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Giriş

Türkiye ekonomisi, 1970' lerin başından beri yüksek en-
flasyon, gittikçe büyüyen kamu açıkları, yanlış kur politikaları ve
seçim ekonomisi ile birlikte ortaya çıkarı politik yozlaşmalar so-
nucunda ekonomik ve sosyal istikrarsızlık sorunları ile oldukça sık
karşılaşır hale gelmiştir. Her karşılaşılan ekonomik Istikrarsızlık
ve sosyal bunalımın ardından istikrar paketieri birbirini Izlemiştir.

1970' li yılların başında dünyada yaşanan petrol şokunun
Türkiye' deki etkilerinin daha geç ortaya çıkması ile birlikte, ilk
uygulamaya konulan paket 1977 Istikrar Paketidir. IMF önerileri
doğrultusunda, özetle, kamu açıklarının Merkez Bankası tarafından
karşılanmasının önlenmesi, ithalatın kısıtlanması ve bankaların
kanuni karşılık oranlarının yükseltilmesi gibi önlemler getirlimş
olmasına rağmen, mevcut siyasi istikrarsızlık ortamında paketten
beklenen sonuçlar elde edilememiştir.

Nitekim hükümet değişikliği ile birlikte 1978 Istikrar Paketi
açıklanmış ve dönemin hükümeti kamu yatırımlarını durdurarak,
bir önceki pakette yer alan IMF' nin standart reçetelerini uygula-
maya devam etmiştir. Bu doğrultuda dolardaki artışla birlikte KıT
ürünlerindeki fiyat artışları sürmüş ve döviz sıkıntısının artması
ile birlikte istikrar paketi yine başarılı olamamıştır.

1979 yılındaki önlemler ile, IMF' nin Stand-By anlaşması
doğrultusunda kamu harcamalarında kısılmaya çalışılmış, TL. de-
valüe edilmiş ve yatırımlarda kur garantisi uygulamasına son ve-
rilmiştir. Buna rağmen yıllık enflasyon üç basamakh hale gelmiştir.

24 Ocak Istikrar Tedbirlerinin açıklanması ile birlikte, TL.
tekrar devalüe edilmiş, 1981' de günlük kur uygulamasına geçilmiş,
KıT ürünlerine büyük oranda zam yapılmış ve serbest faiz politikası
izlenmeye başlanmıştır. Ithal ikamesine dayalı sanayileşme terke-
dilerek, ihracata dayalı büyüme ilkesi. çerçevesinde, bir takım yeni
ihracat teşvikleri uygulanmaya başlanmıştır. Böylelikle, ihracat
artmış, yabancı sermaye girişi hızlanmış, döviz girişi beklenenin
üzerinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki askeri darbenin de
etkisiyle enflasyon oranında belirgin bir düşüş yaşanmıştır.
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Bununla birlikte ülkedeki gelir daaılimı,· gelır dOzeyi dOşOk
kesimler aleyhi'ne bozulmuştur. 1984 sonrasında yatırımlara
aaırlık verilerek, dış ticarette serbestleşmeye gidilmiş, yerel yöne-
timlere ve Kır lere daha kolay borçlanabilme fırsatı sağlanmış ve
çeşitli alt-yapı projelerine aaırlık verilmiştir. Bu süreç sonucunda,
1988' de ekonomide yeniden kriz işaretleri baş göstermiş ve 4 Şubat
ve 12 Ekim önlemleri gündeme gelmiştir. Bu önlemler sonucunda
mevduat faizleri yükselmiş, kanuni karşılık oranlan artınlrmş, dış
borçlanma giderek yerini iç borçlanmaya bırakmıştır.

1980-1990 arasında pek çok ülkede yaşanan konjonktürel
bunalımların etkisi Türkiye' de 1989 sonrasında hissedilmeye
başlanmıştır. Bu dönemdeki sıcak para hareketlerini hız!andıran
uygulamalar 1994' deki krlzln ilk belirtileri olmuş, pek çok bilim
adamı bu konu üzerinde hassasiyetle durmuş olmasına raörnen dö-
nemin sosyo-politik koşulları, ardarda gelen seçimler ile Güneydoğu
Anadolu' daki terör ve Körfez Krizi sonucunda ülkenin öncelikleri
değişmiş ve ülke ekonomisi ikinci plana itilmiştir.

Bu sorunların çözümlenebilmesi amacıyla, zaman içerisinde
çeşitli öneriler oluşturulmuş, politikalar uygulanmış; ancak, gerek
enflasyon, gerekse kamu açıkları ve kur politikaları açısından eko-
nomideki istikrarın sağlanması yönünde olumlu sonuçlara ulaşıla-
mamış olduau görülmektedir. Oysa, gelişmiş ve gelişmekte olan ül-
kelerdeki çeşitli örnek uygulamalar göstermiştir ki; objektif bi-
çimde saptanmış hedeflere ulaşabilmek için tavizsiz ve kararlı bir
şekilde uygulanan, yani ekonomik öncelikleri siyasal önceliklerin
önünde tutan ekonomi politikaları istikrarın sağlanmasında başarılı

. olmuştur.

Bugün için Türkiye' de de siyasi öncelikler bir kenara bıra-
kılarak ekonomik önceliklere yer veren ve tavizsiz bir şekilde,
kararlılıkla uygulanması gereken istikrar politikalarına ihtiyaç
vardır. Ancak bu hedefe ulaşılması, öncelikle, çözüm önerilerinin
oluşturulmasına ve bu önerilerin objektif ve bilimsel temellere
oturtulmasına bağlı görülmektedir, Dolayısıyla, istikrar politikası
uygulayacak hükümetin güçlü bir hükümet olması ve toplumun büyük
bir kesimimin desteğini alması gerekmektedir.
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Gelişmekte olan ülkelerde uygulanan istikrar politikalarını
teorik çerçevede iki ana başlık altında incelemek mümkündür. Ancak
gelişmekte olan her ülke istikrar proçramtanru uygularken, ülkenin
içinde bulunduğu koşulları ve yapısal sorunları göz önüne alarak en
uygun çözümü be"lirlemek durumundadır.

Ortodoks ve Heterodoks Istikrar Politikaları

Ortodoks istikrar paketleri enflasyonla mücadelede tamamiyle
iktisadi araçları kullanırken, hetercdoks istikrar paketlerinde daha
çok idari yöntemlere ağırlık verilmektedir. Ortodoks istikrar prog-
ramlarını da maliye ve para politikalarının bileşimleri ve etkinliği
açısından farklı yaklaşımlara göre incelemek mümkündür.

* Klasik yaklaşımda sıkı para ve maliye ve politikalarının
eşanlı olarak uygulanması söz konusudur. Yüksek faiz politikasıyla
efektif talep kısılmak istenirken, diğer taraftan kamu harcamalarını
kısarak kamu açığının azaltılması hedeflenmektedir. Ekonomide
meydana gelen bu daralma fiyatlar üzerinde baskı oluşturacak, diğer
taraftan artan işsizlik nominal ücret artışlarını sınırlayacaktır.

* Keynesyen yaklaşıma göre ise daraitıcı maliye politikası ve
gevşek para politikası önerilmektedir. Bu yaklaşımda işsizlik so-
rununa büyük önem verilmiş, kamu açığı azaltılırken işsizliğin
artmaması yönünde önlemlere yer verilmiştir. Bu nedenle, düşük
faiz politikasıyla yatırımlar artırılırken, ulusal paranın değer
kaybı nedeniyle dış talebe bağımlı bir gelişme meydana getirilmek
istenmektedir.

* Monetarist yaklaşım ise, maliye politikasından bağımsız
olarak sıkı para politikasının uygulanmasını önermektedir. Efektif
talebi kısmak yüksek faiz politikasıyla mümkündür. Yüksek faiz
nedeniyle ulusal paranın değer kazanması, iş dünyasını terbiye
ederken nominal ücret artışlarını- sınırlayacaktır. Ayrıca bu politika
nedeniyle siyasi otorite kamu borçlanmasında daha dikkatle davra-
narak, kamu açığını gidermeye yönelecektir.

Özetle ortodoks istikrar programları, para ve maliye politikası
önlemleri ile toplam talebi kısarak enflasyonu düşürmeye çalışan
programlardır. Ortodoks programların sunduğu politikaları şu
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başlıklar altında toplamak mümkündür. Bunlardan ilk üçü her zaman
önerilen politikalardır.

~ * Genelde bankacılık sisteminden' özel' sektöre ve hükOmete
açılan kredilere farklı tavanlar uygulanmasıyla parasal daralma,

* Ithalat kotalarının azaltılması, ihracat Için verilen süb-
vansiyonlar, açık veya gizli gerçekleşen devalüasyon.

* Fiyat sistemindeki hükümet müdahelelerinin kaldırılması
veya azaltılması,

* Finansal reform ve liberalizasyon ile faiz oranlarının yük-
seltilmesi yönündeki çabalar,

* Sermaye akışını sağlayacak ve ticarete yönelik engelleri
kaldıracak şekilde dış ticaretin serbestleştirilmesi.

Heterodoks programlarda ise, enflasyonun maliyet artışından
kaynaklandığı düşüncesiyle, ortodoks programlarında uygulanan para
ve maliye politikalarının yanısıra ağırlıklı olarak ücret ve fiyat
politikaları uygulanmaktadır. Bu politikaların bazı ülkelerdeki
uygulamalarına bakıldığında, parasalcı programlara kıyasla daha az
işsizliğe yol açarak toplumsal huzursuzluğu asgariye indirerek en-
flasyonu kısa sürede düşürdüğü görülmektedir. Bu yaklaşıma göre;
fiyat ve ücretler üzerinde değişikliklerin sınırlandığı geçici bir dö-
nemde gerekli mali reformlar yapılır ve bu programın başarısı
konusunda toplumun inancı pekiştirilirse, fiyat ve ücretler üze-
rindeki sınırlamalar kaldırıldığı zaman enflasyonun temelindeki
fiyatlama davranışları devam etmeyecektir. Ayrıca, fiyat ve ücret-
lerin toplumsal uzlaşma ile belirlenmesi programın toplumsal ma-
-liyetini büyük ölçüde azaltarak başarı şansını artıracaktır.

Ekonominin reel ve finansal kesiminde meydana gelen denge-
sizIikieri gidermek amacıyla istikrar programlarının 1970' lerden
sonra gelişmekte olan ülkelerde, özellikleLatin Amerika ülkeleri ve
ısrail' de uygulamaya konulduğunu görüyoruz. Bu istikrar politi-
kalarına yönelik olarak Latin Amerika ülkeleri ve ısrail' deki uygu-
lamaları kısaca incelemekte fayda vardır.
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Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomık Istikrar
Politikaları

--: Latin Amerika ülkelerinde artan dış borçtar ve bütçe açıklan
yüksek enflasyona neden olmuştur. Bütçe açıklarırun ve borçlardaki
artışın nedenleri ise ülkelere göre farklılıklar göstermektedir.
Dolayısıyla bu OIkelerde ekonomik krize yol açan nedenlerin kısaca
ayrımına gitmek gerekir.

Meksika' da 1980' lerde dünya petrol fiyatlarında görOlen
düşme borçlanmayı artırarak bütçe dengesini bozmuştur. Brezilya'
da ise Ithal ikamesine dayalı bir kalkınma stratejisi benimsendi-
ğinden bunun dış borçlarla finanse edilmesi borç yükünü artırmış-
tır. Arjantin' de ise 1970' lerin ortalarında yaşanan sosyal ve eko-
nomik gerilim enflasyonist patlamaya yol açmış, politik alanda ise
demokratik yönetim yerini diktatörlüğe bırakmıştır. ısrail' de ücret
ve döviz kuru gibi ekonomik parametrelerin fiyat artış oranlarına
endekslenmesi hiperenflasyonu doğurmuştur. Bu ülkelerde uygulanan
istikrar programlarını ana hatlarıyla şu şekilde özetleyebiliriz.

Meksika: 1983' de ortodoks istikrar paketi çerçevesinde da-
raltıcı maliye ve sıkı para politikası uygulamış, bütçe açıklarını
büyük ölçüde kapatmasınarağmen enflasyondüşmemişve ekonominin
reel kesiminde bir daralma meydana gelmiştir.

1986' da daha önce uygulanan ortodoks programın yanısıra dış
ticaretin serbestleştirilmesine yönelik yapısal düzenlemelere gi-
dilmiştir.

1987 yılında ise uygulanmakta olan ortodoks istikrar prog-
'ramları. heterodoks istikrar programları ile desteklenmeye baş-
lamıştır, Ekonomik bağımsızlık paktı, ücret ve fiyat kontrollerine
dayanan radikal önlemler getirmiştir. Bu heterodoks program genel
olarak, özel sektörde ücret ve fiyat kontrollerine, kamu sektöründe
ücret kontrolleri ve fiyat kısıtlamasına ve %40' lık bir devalüas-
yondan sonra dövız kurunun sablt tutulması gibi önlemleri içer-
miştir. Özellikle döviz kurunun sabitlenmesinin, dışa açılan bir
ekonomide reel kesim ve finans kesimindeki kararlarda önemli ve
belirleyici bir politika aracı olması nedeniyle, istikrar sağlayacağı
düşünülmüştür.
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Bu önlemlere ilaveten dış ticaretin ve para ve mal piyasasının
serbestleştirilmesine yönelik bir dizi yapısal önlem alınmış ve bu
kapsamda özelleştirmaye de çok önem verllmlştlr. Ancak döviz ku-
runun sabit tutulması için yüksek tutulan faiz; oranları ve dış borç
ödemelerinin gayrisafi milli hasılaya oranlarının yüksekliği yatı-
rımları olumsuz yönde etkileyerek ülke ekonomisindeki büyürneyi
engellemiştir.

1989' da dış borç ödemelerinin yeni bir takvime bağlanması,
vadelerinin uzatılarak faiz oranlarının düşürülmesi sonucu ülke
ekonomisi lstlkrara kavuşmuş ve büyüme sürecine girmiştir. Uy-
gulanan bu istikrar programının neticesinde enflasyon %20' lere
düşmüş, bütçe açıklan kapatılmış ve dış borç nedeniyle yapılan dışa
kaynak aktarımı önemli ölçüde azalmıştır.

Brezilya: 1985' de uygulamaya konulan istikrar programı
heterodoks çözümler içeren bir program olmuştur. Ücret ve fiyat-
ların dondurulması ve döviz kurunun sabitleştirilmesine yönelik
idari yöntemleri içeren bu program, yapısal değişiklikler, ortodoks
programlar ve dış borç ertelenmesi gibi araçlarla desteklenmemiş-
tir. Ancak Brezilya' nın uygulamaya koyduğu ortodoks programları
kararlılıkla ve tavizsiz sürdürememesi ücret ve fiyatların daha da
artmasına neden olmuştur. Uygulanan istikrar programının en büyük
eksikliği, heterodoks politikaların kısa vadede enflasyonu düşürmeye
yönelik olarak kullanılması ve bu politikaların yapısal düzenlemeler
ve ortodoks politikalarla desteklenememesi olmuştur.

Arjantin: 1986' da ortodoks ve heterodoks önlemlerden oluşan
lstikrar programı uygulamaya konmuştur. Program başlangıçta
başarı sağlamışsa da daha sonra verilen tavizler dolayısıyla hükü-
metin güvenilirliğini yitirmesine, bütçe açıkları ve enflasyonun
hızla artmasına neden olmuştur. Arjantin' de ekonomide yapısal
düzenlemeleri içeren bir dizi önlem alınmış, pek çok kamu kuru-
munun özelleştirilmesi ve kamu denetim organlarının rasyonelleş-
tirilmesi ve finans sisteminin yeniden yapılanmasını öngören geniş
kapsamlı bir program hazırlanmıştır. Bu program çerçevesinde
kamu harcamaları önemli ölçüde kısılmıştır. Vergi gelirleri ar-
tarken, kamu finansman dengesi ile ilgili hedeflere ulaşılmıştır.
Kamu finansman reformu, parasal daralma ve döviz kurlarında
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sağlanan istikrar sonucu enflasyon bOyOk oranda düşmüştür. A.r-
jantin ortodoks ve heterodoks politikaları, yapısat düzenıemsıer ve
dış finansman sorunu ile b!rlikte bir' bütün olarak uygulamaya
koymuş, gösterdiği" kararlılık ve aldığı pellük. destek ile enflasyonu
%10' lara indirmeyi başarmıştır.

laralı: 1 Temmuz 1985' de Iktisadi Istikrar Programını uy-
gulamaya koymuştur. Bu program kamu maliyesi reformu. fiyat ve
ücret dondurma ve krediler! kısma gibi tedbirleri kapsayan hete-
rodoks bir programdır. %20 oranında bir devalüasyon yapılarak
ulusal paranın dolar kuru sabltleştlrtlrniştlr. Kamu mallyesl re-
formu çerçevesinde vergiler artınlrruş, harcamalar kıstlmış, bazi
sübvansiyonlar kaldırılmış ve kamu personel sayısı azattılrruştır.
Ücretler bir süre için dondurulmuş, devalüasyon ve bazı sübvan-
siyonların fiyatlara yansımasından sonra, fiyatlar da dondurul-
muştur.

