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ÖZET 

 
TÜRKİYE’DE İMALAT SANAYİİNDE VERGİ POLİTİKALARININ 

İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 

Mustafa Erhan TÜRKOĞLU 
 

Süleyman Demirel Üniversitesi ÇEKO Anabilim Dalı 
Yüksek Lisans Tezi, 116 Sayfa, Haziran 2011 

 
 

Danışman: Prof. Dr. Hüseyin AKYILDIZ 
 
 

Sanayi Devriminden günümüze yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve tüm 
ekonomiye yayılmasında imalat sanayii çok önemli bir rol oynamaktadır. Ülkenin 
gelişmişlik düzeyi için bir gösterge olan ve sanayii sektörünün yön vericisi imalat 
sanayii, kendi ve diğer sektörlerin gelişimine de öncülük etmesi bakımından 
büyümenin de lokomotifidir. Türkiye ‘de tarım, sanayii, madencilik ve hizmetler 
sektörü bazında yapılan araştırmalara bakıldığında imalat sanayiinin en üretken 
sektör olduğu görülmektedir. Hem üretkenliğin hem de istihdam içindeki payının 
artmaya devam etmesi, imalat sanayinin önemini ortaya koymaktadır.  

Türkiye, cumhuriyetin ilk yıllarından beri sanayileşme olgusunu gelişmeyle 
özdeşleştirerek büyüme yolundaki engelleri aşmaya çalışmıştır. 1930’ların ilk 
yarısında benimsenen devlet önderliğinde içe yönelik sanayileşme modeli 1950’den 
sonra karma ekonomik anlayış içinde uygulanmaya başlanmıştır. 1970’lerin 
sonlarında önemli boyutlara ulaşan enflasyon ve dış ödemeler dengesi güçlükleri 
1930’dan bu yana uygulanan uzun dönemli sanayileşme stratejisini sürdüremez hale 
getirmiştir. 1978, 1979 yıllarında uygulanan istikrar önlemlerinin yetersiz kalışı 24 
Ocak 1980’de yeni bir istikrar programının yürürlüğe girmesine yol açmıştır. 
Başlangıçta kısa dönem istikrar önlemleri olarak uygulanan program Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planları ile bütünleşerek, Türkiye’nin daha önce uyguladığı istikrar 
programlarından farklı olmuş ve ekonominin sanayileşme stratejilerini etkileyen bir 
niteliğe ulaşmıştır. 1980’lerin başından bu yana dışa açılma ve Dünya ekonomisiyle 
bütünleşme sürecine girilmiştir. 1980 sonrası dönemde uygulamaya konulan iktisat 
ve maliye politikası seçenekleri neo-klasik iktisadın birikim ve üretim kararı ile ilgili 
görüşleri çerçevesinde ele alınmış ve politika uygulamaları bu bazlı olmuştur. 

Devletin ekonomiye müdahalesi kapsamında çalışmamızın ikinci bölümünde 
maliye politikası “Devletin sahip olduğu mali araçların; fiyat istikrarını, tam 
istihdamı, ekonomik büyüme ve gelişmeyi adil bir gelir ve servet dağılımını 
sağlayarak konjonktürel dalgalanmalardan arınmış istikrarlı bir ekonomik yapıyı 
korumak amacıyla kullanılması” şeklinde tanımlanmıştır. Bu kapsamda maliye 
politikasın en önemli araçlarından birisi olan vergi politikalarının amacı büyüme ve 
istihdam politikasını destekleyerek kayıt dışı ekonomiyi azaltmaktır. Çalışmamızın 
son bölümünde yaptığımız analiz çalışması sonucu Türkiye’de uygulanan vergi 
politikaları ışığında istihdamı olumsuz etkileyen yani kurumlar vergisi gelirlerinin bir 
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birimlik artışında imalat sanayiinde istihdam edilenlerde azalışa neden olduğu 
saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İmalat Sanayii, İstihdam, Vergi, Vergi Politikası, 
İstikrar. 
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ABSTRACT 

 
EFFECTS OF TAX POLICIES ON EMPLOYMENT IN THE 

MANUFACTURING   INDUSTRY IN TURKEY 
 

Mustafa Erhan TÜRKOĞLU 
 

Süleyman Demirel University, The Main Branch of Labor Economics, Master's 
Thesis, 116 Pages, June 2011 

 
 
Counsellor: Prof. Dr. Hüseyin AKYILDIZ 

 
Since The Industrial Revolution, in the development of new technologies and 

the spreading of all the economy,manufacturing industry plays a very important role.  
The country's development level and industry sector is an indicator for the direction 
of the transmitter, the manufacturing industry, lead to the development in terms of 
the development of other sectors,and the engine of growth.    Looking at surveys 
conducted on the basis of  agriculture, industry, mining, and services, the 
manufacturing industry is seen as the most productive sector. Both productivity and 
continue to rise in the share of the employment, ,show the importance of the 
manufacturing industry.  

