itibanyla girmek
gerekiyor, ama bunu burada tartışamadık. Bunu tartıştıktan sonra ma
liye eğitimine gelmek doğru olacaktır. Benim o anlamda söylemeye
çalıştığım Yüksek Öğretim Kurul ve Yüksek Öğretim Yasası ile ilgili
olarak Sayın Önder Hoca'nın ifade ettiği gibi 1980 sonrası durum va
him de, 1980 öncesi daha vahimdi. 1980 sonrası vahim olmasını
önlemek gerikir. Vahim olması bir gerekçe, bir mazeret değil. O an
lamda Yüksek Öğretim Kurulu olsun Yüksek Öğretim Yasası olsun,
bunu fonksiyonel olarak ikisinin'de gerçekte daha iyi olması,
Türkiye'de eğer Yüksek Öğretim konusunda ihtiyaçlan karşılayan
şimdi şikayet ettiğimiz sorunlan ortadan kaldırabilecek eğitim planla
ması açısından, eğitim kalitesi açısından, eğitim araçları açısından ne
ler yapılabilir. Bu yüksek Öğretim Kumlu ve Yüksek Öğretim Kanu
nun seviyesinde nasıl olmalıdır. İhtiyacı karşılayan bir kanun, ihtiyacı
karşılayan fonksiyonel bir kurul nasıl olmalıdır konusunu biz tartı
şalım, basın tartışsın, yüksek seviyede bunlar yasa haline gelsin o
yönde bir şeyler yapalım, ama YÖK u YÖK farzetmekle bu iş olmu
yor. Biz yok desek de o var. O bakımdan bunu Türkiye'de yaşıyoruz
ve Türkiye şartlannda konuyu daha iyi hale getirmek, fonkisyonlannı
işler hale getirmek şimdi sıkıntı tabii. Aslında olnıası gerekenin çok
üstünde YÖK'ün herşeyin yükünü üstlenmesi. Üniversitlerdeki her
yöünden olması gereken eğitim sistemi, eğitim programlan akedemik
kadrolaşması ve sairesi konusunda kendisi istediği zaman her şeye sa
hip çıkar durumda olması, mali, akademik, idari özerklik bakımından
çok sıkıntılar ortaya koyuyor. Bunlan esasen amaç o değil. 1980
öncesi yaşadığımız kargaşanın önlenmesi için ihtiyaç haline gelen
Türkiye'de eğitim politikası eğitim planlaması ile beraber Yüksek
Öğretim seviyesindeki planlamanın belli seviyede Milli eğitim politi
kası içinde tutarlı hale gelmesi için bir teşkilata gerek varsa, bunun en
iyi şekilde çalışması için yapılması gerekenler nedir onu tartışmak
gerekir. Yoksa o anlamda zaten kendisiyle ittifak ediyoruz. O konuda
her kesin dile getirdiği pek çok şikayetler var. Eğitim planlaması
bakımından, eğitim kadrolaşması bakımından, kaliteli eğitim yapmak
vs. bakımından bu noktada büyük sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yalnızca
sınav için ortaya çıkan sıkıntılan söylesek, dağ gibi. Hepsini aynı kef
eye koymak suretiyle vize sınavlan, mazeret sınavlan, final sınavlan,
telafi sınavlan, bütünleme sınavlan gibi bütün yüksek öğretim kurum
lan için eşit şartlarda getirilmiş olan sınaviar bizim gibi Sosyal Bilmlerde öğrenci sayısı kalabalık, Sınıfı ihtiyacı yetersiz olan kurumlarda
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adeta eğitim öğretimi bırakıp, bizi sınavlarda uğraşmaya götürüyor.
Tabii konunun sadece bir yönü bu, bu bakımdan bana fazla da gir
mek istemiyorum.
Araştırma görevlisi dediğimiz müessese ABD modelinde
kendi içinde tutarlı olabilir, anlamlı olabilir. Biz daha önce Asistandan
belli şekilde şikayetler olduğu için, Asistanlar ders verdiği için hücum
aldı ve onun hücumunu ortadan kaldırmak için bunun adına "Araştır
ma Görevlisi" dedik. Araştırma Görevlisi derken bu hem Araştırma
Görevlisi hem Asistan Fonksiyonlarını görür bir kurum olarak düşü
nüldü. Ama şimdi öğretim üyesinin tabanı ne oldu. Öğretim Üyesi
yetişirken kişi Araştırma Görevlisi olarak, bir ölçüde yüksek lisans
yaparak, doktora yaparak, araştnma yaparak, inceleme yaparak, bun
ları hangi seviyede yapacağı ayn bir konu, bunlan yapan kurum ve
kişiler anlamına muhafaza ediliyor. Onun yanında Öğretim Üyesi ta
banı için bir geçiş nasıl olur. Tekrar Asistanlık müessesesi mi ihya edilir. Bilemiyorum bizdeki sıkıntı Batının farklı öğretim elemanı
yetiştirmesi bakımından. O sürece işletmek gerekiyor. Ben kısa süre
içinde buna değinmeye- çalışum. Teşekkür ederim.
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