Toplam kredi hacminin artış oranı öngörülen enflasyon ora-
nının altında tutulmuş, faiz hadleri yükselirken yatırımlar dur-
muştur. Bu, firmalar açısından bir krize yol açmıştır. Ancak en-
flasyon oranı %500' lerden tek haneli rakamlara düşmüştür. En-
flasyon oranının düşmesi devletin gelirlerinin reel değerini yük-
selterek maliye reformunu kolaylaştırmış ve bu sayede bütçe açığı
azaltılmıştır.

ısrail' de uygulanan programın başarılı olmasının bır nedeni
programın öngördüğü fiyat ve ücret kısıtlamaları kaldırıldıktarı
sonra, istikrarı korumak azmini topluma belli eden tedbirlere ta-
vizsiz şekilde devam edilmesidir. Bu programın başarılı olmasındaki
"diğer bir neden, ısrail' in A.B.D.' den dış finansman konusunda büyük
oranda yardım almış olmasıdır. Ayrıca 1985-86' da A.B.D. dolannın
Avrupa paraları karşısında değer yitirmesi, ısrail' in Avrupa ül-
kelerine yaptığı ihracatı olumlu yönde etkilemiştir.

ısrail' in uyguladığı istikrar programı, ortodoks politikalardan
farklı olarak, bir uzlaşma ile temel makroekonomik değişkenlerin
kontrol altına alınmasından faydalanan bir program olmuştur.
Programın en büyük başarısı ise heterodoks politikaların uygu-
lanmasında toplumsal uzlaşmanın sağlanmış olmasıdır.
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Türkiye' de 1994 Krizine Yol Açan Faktörler

1994 yılı başlarında yaşanan parasal krizi hazırlayan tak-
i

törler, dolayısıyla ekonomideki sorunların ,kaynaa. bütçenin fi-
nansmanı, finans sektöründe yaşanan sorunlar ve ekonomide giderek
bozulan makro dengelerde yatmaktadır. Özellikle 1989 sonrasında
Türkiye' de tasarruf, üretim, verimlilik ve ihracat artışını hedef-
leyen ve yatırımlara ağırlık vererı bir bOyüme sürecı yerine tüke-
time ve ithalata dayanan, finansmanın ise borçlanmaya ba~landl~1 bir
süreç yaşanmıştır.

1989 sonrasında kontrolden çıkan kamu finansman açıklan
giderek artmıştır. Bu açıklar üzerinde başta alt-yapı yatırımları,
ücret ve maaş gelirlerinde reel artış sağlamak amacıyla yapılan
ayarlamalar, Güneydoğu Anadolu bölgesinde giderek tırmanan terörü
önlemeye yönelik harcamalardaki artışlar, önlenemeyen KıT açıklan
ve 1989 yılından itibaren hemen hemen her yıl bir kaç kez tek-
rarlanan yerel seçimler ile 1991 yılı genel seçimleri nedeniyle
ülkenin seçim ekonomisinden kurtulamaması gibi etkenler önemli
bir roloynamıştır. Bu baqlarnda hızla artan kamu harcamalarının
kolay kolay kısılamaması, yapısal bir vergi reformunun politik
endişeler nedeniyle bir türlü gerçekleştirilememesi kamu açıkla-
rının ağır boyutlara ulaşmasında roloynayan diğer etkenler olarak
göze çarpmaktadır. Ayrıca 1990-1991 yıllarında yaşanan Körfez
Krizi de bu açıkların artışındaki dış etkenlerden biri olarak sayı-
labilir.

1989 yılında yürürlüğe konulan 32 sayılı kararname ile para
ve sermaye hareketlerine serbestlik getirilmiş ve konvertibiliteye
geçilmiştir. Oysa, Türkiye benzeri ülkelerde tam konvertibiliteye
geçilmeden, öncelikle kısmi (sınırlı) konvertibiliteye geçiş söz
konusu olmuştur. Bu süreç ile birlikte paranın yurtdışına kaçışı
hızlanmıştır. Böyle bir liberasyon ortamında doğalolarak döviz dış
ticaret faaliyetlerinden, faiz ise yatırım -tasarruf dengesinden ay-
rılmıştır. Para ve sermaye hareketlerindeki bu serbestlik ekono-
mide istikrarsızlığa yol açmıştır. Bu denli bir liberalizasyon, hü-
kümetlerin iktisat politikalarını etkisiz ve dış bağımlılığı sürekli
kılan bir zorunluluk haline getirmiştir. Konverlibilite ve bütün
finansal sistemin bağımlı bir şekilde liberalleştirilmesl iç ve dış
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borçların aşırı yükselişini önleyememiştir. Uluslararası sermaye
hareketlerine tanınan serbestiye rağmen merkez bankasımn dÖV!L~

yaptığı müdahaleler ve TOrk Urası Ialzlnl yOkGek tutarak döviae
talebi azaltma çabası dövizin gerçek de~erin~ buımasma engel oı-
muştur. Böylece T.l. faizVkur makasmm büyOması sonucu TOrkiye
sıcak para için cazjp bir OIke konumuna gelmiştir. Sonuçta kısa va·
deli ve spekülatif amaçlı döviz girIşi artış gö!>termiştır. Söz konusu
dönemde kişi ve kuruluşlar dolar kredisine baş vurup, bu kı"ediy!
TL' ye çevirerek, diğer yatırım enstrürnanlanna yatırım yapması
(Hazine bonosu, hisse senedi, tahvil gibi) ve vade sonunda yüksek
faiz ve anaparayı tekrar dolara çevlrerek borcunu kaparnası büyük
karlar sağlamalarma sebep olmuştur. Döviz-faiz arbltral: ile içeri
giren ve çıkan sermayenin yaraHı!}1 lstlkrarsrzlrk ekonomide parasal
istikrarsızlığa yol açmıştır. Hatalı faiz ve kur potltlkasmm diğer
bir sonucu da ihracatın azalarak ithalatın artması sonucu dış ncaret
açığının giderek büyümesi ve dış borçlanmanın arımasıdır.

1993' e gelindi!}inde, ekonomide yatırımların azalması ile
birlikte sanayileşme ve üretim terkedilerek, ülke tüketim toplumu
haline gelmiş ve daha fazla tüketmenin yolu da. dış açık verme paha-
sına bulunmuş, tüketim dış borçlarla finanse edilmiştir, Kamu kesi-
minde tasarufların negatif hale gelmesi, yani kamu israfının artması
ve kredi notumuzda görülen düşüşler sonucu Türkiye yatırım riski
taşıyan ülkeler haline gelmiş ve yabancı sermaye 1994 ile birlikte
yurtdışına kaçmaya başlamıştır.

Pek çok çevreler bakımından 1994 kaybediimiş bir yılolarak
kabul edilmiş, son dönemlerin en yüksek ve hızlı fiyat artışları
ortaya çıkmıştır. Faiz oranları ticari ve sınai kesimlerin kul la-
namayacağı ölçülerde aşırı yükselmiştir. Krizin finans kesimi
kaynaklı, enflasyonun maliyet kökenli olması sonucu artan mali-
yetler satışları düşürerek ve stokları çoöaltarak bazı sektörlerde
durma sürecine kadar getirmiştir. Sektörel büyüme tahminlerindeki
düşüşler sonucu GSMH' da gözlenen gerileme ve ekonomik durgunluk
içinde yaşanan yüksek enflasyon ekonomide bir "Stagflasyonist" dö-
neme girildi!}inin ciddi işaretlerini vermektedir.
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5 Nisan 1994 Ekonomik Istikrar Tedbirlerini" Genel
Değerlendirmesi: Gelışmeler - Eksiklikler -
Öneriler i

5 Nisan' da basma açıklanan Ekonomik Önlemler Uygulama
Planının esas amacı enflasyonu düşürmek, Türk Lirasına istikrar
kazandırmak, ekonomik ve sosyal kalkmrnayı sosyal dengeleri de
gözeten bir temele oturtmak, ihracat artışını hızlandırmaktır. Bu
amaca uygun olmak üzere pakette; kamu kesiminin gelirlerini ar-
tırmak, kamu harcamalarını kısmak, Merkez Bankası' na bağım-
sızlık kazandırmak, sermaye piyasasını geliştirmek, ihracatı hız-
landırmak ve teşvik etmek gibi önlemler öngörülmüştür. Ayrıca
yapısal düzenlemeler bölümünde de Kır lerin özelleştirilmesi ve
bazı Kır lerin kapatılmasına yer verilmiş ve sosyal güvenlik ku-
rumiarında reform yapılması öngörülmüş, tarımsal destekleme po-
litikası açıklanmış ve tarım kesimine yapılacak desteklerin bir öl-
çüde azaltılacağı açıklanmıştır.

* Herhangi bir istikrar politikasının başarılı olabilmesi için
önşart; tutarlılık, amaçların hem kendi aralarındaki hem de amaç-
lar-araçlar arasındaki çatışmaların minimizasyonu ve açıklık ve
kararlılık ilkelerini bünyesinde taşımasıdır. 5 Nisan Tedbirleri bir
bütün olarak değerlendirildiğinde bu temel ilkeleri içermediği söy-
lenebilir.

* Tutarlıhk ilkesi açısından, Türk ekonomisinin içinde bu-
lunduğu stagflasyonist konjonktürden kurtulmayı hedefleyen 5 Nisan
kararlarının, özellikle kısa dönemde dotaylı iktisat politikası araç-
larının kullanımı açısından teorik bir yanlış içinde olduğu görül-

. mektedir. Bu teorik yanlış, şüphesiz ülkemizin 1980 yılından iti-
baren benimsediği serbest piyasa ekonomisi görüşünün teorik da-
yanağını oluşturan monetarist-ortodoks model açısından geçerlidir.
1994 yılının sonuna kadar öncelikli hedefi kamu ve/veya bütçe
açıklarını azaltarak stagflasyonun enflasyon yönünü düşOrmek olan
bu kararlar, eşanlı olarak uygulanan sıkı para ve maliye politikala-
rını içermektedir. Her ne kadar ekonomi ilmi bir görüşe göre, ter-
cihlerin önceliği olarak ifade edilse de, ülkemizin içinde bulunduğu
şartlar dikkate alındığında, yıllardır birikimli olarak artan işsizlik
sorununun da orta ve uzun dönemde kronlk enflasyondan çok daha
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tehlikeli sosyo-ekonomık sonuçlar doğuraca{ıı bir gerçektir. Dünya
ekonomisindeki pek çok örnekte enflasyonun mevcut iktisat politikası
araçları ile, çok yüksek alternatif maliyetler pahasına da olsa ön-
lenebildiği görülmektedir. Oysa sürekli ihmal edilen işsizlik prob-
leminin çözümünde ise bir noktadan sonra iktisat ilmi yetersiz
kalmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, uygulanan daraltıcı maliye po-
litikasıyla, işsizlil( (durgunluk) sorununun kısa dönemde gözardı
edildiği söylenebilir. Kanaatimlzce bu sorun, ülkemiz açısından gö-
zardı edilmek bir yana en öncelikle çözülmesi gereken sorun niteli-
ğindedir. Nitekim, hükümet Haziran ayı içerisinde işsizliğin büyük
boyutiara ulaşması neticesi sanayi sektöründen gelen baskılar kar-
şısında, belirli vergilerde indirime giderek bazı alt sanayı sektör-
lerini kollamek durumunda kalrmştır. Tutarhlık m~esl açısından,
özellikle bu tür uygulamalar aynı zamanda hükümetin yaptığı yanhşı
kabul etmesi şeklinde de yorumlanabilir. Diğer taraftan bu yorum
bizi istikrar politikalarında kararlılığın olmadığı sonucuna gö-
türmektedir. Bu iki tesbit, kendilerinden fedakarlık istenen diğer
kesimler üzerinde de olumsuz etkiler meydana getirmekte ve prog-
ramın özünü teşkil eden toplumsal uzlaşmanın gerçekleşmesinin
mümkün olamayacağı endişesine bizi sevketmektedir.

* Istikrar amacına yönelmiş kısa dönemli tedbirlerin başarı-
sızlıklarından bir tanesi de, enflasyonun tanısında yapılan önemli
bir hatadan kaynaklanmaktadır. Türkiye' de yaşanan kronik en-
flasyonun maliyet-itişli bir enflasyon olduğu. bunu önlemeye yö-
nelik tedbirlerin ise yok denecek düzeyde olduğu görülmektedir. Am-
pirik kanıtlar, talebi baskı altında tutarak enflasyonu önlemeye
yönelik tedbirlerin, maliyet enflasyonu söz konusu ise başarılı 01-

. madığını göstermektedir. Bu noktada, üretim yetersizliğini giderid
ve maliyet artışlarını frenleyici politikaların optimal bileşimi
sağlanmak zorundadır.

'" Stand-by anlaşmaları toplumsal uzlaşmayı güçleştiren bir
yapıdadır. Programın dışarıdan belli standartlar dahilinde sunulması
alternatif politika seçeneklerini yok etmektedir. Aynı zamanda üc-
retli kesime daha fazla yük getiren bir anlaşma olması nedeniyle de
toplumun tüm kesimlerinin stand-by anlaşmasını desteklemesi
güçleşmektedir. 1970' ii yılların deneyimleri IMF ile stand-by
anlaşmasına giden ülkelerde siyasal krizin arttığını göstermektedir.
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Bu çerçevededış desteğindoğrudangelm~siya da borç ödeme planının
yeniden oluşturulması yerine stand-by anlaşması Ile gelmesini"
istikrar programının başarısı açısından daha riskli olduğu öne sü-

J rülebilir. Nitekim, çeşitli ülkelerin 1980' li,yıllardaki deneyimleri
incelendiğinde bu ülkelerde Iç politika seçeneklerlnl kısıtlayıcı bir
stand-by anlaşmasına gidilmediği görülmektedir. Örneğin. Meksika
heterodoks politikaları uyguladığı 1987-1989 döneminde ek dış
finansman sağiayamamıştır. Ekonomi belli bir Istikrara ulaşuktan
sonra Meksika hükümetinin kredibilitesi artmış ve dış borç ödeme
düzenini yeniden ayarlayabiimiştir.

* Istikrar programının en çok eleştirilen yönlerinden bir
tanesi de açıklık ilkesine sahip olmamasıdır. Kendilerinden feda-
karlık istenilen kesimlerin görüşü alınmadan, devletin tek taraflı
olarak aldığı her türlü karar programın işlerliğine en büyük engeli
teşkil etmektedir. Dünya Bankasından sağlanacak yapısal uyum kre-
dileri ve Stand-By Anlaşmaları çerçevesinde elde ediiecek çeşitli
kredilerin sağlayacağı nispi bir canlanma ortamında devletin alacağı
kararları, ilgili olduğu kesimlerle birlikte tartışıp uygulamaya
koyması gerekmektedir.

Bu görüşler doğrultusunda 5 Nisan tedbirlerinin eksik yön-
lerini ve alınması gereken ek önlemleri şu ana konular etrafında
toplayabiliriz:

1 . Kamu Maliyesi, Kamu Kesimi Borçlanma Gereği ve
Finansmanı Açrsından

5 Nisan Ekonomik Istikrar Tedbirlerinin kamu maliyesi açı-
sından değerlendirilmesi esnasında üzerinde dikkatle durulması
gereken en önemli husus; bu dönemde ciddi boyutlara ulaşmış bu-
lunan kamu savurganllğt ile mücadelede gereken kararlılığın sağ-
lanması gayretleri ile birlikte kamu gelirlerinde net bir artış sağ-
layabilmeye yönelik gayretıerdir. Gerçekten de 5 Nisan sonrasında
uygulanmak istenen program temelolarak bütçe açıklarını ve iç
talebi kısmaya yönelik ortodoks para ve maliye politikaları ile bazı
yapısal değişikliklerden oluşmaktadır.

1989 yılında GSMH' nın %11.4' ü düzeyinde bulunan kamu
tüketimi, sırasıyla 1990 yılında %13.5, 1991 yılında %16.7,
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1992 yılında %17.5 ve 1993 yılında 'da %18.7' ye ulaşmrştır.
Kamu tüketiminin bu denli büyümesi ile birlikte, ekonomide devletin
de giderek ağırlığını arttırdığını söyleyebiliriz.