Turkey, since the first years of the republic,by the case of identifying the 
growth of industrialization has tried to overcome the obstacles on the way of 
development . Inward oriented industrialization model adopted in the first half of the 
1930s under the leadership of the state after 1950,was introduced in the mixed 
economic understanding. Reached significant proportions in the late 1970s, inflation 
and external balance of payments difficulties of long-term industrialization strategy 
implemented since 1930,have been unable to continue. Staying in inadequate of 
stabilization measures in the years of 1978, 1979 , has led to a new stabilization 
program  on 24 January 1980,. In the beginning, implemented as a short-term 
stabilization measures, the program integrates with the Fifth Five Year Development 
Plans, has been different from stabilization programs that Turkey has previously 
implemented, and  has reached at a character which affects the strategy of 
industrialization of the economy. Since the early 1980s, entered the process of 
opening up and integration of world economy. Economic and fiscal policy options 
which are introduced in the period after 1980 is discussed within the framework of 
knowledge and opinions of the neo-classical economics related to the production 
decision and policy practices that have been based. In the second part of our study 
within the scope of State intervention in the economy of fiscal policy, it was defined 
as the state-owned financial instruments, price stability, full employment, economic 
growth and development by providing an equitable distribution of income and wealth 
free of cyclical fluctuations in order to use of protect a stable economic structure . In 
this context, the aim of the tax policy which is  one of the most important tools of 
fiscal policy, is to reduce the informal economy, supporting growth and employment 
policy. The last part of this study was analyzed as a result of our tax policies applied 



  v

in Turkey in the light of a negative effect on employment, i.e a unit increase in 
corporate tax revenues was caused  decrease in those who are employed in the 
manufacturing industry. 

 

Key Words: Manifacturing Industry, Employment, Tax, Tax policy, 
Stability. 
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GİRİŞ 

 

Ülkemizde büyük sanayinin kurulma dönemi oldukça eskilere dayanır. 

Sanayileşme faaliyetleri ile ilgili ilk adım 1839 yılında Tanzimat hareketleri ile 

başlamış ve havuz, tersane, demirhane gibi tesisler kurulmuştur. Ancak Avrupa 

devletlerine tanınan ayrıcalıklar ve kapitülasyonlar Osmanlı İmparatorluğu'na 

yükümlülükler getirmiş, gümrük vergilerinin yükseltilmesi dışarıdan gelen mallarda 

rekabeti engellemiş, bu nedenle kurulan çoğu fabrika zarar ederek kapanmıştır. 

Lozan antlaşması ile kapitülasyonlar kaldırılıncaya kadar Türkiye’de ulusal 

sanayinin gelişmesi için uygun ortam yaratılamamıştır. Cumhuriyetin ilanı ile 17 

Şubat 1923’te İzmir’de I. İktisat Kongresi’nin ardından özel sektörün teşvik edilmesi 

öngörülmüş, 1927 yılında ise ulusal sanayinin canlandırılması amacıyla gümrük, 

vergi, ulaşım ve hammadde temininde birtakım kolaylıklar getirilmiştir. 

Hiç şüphesiz bir ülkenin gelişmesinde en önemli unsur sanayideki 

gelişmelerdir. Sanayi sektöründeki gelişme ekonomik büyüme ve gelişmenin 

lokomotifidir. Bu bağlamda imalat sanayiine bakıldığında ise yüksek bir emek 

verililiğine sahiptir. Eğer imalat sanayii istihdamında bir artış olur ise emek 

üretkenliği de beraberinde artacaktır. 

Değişen ve gelişen dünyada teknoloji ve yenilikler sürekli artmaktadır. Bu 

değişim olgusunda ise imalat sanayii önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü AR-GE ve 

teknolojik yenilik faaliyetlerinin büyük bir kısmı imalat sanayiinde 

gerçekleşmektedir. 

Çalışmamızda devletin vergi politikaları ışığında vergi gelirleri artıkça imalat 

sanayiindeki istihdamın azalması sonucuna varılması beklenmektedir. Çünkü 

sektörler, işverenler devletin uyguladığı her politikadan olumlu ya da olumsuz 

etkilendiği bir gerçektir. 

Bu kapsam ve doğrultuda çalışmamızın birinci bölümünde Türkiye’de imalat 

sanayiinin Tarihi, gelişimi ve önemi açıklanmaya çalışılacaktır. Türkiye’de imalat 

sanayiinin genel analizi, özellikle de 24 Ocak 1980 sonrası yapılanma ve 

politikalardan bahsedilerek imalat sanayiinin dinamikleri üzerinde durulacaktır. Aynı 
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zamanda, sanayinin motor gücünü oluşturan imalat sanayiinin istihdam yapısı ve 

istihdama katkısı incelenmeye çalışılacaktır. 

Çalışmamızın ikinci bölümünde Türkiye’de uygulanan vergi politikaları 

üzerinde durulacaktır. Ancak vergi politikalarının maliye politikasının bir aracı 

olması nedeniyle maliye politikasından da bahsedilecektir. Çalışmamızın son 

bölümündeki analizde dikkate alınarak, dolaysız vergilerden olan gelir vergisi ve 

kurumlar vergisi; dolaylı vergilerden ise Katma değer vergisinin ne olduğu teorik 

olarak belirtilecektir.  

Devletin ekonomi ve sosyal hayata müdahalesinin yoğun olduğu kriz sonrası 

dönemlerde göz önün de tutularak Türkiye’de uygulanan vergi politikalarından 

ayrıca bahsedilecektir. 