Tablo: 1 & Tasarruf/Yatırım Dengesi
::

1989 1990 1991 1992 1993 i
zel TasarrullarlToplam Yatırımlar 77 73 ge 103 102 i
amu Tasarrullarıl Toplam Yatırımlar 28 18 3 -6 -20 i

ış TasarrullarlToplam Yatırım!ar -5 9 ·1 3=mzel Tasarrullar/Ozel Kullanılabilir Gelirler 21 . 23 26 27 28
amu Tasarrulları/Kamu Kullanılabilir Gelirleri 36 25 4 .~t:-:i41

Özel tasarruflar 1989 yılında Türkiye' de yapılan yatırım-
ların %77' sini karşılayabürnektedtr. Aynı yıl yatırımların %5' i
kadar dış borç ödenmesi yapılmıştır. 1992 ve 1993 yıltannda Ise
özel kesim tasarrufiarı ile toplam yatırımlar gerçekleştirilabI-
lirken ayrıca dış borçlanmaya da gidilmiş, ancak kamu tasarruflan
bu sefer negatif bakiye verir hale gelmiştir. 1993 yılında toplam
yatırımların %20' si kadar bir kaynak kamu tarafından israf
edilmiştir.

Aynı şekilde Türkiye' de 1989 yılında, kamunun net payı
ödendikten sonra kalan her yüz liranın 21 lirası tasarruf edilmekte
iken 1993 yılında 28 lirası tasarruf edilmeye başlanmıştır. Yani
ortalama tasarruf eğilimi neredeyse %30' lara ulaşmıştır. Oysa
kamu kesimi 1989 yılında 100 lirasının 36 lirasını tasarruf
ederken, 1993 yılında her yüz lirası için 134 lira harcama yapar
hale gelmiştir ki bu aradaki fark iç ve dış borçlanma yoluyla kapa-
tılmaya çalışılmıştır.

. 1 Ocak 1994' ten 5 Nisan 1994 tarihine kadar geçen sürede,
genel yerel seçimler öne sürülerek ve son derece aşikar bir biçimde
takip edilen seçim ekonomisi politikası ile birlikte kamu israfı had
safhaya ulaşmıştır. Kamu israfının oldukça aşırı bir düzeye varması,
aslında iktidar tarafından da biiinen bir gerçek olmasına rağmen se-
çimi kazanmak için gerekli popülist politikaların gerçekleştirile-
biImesi için, borçlanma pahasına bu israfa göz yumulmuştur.

Haziran 1994 tarihi itibariyle iç borç stoğu 500 trilyon li-
raya ulaşmıştır. 70 milyar dolarlık dış borçlar gözönüne alındığında
toplam borç stoğu 3 katrilyon civarındadır ki, bu rakam 1994 yılı
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·için hedeflenen 2.6 katrilyon liralık GSMH' nın. üzerlndedlr, Böy!a
bir ortamda borçların tasfiye edilmesine yönelik olarak saOlam gelir
kaynaklarına başvurulması bir zorunluluk halini almıştır. Oysa
para politikası ve maliye politikasının ve':gl artırımına yönelik
kısmına dair detaylı bir program henüz kamuoyuna sunulmamışur.
Öngörülen yapısal değişiklikler ise KıT' lerln hızla özelleştirilmesi
ve bazılarının tasfiyesi şeklindedir.

Iç borç stoğu 1993 yılı sonu itibariyle 35ô.5 trilyon TL. dü-
zeyindedir. Bunun dolar ($) karşılığı tutan (1 $=14.000.-TL.)
25.5 milyar $' dır. Haziran ayı sonu itibariyle iç borç stoğumuz
yaklaşık 500 trilyon liradır. Dolar parlteslndekl artış nedeniyle iç
borçlar toplamı (1 $= 31.000.-TL.) 16.1 milyar dolara gerile-
miştir.

Iç borçların 350 trilyon liralık kısmı devlet tahvili ve hazine
bonolarından oluşmaktadır. Bunun dışındaki 125 trilyon liralık kı-
sım ise kısa vadeli avanslardır. 350 trilyon liralık kağıda bağlı
borçların 210 trilyon lirası tahvillerle, 140 trilyon lirası ise
hazine bonoları vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir.

1994 yılı Haziran sonu itibariyle toplam dış borcumuz 67,3
milyar dolar düzeyindedir. Dış borcun GSMH' a oranı %40.6 ve döviz
gelirlerimize oranı %215.7' dir. Dış borçların dağılımına göz altı-
ğımızda; dolar cinsinden dış borçlar toplam borçların %46.3' ünü,
mark cinsinden borçlar %28.4' ünü ve yen cinsinden borçlar
% 15.1' ini oluşturmaktadır.

5 Nisan 1994 tarihinde açıklanan kararların ilk hedefi, kamu
'kesiminde israfı ve harcamaları azaltarak, yeni ve ek vergiler ko-
yarak kamu gelirlerinde belli artışlar sağlamak suretiyle bütçe
açıklarını azaltmak olmuştur. Bu amaca yönelik olarak ihdas edilen
Net Aktif Vergisi ile birlikte ek vergi niteliğinde olan Ekonomik
Denge Vergisi, Ek Gayrimenkul Vergisi ve Ek Motorlu Taşıtlar Ver-
gisi ile ilgili kanunlar 5 Nisan 1994' ü takibeden ilk üç aylık dö-
nemde yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve Ekonomik Denge Vergisi'
nin ilk taksidi Haziran ayı başında ve Net Aktif Vergisi' nin ilk tak-
sidi de Temmuz ayı başında tahsil edilmiştir. Her iki vergide de
tahsilatın tahakkuka oranı oldukça yüksektir. 5 Nisan' da ek vergi-
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lerden 70 trilyon liralık tahsilat beklenirken, bugün tahsilatın 100
trilyonu aşacaüı tahmin edilmektedir. Yani mükellefler özveri ge-
rektiren bu ortamda kendi üzerlerine düşen görevin ilk aşamasını
büyük bir oranda kabul eder görünmüşlerdir. ~

Kamu savurçannümm önlenmesine yönelik olarak alınan ted-
birler ve yeni vergilerin bütçe üzerindeki olumlu etkileri kısa
zamanda kendini göstermiştir. Buna göre; Ocak ayında 4.4 trilyon,
Şubat ayında 14.8 trilyon ve Mart ayında ise 32.1 trilyon liraya
ulaşan bütçe aÇıai, Nisan ayındaki kurumlar vergisi tahsilatının da
beklenenin çok üzerinde gerçekleşmesi ile birlikte 4.3 trilyona
inmiş ve Mayıs ayında dış borç ödemeleri hesaba katılmaz ise, bütçe
fazla vermiştir.

1994 yılı Mayıs ayında, 51.8 trilyon liralık bütçe giderine
karşılık bütçe gelirleri 58.1 trilyon lirayı bulmuş, böylece 6.3
trilyon liralık bir gelir fazlası elde edilmiştir. Ancak aynı ay içinde,
dış borç faizi olarak ödenen 6.5 trilyon lira da hesaba katılırsa net
bütçe açıaı 200 milyar lira düzeyinde kalmıştır.

Haziran ayının ilk yarısında tahsil edilen Ekonomik Denge
Vergisi ile bu aya ait gelirlerde de önemli bir artış olmuştur. Ancak
bütün bu olumlu gelişmelere karşın, Temmuz ayında 250 milyon
dolar, Ağustos ayında 350 milyon dolar ve Eylül ayında ise 370
milyon dolar dış borç ödemesi ile birlikte söz konusu ikinci üç aylık
dönemde yaklaşık 221 trilyon liralık iç borç ve maaş ödemesi bu-
lunmaktadır. Bu göstergeler 5 Nisan' ın ikinci üç aylık döneminin
daha çetin geçeceğinin en önemli habercisidir. Özellikle turizm ge-
I!rlerinde görülen büyük düşüş ve ihracatta beklenen artışın ol-
maması işçi döviz girişlerini son ümit haline getirmiştir.

Aynı dönem içinde 970 milyon dolar tutarında dış borç ödemesi
de söz konusudur. Yaklaşık 30 trilyon lirayı bulan bu tutara, yurtiçi
hesaplardaki yaklaşık 25 trilyon liralık açık da eklenirse 5 Nisan'
ın ikinci üç aylık döneminde daha şimdiden 55 trilyon liralık ek
kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır (Bkz. Tablo: 2). Bu kaynak ya vergiler
ya da borçlanma yolu ile karşılanacaktır. Ikinci üç aylık dönemde
IMF ile 14 aylık bir süreyi kapsamak üzere imzalanan 742 milyon
dolarlık stand-by anlaşması ile birlikte bu aÇıaın kapatılması pek
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mümkün gözükmemektedir. Her ne kadar bu anlaşma kapsamında 225
milyon dolarlık kısmın derhal ödenece~i öngörülmüş Ise de Oç aylık
55 trilyon liralık açık bu şekilde karşuanarnayacaktn. Dış borç
saölarna olanaklarımızm iyice güçleştiği bu ortamda, yenı vergiierin
de zaten uygulanmaya başlandığını varsayarsak geriye sadece iç
borçlanma çözümükalmaktadır.

Tablo: 2 - Ikıncı Oç Aylık Döneme All GeUr-Glder
Tahminieri

Tarih Gider Tahminleri Ödemeler Gelir Tahminleri Ödemeler
1 Temmuz 1 Aylık Bonolar 11 Trilyon Gelirden Alman 50 Trilyon

Vergiler
6 Temmuz Bono ve Tahvil Ödm. 8 Trilyon Kurumlar Veraısı 4 Trilyon
8 Temmuz 1 Aylık Bonolar 12 Trilyon Servellen Ahnan 2 Trilyon

VerQiler
15 Temmuz Memur Maasları' 17 Trilyon KDV 20 Tr~e
21-26 Temmuz SSK Emekli Maaşları 6 Trilyon Di1ler Vergiler 20 Tril'1on
3 A!'justos Bono ve Tahvil ödm. 23 Trilyon Dış Ticaretlen Alınan 20 Trilyon

Vergiler
11 A!'justos 6 Aylık Bono Kupon 235 Milyar EDV.NAV 20 Trilyon

Cıdm.
15 A ustos Memur Maaşları' 17 Trilvon Vergi Dışı Gelirler 60 Trilyon
16 A ustos 3 Aylık Bono ( ·dm. 200 Milyar $
19 A ustos KOI' nin GOS Cdm. 1.7 Milyon $
22-25 A6ustos Emekli Maası ~dm. 6 Trilvon
24 A!'justos KOI' nin 4.-5. Tertip 12,1 Milyon $

GOSÖdm ..
25 Ağustos 3 Aylık Bono Odm. 20 Trilyon
29 Aöustos 1 Aylık Bono Ödm. 884 Milyar
31 Mustos Tahvil.Bono Odm. 17 Trilyon
1 Eylül 010\'01 Senedi ödm. Bilinmiyar
1-15 Eylül 3 Avlık Bono Odm. 41 Trilyon
15 Eylül Memur Maaşları' 17 Trilyon
15 Eylül KOI 3. Tertip GOS 6.7 Milyon $

Odm.
16 Eylül 3 Aylık Bono Odm. 6 Trilyon
17 Eylül 4 Vıi vadeli Tahvil Bilinmiyar

ödm.
21-26 Eylül SSK Emekli Maaşı 6 Trilyon

Odm.
21 Eylül Bono- Tahvil Odm. 10 Trilyon
29 Eylül Ozel Tahvil ödm. 2 Trilyon

Toplam 220.1 Trilyon Toplam 196 Trilyon
20.6 Milyon $

• Memur maaşlarına yapılacak zamlar dikkate alınmamıştır.

• Kamu açıklarının finansmanında iç borçlanmaya ağırlık ve-
rilmesi, yüksek borçlu olan ülkemizde dış borç imkanlarının tı-
kanmasından kaynaklanmıştır. Amprik kanıtlar, borç kıskacı için-
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· deki ülkelerde dış borç yerine iç borç ikamesinin. yüksek reel faiz
oranları yoluyla özel yatırımlarda bir azalmaya sebepolduğunu or-
taya koymaktadır. Bu durumda uygulanan sıkı para politikası,
rezervlerde bir azalışa ve sermaye kaçışında bir artışa sebep
olabilir. Sermaye kaçışıyla ilgili bu durum, 'yüksek enflasyonun
negatif etkisinin yüksek reel faiz oranlarının pozitif etkisinden ağır
basması halinde ortaya çıkmaktadır. Paranın değer kaybına göre
düzeltilmiş yurtiçi faiz oranlarının yurtdışı faiz oran!arını aşması du-
rumunda aşırı iç borçlanma enflasyonu yükseltmektedir. Bu bulgular
özellikle ülkemiz açısından yüksek iç borçlanma politikasının 1995
yılı içerisinde enflasyon oranında hedeflenen düşüşün sağlanama-
yacağı ihtimalini de gündeme getirmektedir. Bu yüzden önümüzdeki
dönemde yüksek falzli iç borç senetlerinin ihracına başvurulmaması
gerekmektedir.

,< Kısa vadeli hazine avanslarına getirilen kısıtlama ile birlikte
devletin borçlanma yetkisine de bir sınırlama getirilmelidir. Kamu
kesimi borçlanma gereği konsolide bütçenin %10' unu aşamayacak
şekilde anayasalolarak kısıtlanmalıdır. Borçlanma yolu ile, konsolide
bütçenin %1O' unun aşılabilmesi için Meclis' ten üçte iki oyçokluğu ile
destek alınması anayasal bir kural haline getirilmelidir. Aksi taktirde
hükümetlerin, siyasal tercih ve eğilimleri doğrultusunda kamu
borçlanmalarına yön verebileceği ve bundan da ülkenin zarar göre-
ceği açıktır.

* Kamu kurumlarının birbirlerine olan borçlarının silinmesine
yönelik tahkim yasalarının çıkarılmasını ve vergi af yasalarını belli
anayasal kurallara bağlayarak, bu yasaların çıkarılması için üçte
ikilik meclis kabulü de bir anayasal zorunluluk haline getirilmelidir.

* Mayıs ayı sonundan itibaren çıkarılmaya başlanan kısa vade-
li hazine bonolarının konsolidasyonu ile ilgili çözüm önerileri ise
yaygın olarak destek bulmuş olmakla birlikte, zaten itibarı zedelen-
miş olan hükümetin itibarını tamamen kaybettirecektir. Aslında
Mayıs ayının sonundan itibaren kısa vadeli ve yüksek faizi i olarak
ihraç edilen hazine bonoları ile dolaşımdaki serseri para devlet tara-
fından kontrol altına alınmıştır. Gerçekten de önceki dönemlerde bu
para zaman zaman dövize, zaman zaman borsaya yönelerek spe-
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külatif amaçlı kazançları kamçılarmş ve yatırımlara yönelecek
kaynakların da bu alanlara kaymasına sebep olmuştur. Buna bağlı
olarak hazine bonolarının ma dönemlerinde, aaer daha karlı bir spe-
külatif araç ortaya konutamaz ise söz konusu şersert para büyük bir
olasılıkla dövlze yöneleceknr. Çünkü, Nisan eyından bu yana döviz
kurlarında %25 düzeyinde bir düşüş yaşanmıştır. Paranın tekrar
dövize yönelmesini önlemek smacıyta anaparanın kesinliıda geri
ödenmeyerek tekrar orta-uzun vadeli olarak dev!etçe borçtanuması,
faizinin ise üç aylık 'le düşük faizli hazine bonolanyle geri ödenmesi
daha uygun bir çözüm olarak düşünülebilir .

.• Türkiye ekonomisinde 80' den bu yana hiç vergilendiril-
meyen ve balon gibi şişen bir finans kesimi, bir rant kesimi vardır.
Faizler, devalüasyonlar. spekülattt faaliyetier, bütün mali derin-
leşme süreci bu kesimi balon gibi şlşlrmektedlr, Üretim kesimi bir
büyüyorsa, bu kesim üç büyürnektsdlr. Son devalüasyonlar. faiz ar-
tışları bu kesimin yararına işlemiştir. Vergileme sürecinde bu ke-
simi dışlayıp, üzerine gidilmeden yine bilinen üretken kesime
yüklenilmektedir. Serseri paranın denetim altına alınması ile bir-
likte, vergi sisteminde de düzenlemelere gidilerekvergilendiri!-
meyen alanlarm yıl sonuna kadar vergi kapsarnma alınmasına çalı-
şılmalıdır. Özellikle sermaye kazançlarının vergilendirilmesine
önem verilmelidir. 5 Nisan sonrasında getirilen yeni vergilerde bu
hususa yer verilmemesi en önemli eksikliklerden biri olmuştur.

* Türkiye' de "Kayıtdışı Ekonomi Kesimi" büyük bir sorun
haline gelmiştir. Yapılan çeşitli hesaplamalara göre Türkiye' de
kayıtdışı ekonominin boyutları 1 katrilyon lirayı aşmıştır. Bu ra-
kam GSMH' mızın %40' ını aşmaktadır. Bu ortalama bir hesapla

. asgari 250 trilyon liralık bir vergi kaybını ifade etmektedir.

Kayıtdışı ekonominin milli gelire oranı Fransa, Almanya.
Japonya, Norveç, ısviçre ve Ingiltere' de %0-10 arasında, Belçika,
Kanada, ıtalya ve A.B.O.' de %10-20 arasında; Hindistan' da %10-
50 arasında, Peru' da %40 olarak hesaplanmıştır. Türkiye' de ise
O.l.E.' nün milli gelir hesaplarında bu oranı %25 olarak görmek-
teyiz. Ancak, cari fiyatlarla kişi başına GSMH - cari fiyatlarla sa-
tınalma gücü paritesine göre kişi başına GSVIH rakamları arasındaki

22



açıklanması gereken fark, Türkiye' de kayıtdışı ekonominin boyut-
larının daha da geniş boyutlarda olduğunu göstermektedir.

,. Kayıtdışı ekonominin iki yönü bulunmaktadır. Ilki kayıt
dahilinde olan ancak belge kullanılmaması suretiyle elde edilen ka-
zançlar ve ikincisi hiçbir şekilde mOkellefiyeti tesıs edilmemiş olan
kişilerin kazançlarıdır. Ilk şekil için yapılabilecek tek çözüm öne-
risi denetimin etkinleştirilmesidir. Bu konuya ileride idari ve mali
yapı ile ilgili bölümde daha kapsamlı olarak eğileceğiz, Ancak ikinci
kısım için yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Bu tür kazançlar yasa-
larda yer alan gelir tanımlarının hiçbirine uymamasına rağmen,
Gelir Vergisi Kanununda faaliyetin yasaklanmış olmasının gelir
vergisi tarhiyatına engel teşkil etmeyeceğine dair bir hüküm vardır.
Ancak bu hüküm de o kadar işlerliğe sahip değildir. Örneğin silah
ticareti veya uyuşturucu işi yapan kişilerin kazançları ya da yasal
olmayan şekilde yapılan fuhuş ticareti Türk Ceza Kanununa göre suç
olarak kabul edilmesine rağmen, bu tür faaliyetlerden elde edilmiş
olan gelırle ile ilgili olarak vergi tarhiyatı işlemine pek sık rast-
lanılmamaktadır. Dolayısıyla bu tür eylemleri sabit olan kişilerin,
suçunun ispat edildiği tarihe kadar, bu yasadışı faaliyetten ortalama
olarak elde etmiş oldukları kazanç hesap edilerek belli bir oranda
vergilendirilmelidir.

* Özel televizyon kanallarında, kanalın sahibi olan kuruluşlar
çok kısa aralıklarla kendi bünyelerindeki farklı kuruluşların rek-
lamlarını yayınlamaktadırlar. Bu ilan ve reklam faaliyetleri so-
nucunda kendi kurumları arasındaki işlemler KDV ve kurumlar
vergisi açısından sıkı bir şekilde denetlenmemektedir. Dolayısıyla bu

. alanda da önemli bir vergi kaçağı mevcuttur.
,. Gelir vergisinde bilhassa zirai kazançlarda ve serbest meslek

kazançlarında büyük boyutta bir vergi kaybı mevcuttur. Zirai ka-
zançlarda küçük çiftçi muaflığı vergi adaletini zedeler bir hal al-
mıştır. Bu müessese de ticari kazançlardaki götürülük gibi zaman
içinde kapsamları daraltılarak kaldırılmalıdır. Serbest meslek ka-
zançlarında ise denetim sıkılaştırılmalı ve özellikle mükellefler
servetleri ile birlikte yakından takip edilmelidir. Bu aşamada servet
beyanı sistemine geri dönülmesi önemli bir adım olacaktır.
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* Ülkemizde, vergi sisteminin ciddi sorunlarından biri de ti-
cari kazançlardaki götürO mükellefiyeHir. Gerçekten de götürü
mükellef sayısmın giderek artması sonucu toplam gelir varqlsl
mükelleflerinin üçte biri ve toplam ticari kazanç sahlptsrlnln %40'
i götürü olarak vergilendirilmektedir. oeıoro. vsrqüendlrllenlerln
bir çoğunun yaptığı cirolar aslında vergi rakortmanlerlnin ciroları
ile yarışacak meblağ!ara ulaşmıştır. Denetimin yetersizliğl ve
mevcut mevzuatırmzdakl boşluklar sonucu, pek çok kişi götürü usule
göre vergiye tabi olmaktadır. Götürü olarak vergilenen mükellefler,
ticari organizasyondan daha çok emeğe dayanan faalietlerle u~raş-
maktadırlar. Vergileme usulü olarak götürü vergiiemeyi, vergi
yükünün adii dağılımı açısından savunabilmek mümkün değildir. Bu
usul ile mükellefin kişisel ve allevi durumunu dikkate almaya ça-
lışan ve subjektif olarak nitelenen gelir vergisi çelişmektedtr.
Ayrıca bu usul, belge alma ve verme alışkanlığını henüz tamamıyla
kazanmamış olan yükümlülerin bu alışkanlıkları kazanmalarını
engelleyici bir özellik de göstermekte ve vergi kayıplarına yol açtığı
oranda vergi adaletsizliğinin de nedeni olmaktadır. Götürü vergiteme
usulü pratik nedenlerle getirilmiş olmakla blrlikte, vergi adaleti
yönünden önemli sakıncaları bulunmaktadır.

Otomasyonun yaygınlaştığı çağımızda, artık götürü mükelle-
fiyeti vergi idaresine kolaylık sağlıyor diye savunma yapmak da
geçerliliğini yitirmiştir. Ayrıca, yaygın eğitim ve öğre.tJ:m imkanları
sayesinde okur-yazar oranı %80' lere varan bir ülkede gelir vergisi
mükelleflerinin üçte birinin götürü olması, kabul edtl:ebHecek bir
husus değildir. Götürülük müessesesi, her türlü politik endişeler bir
kenara bırakılarak, büyükşehirler başta olmak üzere aşamalı olarak

.tüm ülkede kaldırılmalıdır.

* Bilanço esasına göre def:ter tutma esası yaygınlaştırılmalı ve
herkesin bir mali müşavir ile çalışması sağlanmalıdır. lşletrne
defteri ve benzeri defterler ile tutulan muhasebe kayıtlanrun dene-
timi de güç olmaktadır. Oysa bilanço esasına göre tutulan muhasebe
kayıtlarında, mali tablolar yardımıyla işletmenin denetimi daha
sağlıklı bir şekilde yapılabilmekte ve denetim elemanlanna zaman
kazandırılmış olmaktadır.
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* Ilk üç aylık veriler deOerlendirildiğinde. öncelikli hedef olan
bütçe açıklarının azaltılmasında başarılı olunduöu söylenebilir.
Ancak, önemli olan bu başarının yıl sonu ve 1995 yılı bütçesine de
yansıyabilmesidir. Istikrar programındaki mevcut gelişmeler ve
toplumsal huzursuzluklar göz önüne alındığında, bu tür bir iyi-
leşmenin gerçekleşmesi pek mümkün görülmemekıedir. Zira, 1994
yılı içerisindeki iç borç faiz ve anapara ödemeleri ve bOtçe yılı ba-
şındaki ücret zamları hesaba katıldıOmda yı! sonu Itibariyle bütçe
açığında dikkate deOer bir iyileşme söz konusu olamayacaktır.
Özellikle ücretli kesimin enflasyonun çok altında tutulmuş ve 1996
yılına kadar da böyle devam edeceği gözlenen ücret artışları, bu ke-
simden daha fazla fedakarlık istenmesinin mümkün olamayacaqıru
göstermektedir. Bu yüzden 1995 yılı bütçesi için personel harca-
malarında önemli bir artış kaçınılmaz hale gelebilir. Marjinal tüke-
tim eğilimi en yüksek gruplardan biri olan ücretlilerin, piyasa
ekonomisindeki en önemli mal ve hizmet talep eden kesim olduöu
dikkate ahndtğında, 1995 yılından itibaren bu grubun satınalma
gücünün iyileştirilmesi, özel ekonomi açısından da çok önemlidir. Bu
artışı nötrallze edebilmek için kamu kesiminde, yıllardır politik
gayelerle doldurulmuş kadroların (özellikle sözleşmeli personelin,
müşavirlik kadrolarınının) yeniden ihtiyaca göre planlanması ge-
rekmektedir. Personel alımlarında merkezi sistem esası geliştiri-
lerek bu konudaki politik baskılara son verilmelidir .

•. Silahlı kuvvetler hariç tüm kamu çalışanlarına sendikal
haklar tanınmalıdır. Bununla beraber 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu' nun getirdiOi iş güvencesi niteliğindeki memurun işten
çıkarılmasına yönelik engellemeler de kaldırılmalıdır. Bu çerçevede

.çalışan memurların işe devarnhhöı ve bağlılığı artırılacak ve gö-
revinde suistimali bulunanların kolayca işten çıkarılmaları sağ-
lanmış olacaktır.

* Kamu kesimi dışındaki ücretliler için ise, vergi tabanlı gelir
politikası (tax-base income policy) şeklinde bir ücret politikası
uygulanabilir. Bu tür bir politika, aynı zamanda ücretlerden kay-
naklanan maliyet enflasyonuyla mücadele edebilmenin en etkili yol-
larından biridir. Buna göre fiyat istikrarı açısından aşırı yüksek ad-
dedilen ücret sözleşmeleri dışsal maliyet olarak işlem görerek vergi
ile cezalandırılmakta; belli değerlerin altında kalan ücret sözlsme-
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leri ise, dışsal fayda olarak kabul edilip mali açıdan ödOllendiri!·
mektedir.

* Istihdamdaki düzenlemeler ile birlikte Kamu Iktisadi
Teşebbüslerinin özelleştlrllmeslne yönelik politil<aiara hız veril-
melidir. Özelleştirmenin Istihdam üzerindeki etkisi kısa dönemde
olumsuzdur. Ancak uzun dönemde sermayenin verimliliğinin artışına
paralelolarak istihdam artışı da tuzlanacaktır. Kalkmmakta oları
ülkeler açısından özelleştirme ile sermaye verimliliğin!n artınl-
ması ve yatmlablllr fonların çoğaltılması önemli bir etkidir. Bunun
sonucunda özelleştirme ile büyüme hızında ve istihdam düzeyinde bir
artış beklenir. Işsizliğin en büyük nedeninin kamukesimindeki
sermaye lsratı olduğu unutulmamalıdır.

* Özelleştirme ile ilgili yetki yasalarının Anayasa Mahkemesi
tarafından ardarda iptal edilmesi, bu konuda yapılan çalışmaları ve
beklentileri sekteye uğratmaktadır. Dolayısıyla özelleştirmenin
hukuki alt yapısına ilişkin düzenlemeler daha ayrıntılı bir şekilde
ele alınarak hazırlanmalı ve konu iie ilgili taraflar arasında genel
bir uzlaşma sağlanmalıdır.

* Özelleştirme gelirleri bütçe açığının kapatılmasına yönelik
olarak kullanılmamalı, özelleştirme sonucu işini kaybedecek kitleye
yönelik programlarda kullanılmalıdır. Örneğin, istihdama yönelik
yatırımların desteklenmesi, emeklilik programları ve işsizlik si-
gortalarında bu gelirler kullanılabilir. Kır lerden çıkarılanlara
ödenecek olan kıdem tazminatının yanısıra işsizlik sigortası öden-
mesi, özelleştirme gelirlerinin yatırım teşvik fonu olarak kulla-
nılması, mesleki eğitim kursları açılması, kendi işini kurmak is-
teyerilere borçlanma olanağı sağlanması gibi tedbirler alınabilir.

* Özelleştirilecek kurumlarda verimlilik ölçütünün esas
alınması gerekmektedir. Ilk olarak daha verimli hale getirilecek bu
«urumların hangi yöntemle özelleştirilceği veya özelleştirilmesi
gerektiği yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Özelleştirme, serbest
piyasa mekanizmasının oluşturulmasında uzun vadeli bir hedef
olarak algılanmall ve getirilecek öneriler bu çerçevede değerlendi-
rilmelidir.

* Gelir dağılımı açısından özelleştirme konusunu ele aldığı-
mızda, öncelikle özelleştirmeden beldenen hedefin sermayenin tabana
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yayılması yoluyla servet dağılımındaki dengesizliğin giderilmesi
olduğu üzerinde önemle durmamız gerekmektedir. Oysa bugOnl<Opo-
pülist politikalar, özelleştirmenin bu hedefini ön plana çıkarmadan
KıT açıklarından bir an önce kurtulmanın ve; hazineye ek kaynak
sağlamanın tek yoluözelleştirme imiş gibi davranmaktadrrlar.
Dolayısıyla özelleştirme konusunda toplumsal bir uzlaşma ortamı
oluşturulamamaktadır.

* Özelleştirilecek kurumlarda devlet tekelinin özel tekele
dönüşmemesi için gerekli önlemler alınmalı; anti-kartel ve antl-
tröst yasaları ile birlikte tüketiciyi koruma yasası derhal çıkar-
tılmalıdır.

* Özelleştirmenin bir boyutu da kamu arazilerinin satılması
veya işletmeye açılmasıdır. Ingiltere' de kamu arazilerinde devletin
payı %10, Fransa' da ise %8' dir. Türkiye' de bu oran %60' ın
üzerindedir. Gün geçtikçe artan kırsal kesimden kente göçün en
önemli nedeni toprak reformunun bir türlü yapılamamış olması ve
geniş kamu arazilerinin atıl bırakılmış olmasıdır. Özellikle kırsal
kesimdeki nüfus artışının fazla olması, mevcut arazilerin çok küçük
parçalara bölünmesine yol açmaktadır. Bunun sonucunda ikinci veya
üçüncü kuşaklar arazilerini kullanamaz hale gelmekte ve çarevi
kente göçmekte bulmaktadırlar. Devletin hedeflediği özelleştirme
politikaları çerçevesinde üzerinde durulması gereken diğer bir
husus da tarıma, hayvancılığa, ormancılığa ya da turizme elverişli
kamu arazilerinin halka satılması veya belli koşullar dahilinde
devredilmesi olmalıdır. Buna en güzel örnek olarak, özelleştirilecek
kuruluşlarda işsiz kalacak olanlara verilecek sosyal yardımlara ek
olarak belli miktarda kamu arazilerinin verilmesi olacaktır.

* Söz konusu arazi satışlarında veya kiralanmasında, araziyi
kullanacak olanlardan bir kullanım taahhütnamesi alınmalıdır. Bu
taahhütname ile birlikte, arazilerin doğaya ve çevreye zarar verecek
şekilde kullanımının önüne geçilmiş olabilecektir.

* Özellikle şehir içindeki mücavir alanların parselllenerek
halka satışına zaman kaybedilmeden başlanmalıdır. Bu satışlarda
arazileri kaçak olarak kullanmakta olanlar ile elinde hazine bonosu
veya devlet tahvili olanlara öncelik verilmelidir. Böylelikle devlet
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tahviii ve hazine bonosu karşılığında kamu arazileri takas edilecek
ve devletin nakit taahhütlerinde belli bir azalma sağlanabilecektir.

* Kamu kesimi bünyesinde bulunarı lolrnanlar, dinlenme
kampları, sayfiye yerleri, orduevleri, mlsaflrhanalsr ve benzeri
yerler ile 237 sayılı Taşıtlar Kanunu' nda belirtilen makamlar dı-
şında kullanılan taşıt araçları 1994 yılı sonuna kadar satışa çıka-
rılmalıdır. Ancak, silahlı kuvvetler bünyesinde yer alan ve emniyet
teşkllatma ait olan ve garnizon bünyesinde bulunan lojmanlar ile az
gelişmiş yörelerdeki benzeri tesisler istisnai bir durum arzetmek-
tedir. Bugün için buralardaki söz konusu yerlerin satışı mümkün
değildir.

* Herşeyden önce özelleştirme bir siyasal tercih sorunudur.
Ayrıca Türkiye' deki özelleştirme çabaları demokratikleşme hare-
ketinin de bir boyutu olarak ele alınmalıdır. KıT sektörünün tasfi-
yesi halinde ekonomik ve siyasal iktidarlar ayrışacaktır.
Özelleştirme, ekonomik çıkar sağlamak amacıyla iktidar olmanın
imkanlarını ve araçlarını ortadan kaldıracaktır. Işte bu noktada
özelleştirme bir demokratikleşme hareketi olmaktadır. Demokra-
sinin teminatı serbest piyasa düzeni içinde ekonomik istikrarın da-
ğıtılmasıdır. Üstelik günümüzde, kamu ekonomisinin küçüıtülmesine
yönelik bir konsensus oluşmuş bulunmaktadır. Bu çerçevede uygu-
lanacak yol ve yöntemlerin zaman geçirilmeden belirlenerek derhal
yoluna konulması gerekmektedir.