Çalışmamızın son bölümünde ise Türkiye’de uygulanan vergi politikalarının 

istihdam üzerine etkisi bakımından 1980-2010 yılları gelir vergisi gelirleri, kurumlar 

vergisi gelirleri ve katma değer vergisi gelirleri Türkiye İstatistik Kurumu, Gelir 

İdaresi Başkanlığı ve çalışmamıza yardımcı olacak çeşitli internet kaynaklarından 

nominal olarak alınmış ve reele dönüştürülmüştür. 

 İmalat sanayiinde istihdam edilenlerin sayısıyla da çoklu regrasyon yöntemi 

ile analizi yapılarak vergi politikalarıyla istihdam düzeyi arasındaki ilişki ortaya 

konulacaktır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE İMALAT SANAYİİ VE İMALAT SANAYİİNDE 

İSTİHDAMIN YAPISI 

  

1.1. İmalat Sanayiinin Önemi 

Kalkınma iktisadı kurallılarında, ülkenin kalkınmasının en önemli unsuru 

olarak sanayideki gelişmeler üzerinde durulmaktadır. Çünkü gelişmiş ülke 

deneyimlerinden yola çıkarak, tarım sektöründen sonra sanayi sektöründeki 

gelişmenin ekonomik büyüme ve gelişmenin lokomotifi olduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır. Bu dönüşümden sonra teknolojideki gelişmelerle beraber hizmet 

sektörünün güreli payının da arttığı gözlenmektedir (Taymaz ve Suiçmez, 2005: 132-

133). Yani Ekonomik kalkınma da lokalize bir şekilde sanayileşmenin önemi 

büyüktür. Sanayi kümeleri bir sinerji oluşturarak ekonomik kalkınmayı 

sağlayabilirler (Aksungor, 2003: 3). 

Bu dönüşümü ele alan iktisatçılardan biri olan C. Clark, birincil sektör olarak 

tarımsal ürünler, ikincil sektör olarak imalat ürünleri ve üçüncül sektör olarak inşaat, 

ulaştırma, ticaret ve mali işlerden oluşan sektör ayırımına gitmiştir. Madenciliğin 

bazen birincil ya da ikincil sektörde bazen de ayrı bir sektör olarak yer aldığı 

gözlenmiştir. Kalkınma ilerledikçe, ekonominin ağırlığı, birincil mallar (tarım) 

üretiminden ikincil mallar (imalat) üretimine ve daha sonra üçüncül mallar 

(hizmetler) üretimine doğru kaymaktadır. Clark, ekonomide meydana gelen bu 

kaynak dağılımındaki değişmeyi, işgücünün tarım, imalat ve hizmet sektörlerine 

dağılımında ortaya çıkan gelişmelerle göstermeye çalışmıştır. Bu şekilde 

sektörlerdeki işgücünün sektörel paylarına göre ülkeler, emek yoğun malların 

üretimine göre az gelişmiş ya da gelişmiş ülke olarak sınıflandırılabilmektedir. 

Emeğin en yoğun kullanıldığı tarım sektörü mallarının üreticisi genelde az gelişmiş 

ülkeler olmaktadır. Daha gelişmiş ülkelerde sanayi sektöründe emeğin güreli payı 

tarım sektörüne göre artış göstermekle beraber, hizmet sektörünün istihdam etliği 

emeğin yüksek olduğu ülkeler ise olgun gelişmiş ülkeler olarak tanımlanmaktadır 

(Taymaz ve Suiçmez, 2005: 132-133). 
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İmalat sanayiinin önemli bir özelliği, tarım ve hizmet sektörlerine kıyasla 

daha yüksek bir emek verimliliği düzeyine sahip olmasıdır. İmalat sanayinde 

istihdamın artması, ortalama emek üretkenliğinin de artmasına yol açar. Fakat imalat 

sanayiinin ekonomik gelişme sürecindeki etkisi sadece bununla sınırlı değildir. Yeni 

teknolojilerin geliştirilmesi ve diğer sektörlere yayılmasında anahtar rol 

oynamaktadır. Bu nedenle tarım ve hizmet sektörlerinde emek üretkenliğinin 

artmasına dolaysız etkide bulunur. Örneğin tarım sektöründe üretkenliğin artmasını 

sağlayan tarım makineleri, ilaç ve gübre gibi ürünler ile hizmet kesiminde 

üretkenliğin artmasını sağlayan haberleşme, ulaşım araçları ve bilişim teknolojileri 

imalat sanayiileri tarafından geliştirilmekte ve üretilmektedir (Taymaz ve Suiçmez, 

2005: 29). 

İmalat sanayiinin ölçek büyüklüğü de üretkenlik artışlarında etkilidir. Üretim 

ölçeğinin büyük ve teknolojik yönden etkin bir sanayi sektörünün üretkenliği daha 

yüksek olmakta ve fiyat-maliyet açısından iç ve dış pazarlarda rekabet avantajı elde 

edilmesini sağlamaktadır (Boratav ve Türkcan, 1993: 34). 