2. Döviz Kuru, Ücretler ve Fiyatlar Açısından

Istikrar programı uygulayan tüm ülkelerin istikrar prog-
ramlarında uygulanmaya çalışılan önemli bir politika da döviz ku-
runu" belli bir dönem boyunca sabitleştirilmesidir. Böylece döviz
üzerindeki spekülatif amaçlı işlemler önlenmeye çalışılmıştır. Bizde
ise 5 Nisan Tedbirlerinin sonrasında hükümetin almış olduğu bir ka-
rarla, Merkez Bankası döviz kurlarının belirlenmesinde serbest
piyasada oluşan fiyatları esas almaya başlamıştır. Ancak bu aşamaya
gelinene kadar Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında yaklaşık
olarak %137 oranında değer kaybetmiştir. Türk lirasındaki orta-
lama devalüasyon oranı ise %150' yi bulmuştur.
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Tablo: 3 - Dünya Piyasalarındaki Parasal Gelişmeler
31.12.93 25.3.94 15.4.94 13.5.94 17.6.94 8.7.94

Dolar/Mark 1,7390 1,6635 1,7105 1,5695 1,6125 1,5607
DolarlYen 111,ao 104,70 103,57 105,05 102,95 97,85
Dolar/lsv. Fr. 1,4845 1,4142 1,4545 1,4275 1,3538 1,3145
Dolar/Fr.Fr. 5,9015 5,6900 5,8625 5,7305 5,5025 5,3690
Sterlin/Dolar 1,4775 i ,5033 1,4715 1,4990 1.5380 i ,5500
DolarlTL. 14.930 25.400 34.000 33.000 31.000 31.025
MarkıTL. 8.560 15.250 19.850 19.700 18.960 19.710
Sterlio/lL. 21.850 38.000 52.000 50.000 47.900 48.100
Isv. Fr.ITl. 10.000 17.750 24.200 23.400 23.400 23.600
Fr.Fr.fTL. 2.520 4.500 5.850 5.800 5.700 5.750
YenITL. 130 205 340 320 300 315

5 Nisan' ın hemen ardından uygulanmayabaşlanan kemer sıkma
politikaları sonucunda 42.000.-TL.' na kadar çıkan Amerikan Do-
ları, Haziran ayı sonunda 31.000.-TL.' na gerilemiştir. 5 Nisan' i

izleyen üç aylık dönemde Amerikan doları uluslararası para piya-
salarında değer kaybetmiştir. Buna karşılık Japon yeni ve Alman
markı ciddi bir değer artışı yaşamıştır. Iktidar tarafından gerçekçi
olduğu iddia edilenkurların, uygulanan yüksek mevduat faizleri ve
yüksek faizli hazine bonosu satışlarıyla suni olarak bu noktada tu-
tulduğu söylenebilir. Gerçekten de Mayıs ayı sonunda ve Haziran ayı
içinde hükümetin yüksek faizli ve üç ay vadeli olarak piyasaya
sürdüğü hazine bonoları sayesinde döviz baskı altına alınarak, Ame-
rikan doları 30.000.- ile 33.000.-TL. arasına sıkıştırılmıştır. An-
cak, Eylül ayından itibaren hazine bonolarının itfa dönemlerinde
özellikle uluslararası mali kuruluşlara verilen performans kri-
terlerinin tutturulamaması durumunda yüksek oranı! bir develü-
asyon kaçınılmaz gözükmektedir.

" Dövizdeki baskının böyle devam etmesi halinde TL. faizil kur
.makasının tekrar açılması gündeme gelecektir. Bu makasın ileri bir
tarihte yeniden hızla kapanması ise ülkeyi şimdikinden daha büyük
bir krize sürükleyebilecektir. Dolayısıyla döviz üzerindeki aşırı
serbesti nasılolumsuz sonuçlar doğurabiliyorsa, aşırı baskı da
benzer sonuçlara yol açabilmektedir. Bu nedenle daha yumuşak ve
kontrollü bir döviz politikasının izlenmesi gerekmektedir. Ulusla-
rarası piyasalardaki döviz arbitrajları yakından takip edilerek ge-
rektiğinde Merkez Bankasınca da denge kurları belirlenmesi yoluna
gidilmelidir.
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* lhracattakl gelişmeler de gözönOm:ı alınarak, ihraç ürünle-
rimizin piyasadaki rekabet şanslan yitirmesine yol açacak şekilde
TL.' sının aşırı değerlenmesine müsaade edilmemeli ve gerektiğinde
TL.' ndaki devalüasyon hıztandmlabllrnelidlf, Bu politikalar eko-
nomi istikrara kavuşuncaya kadar sürdürülrnek zorundadır.

* Ücret politikasında, 1994 yılı bütçe hedefleri do{ırultusunda
hareket edilerek, özellikle Nisan ve Mayıs aylarında %i30' larda
seyreden enflasyonun talep yönünü uyarrnarnak amacıyla ücret ar-
tışlarında aşırılığa kaçılrnamaya çalışılmıştır. Böylelikle talep de
baskı altına alınmıştır. Aynı zamanda bütçe içinde önemli bir yer
tutan personel giderlerinin bütçe üzerindeki baskısının artınt-
mamasına dikkat edilmiştir.

* Ancak Türkiye' de gelir dağılımının oldukça bozuk olduğu göz
önüne alındığında, bu politikanın daha çok orta kesimi fakirleştirdiğ;
ve ücretlilere diğer kesimlere oranla daha ağır bir yük getirdiği de
aşikardır. Bu kesimin dayanma gücünün sınırlarına yaklaşılmış
olduğu hükümet tarafından görmemezlikıen gelinmelde ve 5 Nisan' ın
tek sorumlusu imiş gibi fedakarlığın büyük kısmı bu kesimden
beklenmektedir.

* Türkiye' de ciddi bir asgari geçim endeksi oluşturulabiimiş
değildir. Dolayısıyla çalışan br kişinin alması gereken asgari tutarı
hesaplayabilmek için tutarsız kriterler kullanılmaktadır.. Türkiye'
nin mevcut refah düzeyini göz önüne alan ve ülkemiz insanının ça-
ğının gereklerine yaraşır bir şekilde asgari yaşam düzeyini belir-
leyecek bir asgari geçim endeksi oluşturulmalı ve buna göre taban
ücretler belirlenmelidir. Özellikle kamu k.esimindeki partizanca tu-
tumların sonucu olarak istihdamda aşırılığa kaçıImış olması, me-
murlar başka olmak üzere kamu çalışanlarının büyük kesiminde
yetersiz ücret sorununu artırmıştır. Bununla ilgili olarak önceki
bölümde de önerdiğimiz gibi, kamu istihdamında yeni bir planlamaya
gidilerek aşırı istihdam ın eritilmesi ve ihtiyaca göre nitelikli
personel alınarak yeterli ücretle çalıştırılması istihdam politika-
sının esasın: oluşturmalıdır. Aksi taktirde, mevcut aşırı istihdam
politikası ile birlikte yüksek ücret politikasının birarada yürü-
tülmesi mümkün değildir. Böyle devam etmesi halinde önümüzdeki
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yıllarda Bütçenin tamamına yakını personel ödenekleri ile borç
ödemelerinden oluşacaktır.

•• Ücret politikasındaki yanhşl:ğın en belirgin örneği KıT'
lerde yaşanmaktadır. Özellikle işletmeci KıT' lerde memur statü-
sünde çalışan yöneticilerin büyük bir kısmı, işçi statüsünde çalı-
şanlardan daha az ücret almaktadırlar. Dolayısıyla yöneticiler ile
çalıştırılanlar arasındaki ası-üst ilişkilerinin zedelenmesi söz
konusu olabilmektedir. Bununla birlikte 1985 sonrasında dönemde
işçi sendikalarının aşırı ücret artışı talepleri sonucunda 1988 yı-
lında personel giderlerinin üretim deerindeki payı %22.4 iken,
1992' de bu oran °/051.4' e ulaşmıştır. Bugün bu oranın %70' ler
düzeyinde olduğunda söz edilmektedir. Ayrıca bu Kır lerdeki toplam
harcamaların içinde ücretlerin payı %20 iken bugün bu oran %50'
lere ulaşmıştır. Işgücü maliyetindeki bu artış ile birlikte işgücü ve-
rimsizliği de gözönüne alındığında I<IT' lerin zarar etmemesi oldukça
güç görünmektedir.

•• Kamu personel rejimi değiştirilerek işçi ve memur sınıf-
lamasına son verilmelidir. Kamu kesiminde herkese sendikal hak
sağlanmalı ve herkes işe giriş derecesi ile birlikte bulunduğu derece
ve kaderneye göre ücret almalıdır. 1995 yılı sonuna kadar ücret po-
litikasındaki değişiklikle birlikte ücret artışlarında da, düşük üc-
retli kesimin ücretlerinin artırılmasına ve aynı derece ve kade-
medeki memurlar arasındaki farkların ortadan kaldırılmasına yö-
nelik çalışmalara ağırlık verilmelidir. Devletin dört temel hizmeti
olarak kabul edilen adalet, emniyet. diplomasi ve savunma hizmet-
lerinde istihdam edilen personelin ücretleri ile devletin maliye
teşkilatındaki personelin ücretleri arasında bir paralellik oluştu-

. rulmalıdır. Bununla birlikte sağlık ve eğitim hizmetleri yerelleş-
tirilerek ve özelleştirilerek, bu kesimde çalışanların ücretleri de
söz konusu personelin ücretleri ile orantılı hale getirilmelidir. Bu
doğrultuda, 196 yılından itibaren, asgari geçim endeksleri ile bir-
likte ücret artışları otomatiğe bağlanmalıdır.

Ekonominin, 1994 yılının ilk üç ayında tamamen başıboş
kalması, önceki yıllarda zaten bozulmaya başlayan ekonominin makro
dengelerini alt üst etmiştir. Yıl sonu itibariyle tüketici fiyatlarıyla
%71.1 olan yıllıl< enflasyon Ocak ayında %69.6, Şubat ayında
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%73.0, Mart ayında ise %73.6 olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında
yapılan kamu zamları ile birlikte döviz ve petrol fiyatlarında ya-
şanan hızlı artışların da etkisiyle yıllık enflasyon %107.4, Mayıs
ayında %117.8 ve Haziran ayında %115.8 olarak gerçekleşmiş ve
aylık endeks, tüketici fiyatlarıyla Nisan ayında %24.7, Mayıs ayında
% 10.0 ve Haziran ayında %09 olarak gelişme göstermiştir. Ilk bir
buçuk aylık aylık dönemdeki kemer sıkma politikaları sonucunda
talebin iyice daralması ile birlikte, Haziran ayında çeşitli kuru-
luşlarca fiyat indirimlerine gidilmesi ile birlikte fiyatlar genel
düzeyinde gözle görülür bir düşüş yaşanmıştır. Özellikle üç aylık ve
süper faizli hazine bonosu satışları piyasadaki talebi büyOk oranda
kısmıştır.

Tablo: 4 - DIE Verilerine Göre Aylık-Yıllık
Enflasyon (%)

Yıllık Aylık
Yıllar Toptan Eşya Tüketici Toplan Eşya TOkellcl
1993
Ocak 52,7 59,8 5,0 5,3
Subat 52,7 58,2 5,2 4,0
Mart 53,3 58,0 4,8 4,8
Nisan 54,0 59,0 2,6 4,4
Mayıs 57,3 65,0 2,9 4,7
Haziran 60,6 67,2 2,3 1,8
Temmuz 65,2 73,1 4,7 4,9
A~ustos 63,5 71,2 3,8 2,7
Eylül 60,0 68,2 4,0 5,6
Ekim 57,0 67,2 3,6 6,9
Kasım 61,4 69,6 6,4 6.4
Aralık 60,3 71,1 2,9 3,6
1994
Ocak 60,6 69,6 5,3 4,4
Şubat 68,2 73,0 10,1 6,0
Mart 74,0 73,6 8,5 5,2
Nisan 125,3 107,4 32,8 24,7
Mayıs 138,6 117,8 9,0 10,0
Haziran 137,6 115,8 1,9 0,9

1994 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren enflasyonun tekrar
hızlanacağma dair yaygın bir beklenti mevcuttur. Daha önce de yine
aynı dönem için devalüasyon beklentisinin olduğundan bahsetmiştik.
TOm bu beklentilerin temeli Eylül ayı içinde geri ödenecek olan ha-
zine bonosu anapara ve faizleridir. Bundan önceki bölümde, bu iç
borçlanma senetlerinin enflasyona yol açmayacak şekilde itfa
olunması ile ilgili önerilerimizi ortaya koymuştuk. Bunun yanısıra
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piyasadaki enflasyon beklentilerinin kırılabilmesi Için sermaye ve
kredi piyasasında da bir takım önlemler almak bir zorunluluk haline
gelmiştir.

* Enflasyon beklentisinin kesinlikle kinlması gerekmektedir.
Özellikle geçtiğimiz dönemde Türk sanayii, girdilerde hiç bir artış
ortaya çıkmamasına rağmen, DIE' nce açıklanan aylık enflasyon
oranları nispetinde mamullerinin fiyatlarını her ay yeniden belir-
leyerek suni bir enflasyon ortamı yaratmayı alışkanlık haline ge-
tirmişti. Bununla birlikte aşırı karta çalışmaya alışan otomotiv
sektörü ve beyaz eşya sektörü de durgunluk ortamından en çok et-
kilenen kesimlerin başında yer aldı. Aşırı karların önlenebilmesi
açısından rekabet ortamının. yaratılması zorunluluk halini almıştır.
Böylelikle aşırı kar marjından kaynaklanan enflasyonun önüne ge-
çilebilicektir.

* Fiyatlar genel düzeyindeki gelişmeleri bir süre daha baskı
altında tutabilmek amacıyla sıkı para politikası uygulamasına devam
edilmelidir. Ancak Ekim ayından itibaren piyasaların işleyişine hız
getirmek amacıyla ücret ayarlamaları yapılması da bir zorunluluk
halini alacaktır. Talebin bu şekilde baskı altında tutulması üretici-
leri de zor durumda bırakmıştır.

3. Mali Sektörler Açısından

5 Nisan kararlarını izleyen dönemde Türk Özel Sektörü açı-
sından finansal yönden daraitıcı önemli bir etki de özel sektörün
kendisinden kaynaklanmıştır. Piyasalarda güven sorununun ortaya
çıkması özel sektör birimlerinin vadeli çek ve vadeli satışlarda kendi

. yarattıkları likidite ve kredi olanaklarının hızla daralmasına neden
olmuştur. Bu daralma beklenen in de üzerinde olmuştur. Böylece özel
sektör büyük bir finans açmazını ister istemez kendi yaratmıştır.
Kuşkusuz bu durumda daralan likiditenin de faiz oranlarını yüksel-
tici etkisi olmuştur. Ya da kamu kesiminin iç borçlarla kendi para-
sını emmesi özel sektörü hem yüksek faiz hem de para yokluğu so-
runuyla karşı karşıya bırakmıştır.

Yüksek faiz oranları para arzının genişlemesi yönOnde baskı-
Iara yol açmaktadır. Ayrıca faiz oranlarının yüksek olması iflaslara,
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işsizliğe ve politik tansiyonlara neden olmaktadır. Hükümetltı iç borç
düzeyi de yüksekse faiz oranları bütçenin durumunu kölüleştirir.

Faiz oranlarının yükselmesi ile birlikte mevduat toplayan
bankalar, bu plasmanları yatırımlara yöneltmekte güçlük çekmiş-
lerdir. Çünkü yüksek faizle toplanan mevduatın, daha yüksek faizle
kredi olarak verilmesi yatırımcılar açısından pek cazlp olmamıştır.
Oysa 1994' ün ilk üç aylık döneminde faiz oranları dOşük iken yatı-
rımcıların kredi taleplerini erteleyerek, bir gecelik işlemlerde
Merkez Bankasına %1000' lik faizlerle para satmayı yeğleyen
bankalar, hükümetin doğrudan halka üç aylık net %50 ile borçla-
narak bono satışı sonucunda zor duruma düşmüşlerdir. Bundan sonra
bir gecelik işlemlerdeki faiz oranı %36' lara kadar gerilemiştir.
Bunun üzerine bir yıllık %165' e kadar çıkan vadeli mevduat faiz-
lerinde de düşüş başlamıştır. Ancak kredi faizleri henüz yatırımcılar
açısından cazibe taşımaktan uzaktır.

Tablo: 5 • Parasal Verilerdeki Değişmeler (Mılyar
TL. olarak)

31.12.93 25.3.94 29.4.94 27.5.94 24.6.94
Emisyon Hacmi 52.517 56.151 68.090 75.597 82.154
Vadesiz Tasarrul Mev- 31.888 20.849 17.385 21.426 21.851
duatı
Vadesiz Ticari Mevduat 47.596 33.562 35.763 37.049 41.876
Vadeli Tasarruf Mevduatı 148.125 163.392 145.945 188.630 242.965
Vadeli Ticari Mevduat 8.503 7.615 6.865 8.963 16.115

Yıl sonunda 52.5 trilyon lira olan dolaşımdaki para miktarı,
ilk dört ay sonunda %30' luk bir gelişme göstererek 68 trilyona
ulaşmıştır. Son iki aylık dönemde ise yaklaşık %20' lik bir artışla
83 trilyona yaklaşmıştır. Yani altı ay içinde emisyon hacmi %65
genişleme göstermiştir. Oysa aynı dönemde milli gelir hesaplarında
tahminlerin altında bir gelişme beklenmektedir. Bu durumda
emisyon karşılıksız olarak büyüme göstermiştir.

Bankaların mevduat yapısında ise vadesiz mevduattan vadeli
mevduata doğru bir kayma görülmüştür. Bu hareketlilikte artan faiz
oranları önemli bir roloynamıştır.

Bankaların gelir vergisi yükü hesaplamaları, 1992 yılında bu
sektörün vergi yükünün %8 ve 1993 yılında %15 olduğunu gös-
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termektedir. 1993 yılında bankacılık kesimindeki vergi yükünün
artış göstermesinin nedeni 1992 yılında yOrürlüğe giren Asgari
Kurumlar Vergisi olarak gösterilebilir. Ancak söz konusu dönemlerde
kurumlar vergisi oranının %46 olduğu düşünülürse gerçekten de bu
kesime önemli bir vergi imtiyazı tanınmış olduğu ortadadır. Bu or-
tamda bankalar finansal işlemlere aracılık etme dışında ilgi alanları
dışındaki faaliyelere de yönelerek k~rlarını artırmışlardır. K~r-
larının aşırı artması ile birlikte, ellerindeki sıcak para Ile ekonomi
içinde yönlendirici bir rolü ele geçiren bankalar, dönem dönem
borsaya girerek, dönem dönem dövize yönelerek ve dönem dönem de
bir gecelik işlemler vasıtasıyla spekülatif faaliyetlerini artırmışlar
ve yatırımları finanse etme yerine kendi karlanrn aşırı bir şekilde
artırma amacını kendilerine hedef olarak seçmlşlardlr. Son yıllarda
yatırımların kaynaksızlık nedeniyle durmasının en önemli neden-
lerinden biri de bu süreçtir. Gerçekten de başta bankalar olmak
üzere, 1993 yılındaki spekülatif işlemler nedeniyle, yıla 4 bin pu-
andan başlayan borsa endeksi, yıl sonunda 20 bin puana ulaşmıştır.

* Kamu bankaları başta olmak üzere bankaların finansal JJi-
yasalar dışındaki alanlarda faaliyette bulunmaması için gerekli dü-
zenlemeler yapılmalıdır. Özellikle turizm işletmeciliğinden, tekstil
ve madencilik alanına kadar genişleme gösteren bankalar asıl mes-
leklerini icra eder hale getirilmelidirler. Bu amaçla, ilk olarak
kamu bankalarının iştirakleri teker teker satılmall ve T.C. Ziraat
Bankası ile Türkiye Halk bankası dışındaki diğer bankalar özel sek-
töre devredilmelidir.

Istanbul Menkul Kıymetler Borsası, özellikle 1992 ve 1993
yılları içinde gerçek yatırımcıların faaliyette bulunduğu bir borsa
olmaktan çıkmış ve uluslararası bir kumarhane kimliğine bürün-
müştür. IMKB' da hisse senedine olan talepler, hisse senedini ihraç
eden şirketin finansal yapısına veya dağıtacağı temettüye göre değil
belli kesimlerin bu hisse senedi üzerindeki spekülatif beklentilerine
göre şekillenmiştir. Dolayısıyla böyle sağlıksız bir arz-talep den-
gesinin yaşandığı IMKB' da endeks hızla 30 binlere yükselmiş ve
ardından patlak veren krizle birlikte onbinlere kadar gerilemiştir.
Bu ortamda küçük yatırımcıların büyük bir kısmı zarar etmiştir.
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Şu anda küçük yatırımcının pek rağbet etmemesine rağmen, 5
Nisan' dan bu yana en istikrarlı gelişmeler iMKB' da yaşanmaktadır.
Ancak borsa seanslarının günde ikiye ç5karılması bu alandaki spe-
külasyon beklentilerini yeniden gündeme getlrmiştir. Bir hlssenlrı
günde %23 de~er kazanabilme olasılığı, kumarbaz olarak nitaten-
direbileceğimiz ve şu an için üç aylık hazine bonolanna yakalanmış
olan kesim açısından en cazlp yatırım aracı olarak borsayı gündeme
getirmektedir. Fakat bir gün içinde %23 kaybetme olasılı~ı da küçük
yatırımcılar açısından büyük bir risk taşımaktadır. Dolayısıyla
devletin yüksek faiz ve döviz batağmdan kaçırmak istediği parayı bu
alana yönlendirmesi pek o kadar da sağlıklı olmayacaktır ki buna
yağmurdan kaçarken doluya tutulmak da diyebiliriz.

* IMKB' deki çift seans uygulaması ile birlikte, öncelikle hisse
senetlerinin bir seanstaki değer ariış-kayıp limiti %5' e indiriI-
meli ve ekonominin istikrara kavuşma sürecinde bu llmit seans
başına %1' e kadar düşürülmelidir.

* IMKB' da faaliyette bulunan aracı kurumların müşteri he-
saplarının tek bir merkezde toplanması sağlanarak, bu kurumların
yaptıkları işlemler denetim altına alınmalı ve açığa yapılan işlem-
lerin önlenmesine çalışılmalıdır .

.• Şirketlerin hise senedi ihraç ederek IMKB' a girebilmeleri
ıçın, borsaya güvenilirliğin şart olduğu ve bu güvenilirliğin ise
etkin bir denetim ve şeffaflık ile sağlanabileceği unutulrnamahdır.

1990 yılında Türkiye, 250 milyon dolar kadar cari denge hız-
lası vermiştir. Büyümenin hızlandığı 1992 yılında cari denge açığı
950 milyon dolara ve 1993 yılında ise Türkiye Cumhuriyetinin

. rekorunu kırarak 5.5 milyar dolara ulaşmıştır. Yine Türkiye 1991
yılı sonunda 50.5 milyar dolar olan dış borcunu 1992 yılında 55.6
milyar dolara ve 1993 yılı sonunda da 67 milyar dolara doğru ar-
tırmıştır. Ülkemizin döviz rezervlerinde ise suni bir artışa yol açan
bu süreç sonucunda 1991 yılında 12.2 ve 1992 yılında 15.2 milyar
dolarlık döviz rezervlerine ulaşılmıştır. 1993 yılı sonunda Merkez
Bankasının döviz rezervleri 6.9 milyar dolar düzeyindedir. 1994
yılı Nisan ayında 4.652 milyon dolar, Mayıs ayında 4.802 milyon
dolar ve Haziran ayında ise 5.673 milyon dolarlık rezervlerimiz
mevcuttur. Son üç yılda bu denli hızlı artan döviz rezervleri ile
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birlikte döviz kurlarında aynı oranda bir gelişmenin meydana gele-
merniş olması, 19 Ocak 1994 ve sonrasında yaşanan büyük btr döviz
bunalımını gündeme getirmiştir.

Şüphesiz 5 Nisan sonrasında mali sektörlerln en önemli olayı
Merkez Bankası' nın özerkleştirilmesine yönelik çalışmalar ve
alınan kararlardır. Merkez Bankası' nın baOımsızlı{JıgörOşOçeşitli
platformlarda tartışıldıktan sonra uygulamaya I<onulabilmiştir. Son
onbeş yıllık süreçde bir çok ülkenin yaşadığı deneyim, en düşük ve en
stabil enflasyon oranının, merkez bankalarını politikadan uzak tutan
ve merkez bankasına yalnızca fiyat istikrarını sağlama görevi veren
ülkelerde olduğunu ortaya koymuştur. Yine aynı ülkelerin yaşadığı
deneyim para arzını enflasyona rağmen artırıp üretimi uyarmanın
çok zor, hatta mümkün olmadığını da göstermiştir.

.• Hükümetin kısa vadeli avanslarla ilgili yapmış olduüu dü-
zenlemeler bu yolda atılmış önemli adımlardan biridir. Ancak
Merkez Bankası' nın bağımsızlığı ile ilgili hükümlerin Anayasa' da
yer alması ve emiyon hacminin GSMH' daki artışa ba{ılı olarak ge-
nişletilebilmesinin Anayasal bir kural haline getirilmesi de bu ku-
rumunun işleyişini disipline edebilecek önlemlerdir .

.• Merkez Bankası başkanı hükümet tarafından atanmak yerine,
Merkez Bankası' na bağlı alt birimlerden ve bu birimlerin yöneti-
cileri tarafından seçimle işbaşına getirilebilir. Merkez Bankası
başkanlığı üniversitelerdeki rektörlük müessesesi veya meslek ku-
ruluşlarındaki yönetim kurulu başkanlığı gibi bir müessese haline
getirilebilir. Böylelikle kurumu biten, personeli tanıyan ve göre-
vinde eğitimden geçmiş kişilerin Merkez Bankası başkanı olmalarına

. imkan tanınmış olacaktır.
.• Merkez Bankası başkanının görev süresi, para politikala-

rının sonuçlarının uzun dönemde alınacağı da düşünülerek en az altı
yılolabilir. Bir kez başkanlık yapmış olanların ise, görev sürelerini
müteakip emekli edilerek milletvekilleri gibi ömürboyu en üst dere-
ceden emekli devlet memuru maaşı almaları sağlanabilir. Emekli
edilebilmek için hizmet yılı dikkate alınmamakla birlikte, merkez
Bankası başkanı seçilebilmek için en az 20 yıl bu kurumda görev
yapmış olma şartı getirilebilir.
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* Mali Yıl Bütçe Tasarılarının hazırlanmasında Merkez Barı-
kası aktif bir biçimde görev üstlenmelidir. Ödeneklerin dağılımında
ve ödeneklerin değiştirilmesinden Maliye Bakanı ile Merkez Bankası
başkani ortak sorumlu olmalıdır. .

* Merkez Bankasının en önemli görevi ekonomide fiyat istik·
rarının sağlanması olmalıdır. Bunun dışında tam istihdam ve büyüme
ile ilgili görevler de verilebiiir. Ancak bu tar görevler Merkez
Bankası' nın bağımsızlığını kısıtlayıcı yönde etkiler yapmaktadır.

Tablo: 6 - Başlıca Tasarruf Araçlarındaki
Gelişmeler

31.12.93 25.3.94 15.4.94 13.5.94 17.6.94 8.7.94
1 Ons Altın ($) 391,00 391,10 377,20 380,50 389,50 383,70
Cumhurıyet 1.230.000 2.200.000 2.600.000 2.575.000 2.500.000 2.525.000
Altını
IMKB Endeksi 20.680 13.536 22.591 15.653 20.233 20.423
Libor ($) "/o 3.375 3,875 4,125 4,710 4,560 4,700

4. Yatırımlar ve Dış Ticaret Açısından

5 Nisan Tedbirlerinin üzerinden üç ay geçmiş olmasına rağmen
yatırımların yönlendirilmesi ve teşviki ile ilgili herhangi bir dü-
zenleme yapılmış değildir. 1992 yılının şartlarına göre hazırlanan
1993 yılına ait mevzuat çerçevesinde yürütülmeye çalışılan iş-
lemlerde her geçen gün aksamalar meydana gelmektedir. Buna ek
olarak, ekonomik kriz ortamından etkilenen yatırımcıların yatırım
yapmak için herhangi bir girişimde bulunmamaları sonucunda 1994
yılında yatırımlar tamamen durmuştur. Yeni istihdam yaratabilmek
açısından yatırımların canlanmasına yönelik önlemlerin bir an önce
uygulanmasına başlanmalıdır.

Dünya Bankası' nca 1994 yılı içinde yapılan araştırmalarda
Türkiye. yatırımların GSYIH içindeki %19' luk payı ile birlikte geri
kamış Afrika ülkeleri ile birlikte aynı dereceye konulmuştur.
Yatırım eğilimi en yüksek ülkeler arasında, son yıllarda uluslara-
rası kalkınma yarışında büyük atak yapan Güney Doğu Asya ülkele-
rinin başı çektiği görülmektedir. Söz konusu oran Singapur' da %41,
Tayland' da %40, Güney Kore' de %39, Endonezya' da %35, Çin ve
Malezya' da %34' tür. Rusya Federasyonu ve Beyaz Rusya' nın da
%39 ve %34 gibi yüksek yatırım oranlarına sahip olduğu anla-
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şılmaktadır. Yatırım oranmın istikrarlı şekilde %30' un üzerinde
tutulması bugün uluslararası alanda sınıf atlamanın ölçüsü sayıl-
maktadır.

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı verllerine göre imalat sa-
nayiindeki yatırımlarda bir işçi istihdam edebilmek için gereken
kaynak 1993 yılı ortalaması olarak 1.2 milyar TL.' dır. 1994 yılı
başında bu rakam üçe katlanmtştır. Dolayısıyla istihdam yaratmanın
maliyeti oldukça yükselmiştir.

* Bu gelişmeler doğrultusunda. istikrar programından bir
sapma olarak gözükse de, hükümetin 1994 yılı sonuna kadar yapacağı
bir planlama doğrultusunda, sanayi ve hizmetler sektöründe önce-
likle ihracata yönelik alt sektörleri, verimlilik ve kapasite kullanım
oranlarını dikkate alarak tesbit etmesi, 1995 yılı başından itibaren
ise vergi indirimleri, sübvansiyonlar ve karşılıksız ödemeler şek-
linde bu sektörleri teşvik etmesi gerekmektedir.

* Teşvik için seçilen sektörler için hükümet belirli ve açık bir
performans standardı tesbit etmelidir. Teşvik alan sektörlerin
uluslararası piyasalardaki başarı durumu da değerlendirilmelidir.
Teşvikleri amacına uygun ve başarılı kullanamayanlar cezalandı-
rtlmatıdır. Teşviklerin politik malzeme olarak kullanılmasının
önüne geçilmeli ve teşvik verilirken firmaların lobicilik faaliyetleri
dikkate alınmamalıdır. Diğer önemli bir nokta ise verilen teşvik-
lerin araştırma-geliştirme faliyetlerine yönelik olarak kullanıl-
masının da sağlanmasıdır.

,.. Teşvik tedbirlerinin yatırımcının siyasi eğilimine göre de-
ğil, yatırım bölgesine, yatırım türüne ve yatırımın yapılacağı sek-
töre göre uygulanmasına önem verilmelidir.

,.. Teşvik mevzuatı açık, sade ve teşviklerden yararlanacak
olanların takip edip anlayabileceği bir dille hazırlanmalıdır.

* Teşvik Mevzuatımızdaki bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azal-
tılması, yatırımcı ve ihracatçıların teşvik tedbirlerinden daha hızlı
yararlandırılmaları sağlanmalıdır.

* Türk Vergi Sistemi dahilinde yer alan bütün muafiyet ve is-
tisnalar gözden geçirilmeli, gereksiz olduğuna inanılan ve mükel-
lefler arasında açıkça ayırım gözetenler mevzuattan çıkanlarak
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Türk Vergi Sistemi ile Türk Teşvik Sistemi arasında bütünlük sağ-
lanmalıdır.

* Geri kalmış yörelerde sanayi yatırımlarının cazip hale ge-
tirilebilmesi için; gerekirse yatırım malları fa~zsiz ve uzun vade ile
devlet tarafından sağlanmalı, istihdamı artıran yatırımlar teşvik
edilmeli, bu bölgelerde çalıştırılan işçilerin ücretleri beş yıl bo-
yunca gelir vergisinden istisna edilmeli ve bunların sigorta primleri
devlet tarafından karşılanmalı, ayrıca bu işletmelerin kazançları da
beş yıl süreyle her türlü gelir vergisinden müstesna tutulmalıdır.

* Tevsi yatırımlarda öngörülen kapasite artışı maksimum
%100' dür. Aynı işletme dahilinde ve aynı tesis içinde yapılacak ve
mevcut ürünün kapasitesini bir kaç katına kadar artırabilen ge-
lişmiş teknoloji yatırımlarının da tevsi yatırım olarak kabul
edilmesi sağlanmalıdır.

* Yine tevsi yatırımlarda, işletmenin en az beş yıl aynı iş
kolunda faaliyet gösteriyor olması koşulu aranmaktadır. Böyle bir
uygulama yerine, "işletme, bir işkolunda üretime geçtikten en az bir
yıl sonra aynı ürün ile ilgili olarak tevsi yatırıma gidebilir" şek-
linde bir düzenleme yapılmalıdır.