Teknoloji ve yenilik politikalarının uygulanması açısından da imalat sanayii 

önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü AR-GE ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin büyük 

bir kısmı imalat sanayiinde gerçekleştirilmektedir. Sanayi Devrimi'nden günümüze, 

yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve tüm ekonomiye yayılmasında imalat sanayii çok 

önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle, teknoloji ve sanayi politikalarının önemli bir 

amacı, teknolojik yenilikler yoluyla ekonominin gelişim potansiyelini arttırarak, 

üretkenliği ve gelişme hızı yüksek sektörlere doğru bir dönüşümü teşvik etmektir 

(Taymaz, 2001: 67). İleri teknolojinin sanayide uygulanması ile birlikte yükselen 

üretkenlik düzeyi sonucu artan gelir, talebi de artırır. Böylece, üretilen fazla mal 

tüketilecek olursa teknolojik değişmeler işsizliğe yol açmayabilir (Yücel, 1997: 92). 

Gelişmekte olan ülkelerin geleceğe ilişkin, bilişim ve iletişim teknolojilerine 

dayalı hizmet sektörünün önemli büyüme kaynağı olacağını ancak; yeterli bir imalat 

sanayii altyapısı olmayan gelişmekte olan bölgelerde imalat sanayii sektörlerinin 

büyümeye önemli katkılar sağlamaya devam edeceği vurgulanmaktadır (Tuncer ve 

Özuğurlu, 2004: 71). 
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Ülkenin gelişmişlik düzeyi için bir gösterge olan imalat sanayii, kendi ve 

diğer sektörlerin gelişimine de öncülük ettiği için büyümenin lokomotifi olarak kabul 

edilmektedir. İmalat sanayiinde üretkenliğin sürdürülmesi ekonomik büyümenin 

sürdürülebilmesini ve beraberinde emeğe olan talebin artmasını sağlayacağı 

belirtilmektedir (Taymaz ve Suiçmez, 2005: 132-133). 

1.2. Türkiye’de İmalat Sanayiinin Tarihsel Gelişimi 

Ülkemizde büyük sanayinin kurulma dönemi oldukça eskilere dayanır. 

Sanayileşme faaliyetleri ile ilgili ilk adım 1839 yılında Tanzimat hareketleri ile 

başlamış ve havuz, tersane, demirhane gibi tesisler kurulmuştur. Ancak Avrupa 

devletlerine tanınan ayrıcalıklar ve kapitülasyonlar Osmanlı İmparatorluğu'na 

yükümlülükler getirmiş, gümrük vergilerinin yükseltilmesi dışarıdan gelen mallarda 

rekabeti engellemiş, bu nedenle kurulan çoğu fabrika zarar ederek kapanmıştır (Ertin, 

ty: 165-166). 

Lozan antlaşması ile kapitülasyonlar kaldırılıncaya kadar Türkiye’de ulusal 

sanayinin gelişmesi için uygun ortam yaratılamamıştır. Cumhuriyetin ilanı ile 17 

Şubat 1923’te İzmir’de I. İktisat Kongresi’nin ardından özel sektörün teşvik edilmesi 

öngörülmüş, 1927 yılında ise ulusal sanayinin canlandırılması amacıyla gümrük, 

vergi, ulaşım ve hammadde temininde birtakım kolaylıklar getirilmiştir (Ertin, ty: 

165-166). 

Türkiye’de sanayileşme politikaları kalkınmanın temel dayanağı olmaya 

devam etmesine rağmen, gelişmiş sanayi toplumlarına ve gelişmekte olan birçok 

ülkeye kıyasla Türkiye’nin sanayileşmesi yeterli düzeye gelemediği belirtilmektedir 

(Çarıkçı, 1983: 98). Buna rağmen, Türkiye'nin sanayileşmede gösterdiği performansı 

da göz ardı etmemek gerekir. Özellikle son yirmi yılda, gayri safi milli hasıla 

(GSMH) içinde sanayi üretiminin payı tarım sektörüne göre önemli artış göstermiştir. 

Sanayi sektöründeki bu büyümede, izlenen ekonomi politikalarının payı oldukça 

önemlidir. 1980 sonrası, uygulanan dışa açılma politikaları ile dış ticarette sağlanan 

liberalleşmeler de ekonomik gelişmeye ve sanayileşmeye önemli katkılar sağlamıştır. 

GSMH içinde tarım sektörünün payı düşerken, sanayi sektörünün payının sürekli 

olarak artması sanayileşmenin önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir 

(Terzi ve Oltulular, 2004: 219-226). 
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1.2.1. İmalat Sanayiinde İthal İkameci Dönem 

87 yıllık bir geçmişe sahip olan Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin gelişimi 

önceki bölümde değinildiği üzere, ekonomi politikasının değiştiği 1980 yılı baz 

alınarak iki temel dönemde incelenilmektedir. Dış ticaret rejiminin sabit döviz kuru, 

kambiyo kontrolleri ve ithalât kotalarıyla şekillendirildiği ithal ikameci dönemde 

temel amaç ekonominin ithalâta olan bağımlılığını azaltmak olmuştur. Ancak, bu 

dönemde iç piyasaya yönelik üretim yapan imalat sanayiinin büyümesiyle birlikte 

ithal girdiye olan bağımlık hızla artmaya başlamıştır. Negatif ithal ikamesi olarak 

tanımlanabilecek bu süreçte tarım sektörüne bağlı olan ihracat kapasitesinin 

yetersizliği nedeniyle ekonominin ihtiyaç duyduğu finansman dış kaynak girişleriyle 

sağlanmaya çalışılmıştır (TCEP, 2009: www.bluemirrow.com). 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında izlenen temel ekonomi politikası, özel girişimci 

eliyle serbest piyasa koşullarında sanayileşmeyi hedeflemiştir. “İktisadi Misak-ı 

Milli”ye uygun olarak devletin, özel teşebbüse yardımcı olacağı ve özel teşebbüsün 

ekonomik gücünü aşan alanlarda faaliyet gösterebileceği hükmü getirilmiştir. Buna 

rağmen özel girişimcinin yetersiz olduğu birçok alanda devlet ekonomiye müdahale 

ederek bizzat üretim sürecinde yer almıştır. Bu “devletçilik” anlayışı şöyle 

tanımlanmaktadır (TCEP, 2009: www.bluemirrow.com). 

“Türkiye’nin tatbik ettiği devletçilik sistemi, beri sosyalizm teorisyenlerinin 

ileri sürdükleri fikirlerinden alınarak tercüme edilmiş bir sistem değildir. Bu, 

Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye’ye özgü bir sistemdir. Devletçiliğin 

bizce anlamı şudur: Kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak; 

fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve çok şeylerin 

yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak. 

Bizim takip ettiğimiz bu yol, görüldüğü gibi liberalizmden başka bir yoldur”. 
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Şekil 1.1. 1923-1980 Döneminde İmalat Sanayiinin Reel GSYİH İçindeki Payı 
(%) 

Kaynak: DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, (www.dpt.gov.tr), Erişim: 20.03.2011. 

 

1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresin’de sanayiciler lehine birtakım 

ilkesel kararlar alınmış, bu ilkler çerçevesinde 1927 yılında Teşviki Sanayi Kanunu 

yeniden düzenlenerek uygulamaya konulmuştur. Bu dönem daha çok bir geçiş 

dönemi olarak adlandırılmaktadır. Ödemeler dengesinde yaşanılan bunalım ve 1929 

Dünya Buhranı'nın Türkiye’ye de yansımasıyla, dış ticarette korumacı önlemler 

almak zorunlu hale gelmiştir. 1930-1940 dönemini Türkiye’nin ilk sanayileşme 

dönemi olarak nitelemek mümkündür. Sanayinin toplam ulusal gelir içindeki payı 

1929 yılında %9,9 iken 1939 yılında %18,3’e çıkmıştır. Dünya ekonomisinin krizin 

yıkıcı etkileriyle uğraştığı bu dönemde Türkiye dışa kapanarak, devlet eliyle ulusal 

sanayileşme hamlesini gerçekleştirmiştir. Böylece devlet yatırımcı işletmeci ve 

denetleyici olarak ekonomik hayatın şekillenmesinde ve gelişmesinde büyük ölçüde 

egemen olduğu belirtilmektedir (Altıparmak, 2002: 35-59). 

1923-1947 dönemine bakıldığında GSYİH’nın ortalama %5 seviyesinde 

büyüdüğü görülmektedir. İmalat sanayii ise bu ortalamanın üzerinde büyüyerek, 

GSYİH içindeki payı 1924 yılında 7,3 iken 1947 yılında 13,8 seviyesine ulaşmıştır. 

1948-1967 döneminde de imalat sanayii GSYİH’nın üzerinde büyümüş ve dönem 

sonunda imalat sanayiinin payı %18 seviyesine ulaşmıştır. 1983 yılına kadar uzanan 
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II, III ve IV. Plan dönemlerinde sırasıyla 5.4, 5.9 ve 2.0 seviyelerinde GSYİH 

büyüme rakamları yakalanmasına rağmen imalat sanayiinin payı %18,5 seviyesini 

geçememiştir (Altıparmak, 2002: 35-59). 

Planlı Kalkınma Dönemi olarak adlandırılan 1962-1980 döneminde ithal 

ikameci sanayileşme stratejisini uygulayan Türkiye, sanayi sektörünün gelişimini 

temel hedef haline getirmiştir. Bu strateji, Türkiye’nin ticaret hadlerinin aleyhine 

döndüğü 1973 yılındaki petrol krizine kadar başarıyla uygulandığı söylenebilir 

(Altıparmak, 2002: 35-59). 

 

Tablo 1.1. 1968-1980 Dönemi İmalat Sanayii Katma Değeri ve GSMH İçindeki 
Payı 

 

 İmalat Sanayi Katma 
Değeri 

GSMH GSMH İçindeki 
Payı (%) 

1968 1.713.054 14.191.272 12,1 
1969 1.913.481 14.804.667 12,9 
1970 1.944.097 15.462.322 12,6 
1971 2.113.234 16.551.840 12,8 
1972 2.343.576 18.068.917 13,0 
1973 2.645.897 18.955.224 14,0 
1974 2.839.048 19.573.458 14,5 
1975 3.086.045 20.758.745 14,9 
1976 3.363.789 22.626.030 14,9 
1977 3.585.799 23.301.775 15,4 
1978 3.700.545 23.587.901 15,7 
1979 3.474.811 23.472.166 14,8 
1980 3.338.599 22.819.798 14,6 

Kaynak: DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, (www.dpt.gov.tr) Erişim: 

20.03.2011. 