* Ek mükellefiyetler teşvik tedbirlerinin etkinliğini azalt-
maktadır. Yatırımcılar hangi teşviklerden istifade edeceklerini dü-
şünecekleri yerde, Teşvik Belgesinin ne tür külfeller getireceğini
hesaplamaya başlamıştır. Dolayısıyla teşvik mevzuatımızda net
olmaktan çok brüt ifadeler yer almaktadır. Ek mükellefiyet gerek-
tiren bütün uygulamalar kaldırılmalıdır.

* Konut Edindirme Yardımı uygulamasına son verilmeli, işve-
. ren. lojman inşaasına teşvik edilmeli, bunun için yatırım indirimi
kapsamına lojman inşaası ile ilgili giderler alınmalı ve orta ve uzun
vadeli, ucuz faizli krediler ile personel lojman inşaası teşvik edil-
melidir.

* Yatırım indirimi uygulamasında yer alan gelir vergisi sto-
pajı kaldırılmalıdır. Bu uygulama yatırım indiriminin bütün özel-
liğini kaybettirmektedir.
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~ Gümrük muafiyeti konusunda fon uygulamasına son veril-
melidir. Avrupa Topluluğu ile oluşturulacak gOmrOk birliği sonu-
cunda bu fonlar tarife dışı engel haline gelecektir •

•• Kullanılmış tesis ithalinde teknolojiyi -denetıeyecek bir bi-
rim oluşturulmalı ve yatırımcıdan eski teknolojinin .thal edilme-
yeceğine dair bir taahhütname alınmalıdır.

•• Kalkınmada öncelikli yörelerde yatırım indirimi uygula-
masına son verilmeli, yatırım indirimi yerine, yeni yapılacak yatı-
rımların 5 yıl süreyle her türlü gelir ve kurumlar vergisinden
müstesna tutulması sağlanmalıdır .

•• Teşvik priminde ithal girdi oranı ile aracı satıcıların kan
dışında sadece imalatçı fatura fiyatını dikkate alan ve %15 oranında
uygulanan bir Teşvik Primi getirilmelidir.

* Vergi, resim, harç istisnasında kalkınmada öncelikli yöreler
başta olmak üzere ihrac taahhüdü tamamen kaldırılmalı ve vergi,
resim, harç istisnası uygulamasına ön koşulsuz olarak devam edil-
melidir .

•• Araştırma kurumlarının döner sermayelerini güçlendirmek
açısından bu kurumların gelir elde etme Imkantan artırılmalı, söz
konusu -kurumların çeşitll mali ve teknik konularda danışman olarak
işlev görebilmesi ve projeleri onaytayabilmesi için gerekli yasal
düzenlemeler yapılmalıdır.

* Araştırma-geliştirme yatırımlarının teşvik edilebilmesi
için bu alanda çalışan kurumlara düşük faizli ve uzun vadeli araş-
tırma-geliştirme kredileri sağlanmalı ve yapılacak faaliyetlerin
rnatlyetlne devletin katılma payı asaarı %60 olmahdır.

•• Araştırma kurumlarının Avrupa ve Amerika' daki diğer
araştırma kurumları ile doğrudan bilgi alışverişinin saölanabllmesl
için devlet gerekli alt yapıyı oluşturmalı. yurtdışından elde edilecek
bilimsel kaynakların ücretsiz olarak araştırmacılara ulaştırılması
sağlanmalıdır.

•• Enerji teşvikinin kapsamı genişletilmeli, kalkınmada önce-
likli yörelerde enerji teşviki ilk 5 yıl itibariyle %80' e çıkant-
malıdır.
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•• Imalat sanayii ile ilgili yatırımlarının tamamına enerji
teşviki verilmelidir.

•. Gün geçtikçe sorunları büyüyen küçük ve orta ölçekli iş-
letmelerin içine girdikleri darboğazdan kurtulabilmelerı için 1993
yılı içinde başlatılan düşük faizli fon kaynaklı kredi uygulamasına
1994 yılında da devam edilmelidir.

•. Kalkınmada öncelikli yörelerde yeni işe başlayan ticari iş-
letmeler beş yıl süreyle her türlü gelir vergisi dışında bırakılmaiı,
diğer yörelerde de yeni işe başlayan işletmelerde ilk yıla ait gelir
vergisi %10 olarak tek oranı! bir tarlte üzerinden uygulanmalı,
müteakip yıl içinde artan oranlı tarifeye geçilmelidir.

•. Yarım kalmış ve güç durumdaki işletmeleri devralanlar ve
tamamlayanların da sermaye şirketi olmak koşuluyla ilk iki yıl ku-
rumlar vergisinden muaf tutulması ve düşük faizli kredilerle des-
teklenmesi gerekmektedir.

•. Emek-yoğun üretim tekniklerini kullanan projelerin küçük
ve orta ölçekli işletmelerce gerçekleştirilebilmesine yönelik bir
teşvik politikası izlenmelidir.

•• Tarımsal alanlarda üreticilerin pek çoğu Destekleme Prim
Sistemini benimsemektedir. Bu sistem yaygınlaştırılmalıdır. Ancak
üreticiye verilecek primlerin çok sıkı bir şekilde denetlenmesi
gerekmektedir.

•. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine, sıfır faizli kredi yanında,
ucuz yem teşviği de verilmeli ve hayvan yetiştiricilerinin örgüt-
lenerek ortak hareket etmeleri sağlanmalı ve bu tür çiftliklerin
kurulabilmesi için gerekirse arazi tahsisi yapılmalıdır.

•• Imalat sanayiinde mekanizasyon un teşvik edilebilmesi için
düşük faizli kredi kullandırılması yaygınlaştırılmalı, küçük ve orta
ölçekli işletmeler bazında, özellikle el imalatına dayanan; ayakkabı
imalatı, eşarp ve kumaş imalatı, geri teknolojiler kullanılan zey-
tinyağı üretimi gibi konularda yatırım malı ithalinde alınan fonlar
dahilolmak üzere tüm yükler kaldırılmalıdır.

* Imalat sanayiinde reforma gidilerek makine ve yedek parça
üreten tesisler öncelikle teşvik edilmelidir.
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* Kuyumculuk sektörü ve altın ticareti ile ilgili faaliyetier
teşvik kapsamına a!ınmalıdır .

.• Altın imalatçı ve lhracatçılannm daha etkin teşvik edile-
bilmesi için altm borsası ve attın bankaları kurulmalı. bu bankalar
aracılığı ile yatırımcılara altın kredileri ve altın leasingleri ve-
rilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Istikrar programının uygulanmaya başlaması ile birlikte ih-
racatta çok küçük de olsa bir artış, ithalatta ise önemli bir azalma
gözlenmektedir. Diğer bir ifadeyle kurların ithalat üzerindeki etkisi
daha net olmuştur. Ithalatın duraklaması dış ticaret açığın; azaltmaya
başlamıştır. Bu yılın Mayıs ayında, DIE' nin açıkladığı verilere göre
1993 yılı Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında ihracatta %8.8, itha-
latta %42.6 oranında bir gerileme olmuştur. 1994 yılı Mayıs ayında
gerçekleşen ihracat 1.22 milyar dolar, ithalat ise 1.45 milyar do-
lardır. Ancak geçen yılın Ocak-Mayıs dönemi ile, 1994 Ocak-Mayıs
dönemini karşılaştırdığımızda; ihracat 1993 yılının aynı dönemine
göre %02 artarak 6.280 milyar dolar, ithalat ise %19.9 azalarak
9.604 milyar dolar olmuştur. Ilk beş ayda dış ticaret açığı, geçen
yilın aynı dönemine göre %44.9 azalarak, 5.428 milyar dolardan
2.780 milyar dolara düşmüştür. Ihracatın ithalatı karşılama oranı
ise %54.4' ten %69.3' e yükselmiştir. Dış ticaret açığı 1993 Mayıs
ayında 1.18 milyar dolar iken, 1994 Mayıs ayında %80.8 azalarak
227.7 milyon dolara düşmüştür.

Rakamlardan da anlaşılacağı üzere dış ticaret açığının azalması
ve ihracatın ithalatı karşılama oranının artması, ihracattaki ar-
tıştan çok ithalattaki azalmanın bir sonucudur.

Ocak ve Nisan aylarında yapılan yüksek oranh devalüasyonlar
ihracatta beklenen artışı sağlayamamıştır. Bunun nedenleri kurla-
nyla birlikte ithal girdilerin, kredi maliyetlerinin ve fiyatların
yükselmesidir. Kur artışından doğan avantajlar girdi fiyatlarındaki
beklenmedik artışlar sonucunda ortadan kalkmıştır. Diğer taraftan
Türkiye' de ihracat iç piyasa satışlarına doğrudan bağlıdır. Yüksek
kur ve fiyat artışlarının daraıttığı iç talep ihracatçı firmaların
karlarım azaltarak, ihracat faaliyetlerinin finansmanını olumsuz
etkilemiştir. Ihracat yapmak için dış kredi arayan sanayiciden Li-
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bor-a-s puana kadar yükselen döviz faizlerinin istenmesi fi-
nansman olanaklarını daha da kısnlarruştır. Bu nedenle hükümetin
bir an önce Eximbank kredilerini devreye sokarak ihracatçıya fi-
nansman rahatlığı sağlaması gerekmektedir., Nitekim bu konuda ih-
racat için ayrı bir finansman sistemi uygulanmaya başlanmış,
Merkez Bankası reeskont kredilerinin doğrudan sisteme sokularak
bankalardan Eximbank' a kaynak aktaremı başlatılmıştır.

Ihracatın yeni koşullara uyum sağlama sürecinde olduğunu göz
önünde bulundurursak, kur artışının ihracatı uyarma etkisini sağ-
lıklı bir şekilde değerlendirebilmek için belli bir sürenin geçmesi
gereklidir.

Ihracata yönelik sanayileşme stratejisini benimsemiş olan bu
hükümetin, ihracatın teşviki konusunda, teşvik sistemini yeniden
gözden geçirmesi ve gerekli düzenlemeleri yapması gerekir.

•. Öncelikle teşviklerin hangi kurumsal yapı çerçevesinde ve ne
şekilde verileceği belirlenmelidir .

•. Teşvik sisteminde strateji olarak seçicilik benimsenmelidir.
Şimdiye kadar böyle bir strateji benimsenmediğinden her alana
teşvik verilmiştir. Her alana teşvik verilmesi, özendirilmek istenen
alan ve sektörlerin gerçek anlamda gelişmesini önlemiş ve kaynak-
ların israfına yol açmıştır. Bu nedenle önceliklerin açıkça belir-
lendiği bir teşvik sistemi oluşturulmalıdır .

•. Özellikle stratejik özelliğe ve karşılaştırmalı üstünlüğe
sahip sektörler teşvik için seçilmelidir. Bu sektörlerde faaliyet
gösteren sanayilerin içsel ve dışsal ölçek ekonomilerinden yarar-

. lanma etkileri dikkate alınmalıdır. Diğer bir ifadeyle ihracatla-
rındaki artış sonucu ·ekonomik faliyetıerin tümünde ve yeni yatırım
kararlarının alınmasında etkili olabilecek sanayi kollarının teşvi-
kine öncelik verilmelidir .

•. Verilecek teşvik miktarının çok yüksek olmaması ve sınırlı
bir zaman süresince uygulanması yararlı olacaktır.

•. Orta ve küçük ölçekli işletmeler teşviklerden yaygın olarak
yararlandırılmalı ancak teşvik verilirken bunlar sıkı bir denetime
tabi tutulmalıdır.
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* Diğer önemli bir nokta ise de dış ıtoaretre verilen teşviklerin
özellikle araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik olarak
kullanılmasının sağlanmasıdır.

* Tarım ürünlerinde ihracatın arnntabümesı için, ihraç
kaydıyla ithal edilecek hammaddelerin fon uygulaması dışına alın-
ması gerekmektedir.

* Eximbank' ın ihracata yönelik olarak vermiş olduğu kredi-
lerden altın ihracatçılarının da yararlanabilmesi için gerekli
mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır.

* Ihracatın daha etkin teşvik edilebilmesi için sanayicinin
kullandığı hammaddeler sübvanse edilmelidir.

* Çok Ortaklı Dış Ticaret Şirketlerine yurtdışı haberleşme-
lerinde %50 indirim uygulanmalıdır.

* Havayolu ile Avrupa ve Orta Doğu' ya kesme çiçek, yaş sebze-
meyve ve özellikle mantar ihracatını geliştirmek açısından havayolu
taşımacılığında devletçe kargo desteği sağlanmalıdır.

* Türk ihracatçısının daha iyi eğitilebilmesi ve personelin
daha kalifiye hale getirilebilmesi için fakülte ve yüksek okullarda
ihracat bölümleri açılmalı, bu bölümlerde ticari ve mesleki eğitime
uygulamalı olarak ağırlık verilmelidir.

* Ihracatta iyi bir denetim mekanizması oluşturulmalı, KDV
iadesi konusunda olduğu gibi, gümrük, banka ve vergi daireleri
arasındaki teyit işlemleri de çabuklaştırılmalıdır.

Ihracatı teşvik kısa-orta vadede kullanılacak bir araç olarak
kabul edilmelidir. Uluslararası ticarette ve uzmanlaşmada teknolojik

'yenilikler, ölçek ekonomileri, ürün farklılığı, işgücü yönetim ve
kalitesi, araştırma-geliştirme faaliyetleri gibi unsurlar ön plana
çıkmıştır. Özellikle teknoloji bilgisinin niteliği hem ekonomik hem
de ticari performansın gelişmesinde etkili olmaktadır. Bu konulara
ağırlık verilmesi ve teknolojik ve fiziki altyapının oluşturulması
uzun vadede ihracatı teşvik gibi politikaları gereksiz kılacaktır.

5. Devletin Idari ve Mali Örgütlenmesi Açısından

1980 sonrası, dönemde ekonomide liberal görüşler doğrultu-
sunda çeşitli düzenlemelere gidilerek, serbest piyasa ekonomisinin
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kuralları yerleştlrllmeye çalıştlrruştrr. Bu dönernde devletçi eko-
nomi politikaları tartrşılmış ve olumsuzlukları ortaya konmuştur.
Serbest piyasa ekonomisi anlayışı ile mevcut merkeziyetçi va dev-
letçi yönetim anlayışı bağdaşamayacağmdarı, :sosyal demokrat par-
tiler özelleştirme, merkeziyetçi sağ partiler ise yereileşme konu-
larını proqrarnlanna almışlardır.

Ülkemizde devlet ve yönetim anlayışının değişmesi kaçınılmaz
bir gerçek haline gelmiştir. Müdaheleci, vesayetçi, merkeziyetçi ve
bürokratik bir devlet yerine. yardımcı, hizmetl<ar ve katılımcı
devlet anlayışına geçmek zorunluluğu bulunmaktadır. Merkezi yöne-
tim bir çok yerel nitelikteki kamu hizmetlerini üstlerıerek gereksiz
yere büyümüş ve hantallaşrmştır. Kamu hizmetlerinde merkezden
kontrole ve vesayete dayalı bir politika izlenmektedir.

Ülkemizde henüz "siyaset" ile "idare" arasında fonksiyonel
anlamda bir farklılaşma gerçekleştirilememiştir. Örneğin vali, hü-
kümetin bir memuru olmasına rağmen siyasi bir kurum olan il özel
idaresinin başı olarak görev yapmaktadır. Iı özel idaresinde seçilmiş
organlar bir devlet memurunun yönetimi ve vesayeti altındadır.
Bununla birlikte merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki
ilişkiler partlzanca yürütülmektedir. Merkezi yönetim, kaynak ak-
tarırken yerel yönetimlerin kendine yakınlığını ya da uzaklığını
dikkate almaktadır.

* XXi. yüzyıla hazırlanan Türkiye' de ekonomide daha küçük bir
devlet ideali çerçevesinde, merkezi idarenin ekonomik, mali ve idari
yetkileri azaltrlmahdır. Konu en geniş şekliyle ele alınmalı ve tar-
tışılmalıdır. Biz de bu tartışmaları mali federalizm önerisiyle des-
teklemek amacındayız.