 

Türkiye’de imalat sanayiinin gelişimine bakıldığında her iki sanayileşme 

stratejisinde de imalat sanayiinin yarattığı katma değerin artış gösterdiği 

görülmektedir. Tablo 1’de görüldüğü üzere 1968 yılından itibaren imalat sanayii 

katma değerinin yarattığı katma değerin GSMH içindeki payı %12,1 seviyesinden 

1980 yılında %14,6 seviyesine kadar yükselmiştir. 
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Tüm planlarda sanayileşme öncelikli hedeftir. Doğal olarak planlar da bu 

doğrultuda hazırlanmıştır. Ancak sanayileşmeye her plan aynı şekilde 

yaklaşmamıştır. Öncelikle 30’lu yılların anlayışı gibi sadece sanayileşme 

hedeflenmemiştir. Verilen ağırlıklarda da farklılıklar vardır. Örneğin İkinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planı, Birinciye göre sanayileşmeye daha fazla ağırlık vermiştir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, ikinciye göre daha sosyal içeriklidir.  

Kırsal kesimin kalkınmasına daha fazla ağırlık vermiştir. Kalkınma 

planlarındaki temel hedef GSMH’nin yüksek oranlarda artması ve bu büyümenin 

temel olarak sanayileşme ile sağlanmasıdır (Altıparmak, 2002: 35-59). 

Kalkınma Planlarında sanayileşmeden amaç sadece sanayide yaratılan 

hâsılanın artması değil, aynı zamanda yapısal bir dönüşümün gerçekleştirilmesidir. 

Tablo 2’de 1980 dönüşümüne kadar Kalkınma Planlarında ve Yıllık Programlarda 

hedeflenen ve gerçekleşen büyüme oranları ile sektörlerin gelişimi sunulmuştur. 

Sanayideki yapısal dönüşümden kasıt, tüketim malları üretimine ağırlık veren 

mevcut sanayi yapısından uzaklaşıp ara ve yatırım malları üretimine yönelmektir. 

Teknolojiyi ilerletmek ve hatta teknoloji üretmektir (Altıparmak, 2002: 35-59). 

 

Tablo 1.2. Planlı Kalkınma Dönemlerinde Sanayinin ve GSMH’nın Büyüme 
Hızları (%) 

 

 II. PLAN 
1968-1972 

III. PLAN 
1973-1977 

1978 
PROGRAM I 

IV. PLAN 1984  
PROGRAM I 
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Tarım 4.1 1,8 3,7 1,2 4.1 2,8 5,3 0.3 3,5 0,5 

Sanayi 12,0 9,1 11,2 8,8 8,8 3,4 9,9 2,4 6,6 9,9 

Hizmetler 6,3 6,6 7,7 7.3 - 0,1 8,5 2,6 4,5 7,9 

GSYİH - 5,4 8,0 5,9 - 1,5 8,2 2,0 5,0 6,7 

GSMH 7,0 6,3 7,9 5,2 6,1 1,2 8,0 1,7 6,1 7,1 

Kaynak: DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, (www.dpt.gov.tr) Erişim: 22.03.2011. 

 



  10

1970’li yılların sonuna doğru Türkiye, Dünya ekonomisinde yaşanan petrol 

şokunun ardından ödemeler dengesinde önemli bozulmalar yaşamıştır. Cari açığın 

dış borçlanma yolu ile finanse edilmesine çalışılmıştır. Ancak gerek Türkiye’nin 

Uluslararası Para Fonu’nun da istediği gerekli makroekonomik ve yapısal uyum 

politikalarını devreye sokmakta gecikmesi ve gerekse dünya ekonomisinde 

gelişmekte olan ülkelerin artan borçlanma ihtiyaçları Türkiye’yi 1978’de dış borç 

krizine sürüklemiştir. Bunun yanında, ekonominin iç ve dış dengelerdeki hızlı 

bozulmanın sonucunda enflasyon 1979 yılı sonunda %80 seviyesine ulaştığı 

görülmektedir (Altıparmak, 2002: 35-59). 

Türkiye ekonomisinin dış açıklarının kronikleşmeye başladığı ithal ikameci 

sanayileşme döneminde dış ticaret ve kambiyo rejimleri üzerinde serbestleştirme 

baskıları da artmaya başlamıştır. Bu baskıların sonucunda 24 Ocak 1980 tarihinde 

uygulamaya konulan İstikrar Politikaları ile Türkiye’de ihracata dönük sanayileşme 

stratejisi benimsenmiştir. İlk uygulama olarak Türk Lirası yaklaşık %70 oranında 

devalüe edilmiş, petrol ürünleri başta olmak üzere devlet kontrolünde satılan mal ve 

hizmet fiyatlarına yüksek oranda zamlar yapılmıştır. 24 Ocak kararlarının ardından, 

1980 yılında GSMH oranında küçülürken, 1980 yılında enflasyon %140 seviyesini 

görmüştür (Taymaz, Voyvoda ve Yılmaz, 2008: 7). 

1.2.2. 24 Ocak Kararlarının İmalat Sanayiine Etkileri 

Türkiye, Cumhuriyetin ilk yıllarından beri sanayileşme olgusunu gelişmeyle 

özdeşleştirerek gelişme açığını bu yolla kapatmaya çalışmıştır. 1930’ların ilk 

yarısında benimsenen devlet önderliğinde içe yönelik sanayileşme modeli 1950’den 

sonra karma ekonomi anlayışı içinde uygulamaya başlandığı belirtilmektedir (Şenses 

ve Kırım, 1991: 111). 

1970’lerin sonlarında önemli boyutlara ulaşan enflasyon ve dış ödemeler 

dengesi güçlükleri 1930’dan bu yana uygulanan uzun dönemli sanayileşme stratejisi 

sürdürülemez hale geldiği belirtilmektedir (Şenses, 1989: 21). 1978, 1979 yıllarında 

uygulanan istikrar önlemlerinin yetersiz kalışı, 24 Ocak 1980’de yeni bir istikrar 

programının yürürlüğe girmesine yol açmıştır. Başlangıçta kısa dönem istikrar 

önlemleri olarak uygulanan program, zaman içinde, diğer politikaların ve özellikle 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (BBYKP)’nın hedefleriyle bütünleşerek, 
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Türkiye’nin daha önce uyguladığı istikrar programından farklılaşmış, ekonominin 

sanayileşme stratejilerini etkileyen bir niteliğe ulaşmıştır. 1980’lerin başından bu 

yana dışa açılma ve dünya ekonomisiyle bütünleşme sürecine girilmiştir (Köse ve 

Öncü, 1998: 93). 

 Dışa açılma deneyimi ile belirtilmek istenen, gelişmekte olan, yada 

azgelişmiş bir ekonominin, gelişmiş kapitalist pazarlarla bütünleşmesi sürecidir. 

Bütünleşme süreci, serbest piyasa koşullarının, özellikle dış ticarete egemen 

kılınmasıyla sağlanabilir. Karşılaştırmalı üstünlüğe dayalı bu kurama göre, her ülke 

üretim girdileri açısından daha ucuza ya da daha yüksek verimle elde edeceği 

malların üretiminde uzmanlaşmalıdır. Azgelişmiş ülkeler, ne kadar erken bu sürece 

girerlerse, ekonomilerinin o ölçüde gelişme göstereceği belirtilmektedir (Kepenek, 

1984: 48).  

Bu dönemde öncelikle mal piyasaları dünyaya açılmış, yüksek oranlı 

devalüasyonu takiben döviz piyasaları esnekleştirilmiştir. Bununla birlikte ticaret 

kotalarına dayalı ithalat rejimi 1983’de serbestleştirilmiş ve 1990’lara değin bir dizi 

reformla tarife oranları düşürülmüştür. Tüm bu gelişmelerle birlikte 1990 yılına 

gelindiğinde Türkiye ekonomisi dışa açık bir görünüm kazanmıştır. Tüm bu 

gelişmeleri kapsayan bu ekonomik programın içeriği ve etkileri üzerindeki 

tartışmalar artan ölçüde sanayileşme üzerinde toplanmıştır (Balkanlı, 1991: 45). 

1980’ler ve 1990’lardaki yapısal uyum politikalarının da belirleyici olduğu 

dönüşümler, ekonomiyi global ekonomiye ve global etkileşimlere daha açık bir hale 

getirmiştir. Bu dönemde uygulanan dışa açık stratejilerin en önemli özelliklerinden 

biri de bunların istihdam yaratıcı etkileridir. İhracata yönelik politika önlemleri 

sonucunda, göreli olarak işgücü yoğun ekonomik faaliyetler teşvik edilecek ve nispi 

faktör fiyatlarındaki dalgalanmalar azalacaktır. Diğer yandan dış ticaretin ve sermaye 

piyasalarının liberalleşmesi yoluyla sağlanacak olan etkinlik artışları yurtiçi tasarruf 

ve yatırımların yükselmesini beraberinde getirecektir. Tüm bu gelişmeler sonucunda 

işgücü talebinde meydana gelen artışlar ivme kazanacaktır diye ifade edilmektedir. 

(Özkaplan, 2000: 28). 
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Çalışmanın bu bölümünde program kapsamında uygulanan politikaların 

sanayinin yapı ve performansı üzerindeki etkileri bakımdan 1980 programının ana 

ilke ve hedeflerini birbirleriyle ilişkili üç ana başlık altında şöyledir: 

a) Piyasa Ekonomisinin İşlevini Artırmak: Fiyat denetimlerinin çok büyük 

ölçüde kaldırılması ve bu kesimde fiyat ayarlamalarının ilgili birimlerce sık 

aralıklarla yapılmaya başlanmış olması bu yönde atılan ilk önemli adımı 

oluşturmuştur. Bu programla birlikte kamu kesiminin imalat sanayiindeki rolünün 

azaltılması amacıyla bu kesimdeki yatırımlar ulaşım, enerji, sulama ve tarım 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Böylece mevcut olan kamu projelerinin sayısı fazlasıyla 

kısılmıştır. Özellikle ağır imalat sanayiinin alt kollarındaki yatırımlar daralmıştır 

(Şenses, 1989: 28). İmalat sanayii yatırımlarında öncülük özel sektöre bırakılmıştır. 