Idari federalizm; adem-i merkeziyetçiliğin gelişmiş ve mer-
kezi idarenin yerel birimlere daha çok yetki devrettiği bir sistem-
dir. Bu sistemde, merkezi hükümet planlama ve koordinasyon ya-
parken, merkezi parlamento da yasama işlerini yürütmektedir.
Ülkede, merkezi hükümet dışında siyasi yetkileri kullanabilecek bir
başka yerel hükümet yoktur.
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Mali federalizm ise; idarelerarası mali ilişkiler esnasında ortaya
çıkan sorunlara karşı ortaya atılmış bir çözüm önerisidir. Bu
sistemde yerel birimlerin kendi gelirleri ve harcamaları kendi yetkileri
dahilindedir. Ancak mali federalizmin boyutu, devletin üniter veya
siyasi anlamdaki federal yapısına bağlıdır. Eğer siyasi anlamda bir
federalizm söz konusu ise, yani ABD veya isviçre'deki gibi bir sistem
mevcut ise, yerel yönetimlerin vergilendirme yetkileri vardır. Yani
merkezi otoritenin aldığı vergiler dışında, yerel birimler de vergi
koyabilmektedirler. Diğer bir şekil ise,' merkeziyetçi yapının biraz
daha gevşetilerek, yerel birimlere kendi sınırları dahilinde topladıkları
vergilerin bir kısmını harcama yetkisinin verilmesidir. Bu sistemde
vergilendirme yetkisi milli parlamentonundur. Merkezi hükümetin
belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yerel birimler vergileri toplar
ve bunun bir kısmını genel bütçeye aktararak ve kalanı da yerel
kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde harcamak suretiyle
kullanırlar.

* Federalizm ya da merkezsizleşme (noncentralization) bazi
ülkelerde coğrafi alanın büyüklüğü, dil, din ve etnik farklılık gibi
etkenlere dayandırılmaktadır. Fakat bu etkenler mutlak değildir.
Ekonomik kaynakların etkin kullanımı ve demokrasi açısından da
merkezi yönetimin yetkileri yerel yönetimlere devredilmektedir. işte
bu anlamda mali federalizm karşımıza çıkmaktadır. Mali federalizm
hiç bir şekilde ülkenin siyasi bütünlüğünü ve üniter yapısını bozucu
nitelikte değildir. Siyasi açıdan ülkenin üniter yapısının korunmasına
bizde taraftar olduğumuzu belirtmek isteriz.

* Yerel sınırlar içinde yaşayan halkın fayda alanı, kendi yerel
sınırları içinde kalan kamusal ve yarı kamusal mallara (hizmetlere)
olan talebini kendi içlerinden seçecekleri organların merkezi idare

.kuruluşlarına oranla daha gerçekçi olarak saptayabilecekleri
kuşkusuzdur. Bu açıdan yerel yönetimlerin varoluşu bir amaç değil,
bir araçtır. XXi. yy.'da daha güçlü bir Türkiye hedefine ulaşabilmek
amacıyla yapılacak idari-mali bir reform sonucunda daha güçlü yerel
reform birimleri oluşturulmalıdır. Belediye, ii özel idaresi ve köy
yönetimleri mevcut sistemdeki gibi yetkisiz ve kaynaksız değil, üniter
yapıyı bozmayacak şekilde nisbeten geniş yetki ve kaynaklara sahip
hale getirilmelidir.
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• Günümüzde de mevcut bulunan yerel meclislerin etkinliği
artırılarak, bu meclislere kamu gelirlerinin toplanması ve belirli
kamu hizmetlerinin gerçekleşkiirilebilmesi amacıyla belli yetkiler
verilmeli ve tahsil edilen vergilerin bir kısmmm genel bütçeye ak-
tarılması sağlanmalıdır.

• Yerel meclislerin görev ve yetkileri Anaysa' nın, parla-
mentonun ve merkezi hükümetin çizdiği sınırlar çerçevesinde ol-
malıdır. Bu sistemde yasama yetkisi parlamentonundur. Yerel meclis
belli hizmetlerin yerine getirilebilmesi için oluşturulmuş, yetkileri
kısıtlı bir yürütme organıdır. Bu meclisler sosyo-ekonomik içerikli
kararlar alacaklardır. Yerel parlamentolar hiçbir şekilde siyasi
nitelikli kararlar alamayacakları gibi, diğer konularda da ulusal
plan ve programlar çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.

• Hizmetlerin yerelleştirilmesinde belli hizmetlerin seçil-
mesinin en önemli nedeni, bazı hizmetlerin yerel nitelikli değil ta-
mamen ulusal nitelikli olmasından kaynaklanmaktadır. Bu hizmetler
adalet, emniyet, diplomasi ve ulusal savunma hizmetleridir. Söz
konusu hizmetler dışındaki diğer hizmetlerin yerelleştirilmesi ile
birlikte merkezi hükümet bu 4 temel hizmete ağırlık verecek ve
daha güçlü bir devlet yapısı oluşturulabilecektir. Unutulmamalıdır
ki, bu dört temel hizmetin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi,
halkın merkezi hükümete ve dolayısıyla devlete olan bağlılığını ve
güvenini artıracaktır.

• Mali federalizm uygulamasıyla birlikte yerel hizmetlerin
etkin bir şekilde denetlenebilmesi amacıyla Ombudsman kurumunun
tesis edilmesine çalışılmalıdır. Ombudsman, vatandaşın yönetim

. karşısındaki şikayetlerini ve sorunlarını inceleyen ve vatandaş adına
onu denetleyen bir kurumdur. Bu kurum, önerdiğimiz modelle yet-
kileri önemli ölçüde artan yerel yönetimlerin etkin bir şekilde de-
netlenebilmesinin en önemli bir aracıdır. Bir bakıma, halkın yöne-
tim karşısında "savcısı" ve "yargıcı" dır.

• Ombudsman, yalnızca yerel yönetimlerle ilgili bir kurum
değildir. Aynı zamanda merkezi yönetimin çeşitli birimleri için
oluşturulması kaçınılmaz olan bir kurumdur.

• Gerek ombudsmanın yerel yönetimlerle ilgili olarak yaptığı
denetim sonuçlarını değerlendirmek, gerekse parlamentonun yerel
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yönetimlerle ilgili yasama faaliyetlerinde yardımcı olmak Için,
Türkiye Büyük Millet MeclisI' nde sürekli hizmet yürütecek bir
"Mahalli ıdareler Komisyonu" kurulmalıdır.

* Mali federalizm, ıdarelerarası malı ilişkilerde ortaya çıkan
partizanca tavırları da en aza indirmektedir. Gerçekten de gOnO-
müzdeki mevcut sistemde tahsil edilen vergilerden, merkezi hükü-
metçe yerel yönetimlere kaynak aktarılıyor olması, Iktidar partisine
mensup belediyelerin kayırılmasına yol açmaktadır. Oysa önerilen
sistemde merkezi devlet küçültülmüş ve sadece makroekonomik ko-
nularda görevli bir üst kurum haline getirilmiş olacaktır. Bu Of-

tamda merkezi devlet kendi belirlediği vergileri yerel yönetimlere
tahsil ettirerek, onlardan payalacaktır. Böylelikle yasama ve yü-
rütme işlevi ile birlikte, savunma ve yargı hizmetlerini yerine ge-
tirecek, sağlık, eğitim, altyapı gibi konularda bölgelerarası geliş-
mişlik farklarının önlemeye yönelik tahsisat düzenlemeleri yapa-
caktır. Ancak bu şekilde süzgeç devlet dediğimiz denetıeyici-düzen-
leyici devlet modeline ulaşılabilecektir.

Idari yapıdaki idari ve mali reform ile birlikte maliye idare-
sinin de mevcut sorunları ele alınarak ona göre bir takım düzenle-
melerin yapılması gerekmektedir. Devletin gelir teşkilatında yeniden
yapılanmaya gidilerek vergi tahsilatında etkinli{ıin sa{ılanabilmesi
amacıyla yapılması gerekenler üzerinde durulmamış olması 5 Nisan
Tedbirlerinin eksik bir diğer yönünü oluşturmaktadır.

Vergi sistemi, vergi idaresi· ile bir bütündür. Vergi idaresi
bünyesinde bugün için mevcut bir çok idari sorun bulunmaktadır.
Söz konusu bu sorunlar Bakanlık içi ve dışı uygulamalardan kay-

. naklanan sorunlar, örgütlenme sorunu ve idari yapılanmadan kay-
naklanan sorunlar olarak kendini göstermektedir.

Bakanlık Içi Uygulamalardan Kaynaklanan Sorunlar:
Bakanlık bürokrasisi gelir idaresinin yeniden yapılanmasına büyük
engeller teşkil etmektedir. Türk gelir idaresinin temel sorunu da
insan ve teşkilat kökenlidir. Türkiye' nin gelir teşkilatı ile di{ıer
OECD ülkelerinin gelir teşkilatlarının karşılaştırılması sonucu bazı

·büyük farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bunlar:
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•. ısviçre ve A.B.D. dışındaki bütün OECD OIkelerinde merkezi
idareye ba~1ı bölge teşkilatları mevcuttur. Türkiye' de gelir idare-
sinin bölgesel düzeyde örgütlenmemesi il sorunlarına Gelirler Genel
Müdürlüğü' nü muhatap etmektedir.

•. Bölge teşkilatı kuran bütün OECD ülkelerinde, ayrıca bölge
düzeyinde bir denetim mekanizması bulunmaktadır. Denetimin bölge
düzeyinde olması mahallileşme sorununu ortadan kaldırmakta ve
sorunlara kısa sürede müdahele imkanı doğurmaktadır.

•• Bugünkü yapı ile sağlıklı bir koordinasyon kurulmasının
mümkün olmadığı söylenebilir.

•. Emir komuta eksikliği yüzünden bir hizmetin sağlıklı yü-
rütülebilmesi için kurmay birim olan merkezin aldığı kararların
bütün teşkilata süratle yayılması, bunun için de hiyerarşi zincirinin
kesintisiz kurulması gerekmektedir.

Görüldüğü üzere etkili bir gelir idaresinin kurulabilmesi için
aşılması gereken bir çok sorun bulunmaktadır. Bütün bu sorunlar
sistemde bazı düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Bakanlık DI8ı Uygulamalardan Kaynaklanan Sorunlar:
Vergi, kurumlaşan bir ekonomide ve iyi çalışan bir devlet bürok-
rasisinde daha rahat toplanır. Çünkü kurumlaşmanın geliştiği bir
ekonomide mükellef tüm çağdaş araç ve gereçlerden yarartanır.
Bakanlık dışı uygulamalardan kaynaklanan bazı sorunları da şöyle
değ erlendirebi Iiriz.

•. Bankacılık kesimi vergi denetiminden kaçınmayı cazip kı-
lacak işlemleri rahatlıkla yapabilmektedir. Örneğin hayali isimli

'hesaplarta, milyarlık işlemler görülebilmektedir .
•. Vergi yargısı - özellikle vergi mahkemeleri - vergi kaçırma

olayının özündeki ekonomik suç kavramını yeterince kavrayama-
maktadır.

•. Gelirler Genel Müdürlüğü' nün tüm çabalarına rağmen naylon
fatura ticareti önlenememektedir. Ticaret sektörünün kıymetli evrak
konusunda ve diğer hususlarda düzenlemeye tabi tutulması gerek-
mektedir.
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* Yerei yönetimler, özellikle belediyeler gereklı denetimi
yapmakta yetersiz kalmaktadırlar. Bu kuruluşların gerekli dane-
timleri etkin bir şekilde yapmaları durumunda vergi denetim ele-
manları daha verimli çalışacaklardır. '

" Kanunla kurulan meslek kuruluşları, vergi kayıp ve kaçağı
konusunda yapmaları gereken pek çok çalışmayı yapmamaktadırlar•

.örgütlenme Sorunu: Zaman içerisinde vergi anlayışı, amacı,
vergi tekniği ve sistemi, vergicilik hizmetlerinin maliyeti, izlenen
vergi politikası büyük bir değişikliğe uğramış ancak vergi idaresi
teşkilatı ile bu teşkilatın izlemiş olduğu yöntemde ise pek fazla bir
değişiklik olmamıştır. Böyle bir durumda vergi idaresi verqlcllik
hizmetleri üzerinde pek fazla bir hakimlyete sahip değildir.

Örgütlenme sorunu halledilemediği sürece vergi sağlıklı bir
şekilde toplanamaz. Türkiye' de gelir idaresinin yeniden örgütlen-
mesi olayı devamlı olarak ertelenmiştir. Söz konusu örgütlenme
olayının sürekli ertelenmesi bu alandaki sorunların büyümesine ve
çözümünündaha da güçleşmesinenedenolmaktadır.

Idari Yapılanmadan Kaynaklanan Sorunlar: Vergi ida-
resi bugüne kadar gösterdiği gelişmeye rağmen maalesef istenen dü-
zeye ulaşamamıştır. Idari yapılanmanın yetersizliğinden kaynak-
lanan sorunları şöyle sıralayabiliriz.

* Vergi idaresi personeli hızla değişen mevzuatı takip etmede
aciz durumdadırlar. Yararlı hizmet verebilmesi için personelin
meslek içi eğitimine ağırlık verilmesi gerekmektedir.
. * Bugün illerde bulunan vergi denetmenlerinin önemli bir
kısmı vergi denetimi dışında başka alanlarda kullanılmaktadır.

" Vergidenetmenlerinin denetimi ile Gelirler Genel Mü-
dürlüğü' nün merkezde yürüttüğü (Gelirler Kontrolörleri) dene-
timler arasında koordinasyon yoktur.

" Gelirler Genel Müdürlüğü, bütçe imkanlarından çok sınırlı
. yararlandırılmaktadır.

" Bütçe ödeneklerinin aktarılmasındaki sorunlar nedeniyle,
illerdeki vergi denetmenleri ilçelerde turneye çıkamaz hale gel-
mişlerdir.
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" Vergi daireleri gerekli kırtaslya, döşeme ve demirbaş im-
kanlarından ödenek yetersizliği nedeniyle yarananamamaktacırtar.
mükelleflere vergi bor-cunu tebliğ edecek posta masrafı karşı lana-
mamaktadır.

" Vergi idaresi otomasyon ağı tam anlamıyla kurulamamıştır.
Uygulamada zaman zaman ortaya çıkan bilgisayarlı işlemlerdeki
gecikmelerin ve aksamaların önüne geçilmesi şarttır. Ayrıca vergi
daireleri arasında tam bir enformasyon ağı yoktur. Bilgisayarla iş-
lemlerin yürütüldüğü bir çok vergi dairesi birbiri ile iletişim ağına
sahip değildir.

" Gelir idaresi bünyesinde vergi denetim elemanlarına yar-
dımcı olacak, onlara kaynak bilgi sağlayacak, arama" incelemelerde
güvenlik işlemini yapacak, mali konularda istihbarat toplayacak
"vergi dedektifleri" niteliğindeki elemanlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Vergi kanunlarında geniş çapta değişiklikler yapılmasına
rağmen, vergi idaresi bünyesinde, denetim elemanlarının yetkile-
rinin bir ölçüde arttırıtması dışında büyük çaplı değişiklikler yapı-
lamamıştır.

" Vergi idaresi bünyesindeki sorunların hal1edilmesinde eğitim
faaliyetlefine büyük ölçüde ağırlık verilmelidir. Nitelikli personel,
tdari alandaki personel yönünden kaynaklanan sorunların büyük bir
bölümünü halledecektir. Bu nedenıe vergi tdareslnde uzmanlaşmış
p>ersonel istihdamı arttırılmalıdır.

" Istihdam ın yanı sıra vergi dairelerinde de uzmanlaşmaya
önem verilerek Ihtisas Vergi Dqireleri denilen uzmanlaşmış vergi
-daireleri yaygınlaştırılmalıdır. Günümüzde Londra' da sadece katma
değer vergisi ile ilgilenen iki adet vergi dairesi bulunmaktadır.

" Vergi dairelerinde otomasyona geçiş tamamlanmalı ve da-
iralerarası iletişim ve bilgisayar ağı güclendirilmelidtr. Vergi da-
nelerinin diğer sosyal kuruluştarla olan bağları ve ilişkileri art-
ttrılmalı, mükelleflerle ilişkileri sağlamlaştırılmahdır.

" Ayrıca, işlerin belirli kategorilere ayrılarak vergi me-
murlarının sadece belirlenen kategorilerdeki işleri yapmasını ve
her bir kategoride çalışan vergi memurlarının bir grup oluşturarak
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işbirliği içinde çalışmasını temin eden bir sistem oluşturulmalı ve
yerleştirilmelidir. Böylelikle işlemler daha çabuk ve koordineli bir
şekilde yürütülecektir.

* Buna bağlı olarak vergi dairelerlnla mükellef kapasitesi
asgari beşbin, azami onbin olmalıdır ve memur başına azami 50
mükellef düşecek bir düzenleme yapılmalıdır.

* Yerel yönetimlere devredilen emlak vergileri ve çevre te-
mizlik vergilerinin tahsilatında etkinliğin sağlanabilmesi açısından,
bu vergi türleri tahsilatının özel kesim eliyle gerçekleştirilmesi
faydalı olacaktır. Ayrıca, bu sistem diğer vergilerin tahsilatında da
yayg ınlaştırılabilir.
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