Sanayileşmenin özel sektör öncülüğünde rekabet ortamının gelişmesi, devletin bu 

amaçla gerekli ortamı oluşturmasının altı çizilmektedir (DPT, 1993: 79). Bununla 

birlikte VII. Plan döneminde imalat sanayii yatırımları 1996 yılında artarken, 1997 

yılında duraklamış, 1998 ve 1999 yıllarında önemli oranda düşmüştür (VIII.BYKP, 

2001: 120). 

b) İhracata Yönelik Sanayileşme Stratejisi: 1980’li yıllarda 1930’dan beri 

süregelen politikaların aksine, ihracat çeşitli önlemlerle özendirilirken ithalatta 

kademeli olarak liberasyona gidilmiştir. 1980 yılının Ocak ayındaki devalüasyonu 

1981’deki günlük kur ayarlamalarına dayanan kaygan kur politikası izlemiştir. 

İhracat düşük faizli krediler, gümrüksüz girdi ve vergi iadesi gibi önlemler yoluyla 

desteklenmiş ve ihracata yönelik yatırımlar özendirilmeye çalışılmıştır (Hatipoğlu, 

1993: 63). 1984’den itibaren sübvansiyonların kur ayarlamalarına ağırlık verilerek 

kademeli olarak kaldırılmasının yanı sıra ihracat mevzuatının basitleştirilmesi, 

ihracatın özendirilmesi gibi önlemler alınmıştır. Bunun yanı sıra kotaların 

kaldırılmasıyla liberasyon listelerinin genişletilmesine hız verilerek liberasyon 

kapsamı genişletilmiş ve gümrük vergi oranları kademeli olarak indirilmiştir (Şenses, 

1989: 22). Söz konusu politika değişikliklerinin odak noktasını oluşturan ihracatın 

özendirilmesine ilişkin olarak üç ana politika aracı kullanılmaktadır. Bunlar (Boratav 

ve Türkcan, 1994: 39): 

• İhracatçıya doğrudan katkılar (ihracatta vergi iadesi ve navlun primi) 
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• İhracatçıların girdi maliyetini düşürücü önlemler (tavizli ihracat kredileri, 

gümrük muafiyetli ithalat imkanı, döviz tahsisi, ihracat karşılığı dövizlerden 

mahsup) 

• İhracatın vergi sonrası karlılığını yükseltecek önlemler (KDV muafiyeti, 

Kurumlar Vergisinden kısmi muafiyet, konut fonu muafiyeti, vergi/resim/harç 

istisnaları)  

Bu politika değişiklikleri ve önlemler imalat sanayiinde ortalama efektif 

koruma oranlarının ve imalat sanayiinin değişik altsektörleri arasındaki efektif 

koruma oranı farklılıklarının azalmasına yol açmış ve dış ticaret ve sanayileşme 

politikalarının ihracat aleyhine olan etkisi azalmış ve ihracat teşviklerinin yoğun 

olduğu dokuma ve giyim gibi dallarda ihracat lehine dönüşmesini sağlamıştır (Şenses 

ve Kırım, 1991: 117). 

c) Faktör Piyasaları ve Altyapı: 24 Ocak kararlarının belirleyici 

özelliklerinden biri de işgücü ve sermaye gibi temel üretim faktörlerinin fiyatlarının 

piyasa koşullarına göre belirlenmesidir (Kepenek ve Yentürk, 1997: 186). 1980 

Programının önemli bir parçası olarak nominal faiz oranlarında çok büyük artışlar 

olmuştur. 1980 öncesi döneme kıyasla pozitif reel faize doğru güçlü bir gelişme 

gözlenmiştir. Emek piyasasında da bir yandan kamu kesiminde istihdam hızında 

yavaşlama yaşanırken bir yandan da sendikaların etkileri bazı yasal düzenlemelerle 

azaltılmıştır. Her iki piyasadaki bu gelişmeler sonucunda göreli faktör fiyatlarında 

önemli değişiklikler meydana gelmiştir (Aruoba ve Alpar, 1992: 57). 

Bu program çerçevesinde işgücü fiyatlarının düşük tutulmasının başlıca üç 

amacı vardır. Bunlar (Kepenek ve Yentürk, 1997: 186): 

• Kar oranlarını artırarak yatırımları uyarmak (bu görüşe göre düşük ücret diğer 

koşullar veri iken yüksek kar anlamına gelmektedir) 

• Yerli üretimin maliyetini düşürerek dış satımı yapılan malların rekabet 

gücünü artırmak. 

• Ülke içi arzı kısıtlayarak iç pazarda alınmayan malların dışarıda satılmasını 

sağlamak. 
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Yukarıda bahsedilen üç husus göz önünde bulundurularak bu dönemin genel 

görüşüne ulaşılabilir. Bu dönemde emeğin fiyatı düşük tutularak, bir yandan yüksek 

kar oranlarının yatırımları uyarması, diğer yandan maliyet içi sistem öğeleriyle 

dışsatımın artırılması amaçlanmaktadır. Yatırımlara ilişkin olarak da yatırımların 

daha az sermaye yoğun olması amaçlanmıştır. Ücretlerin düşük tutulması ile ikame 

edilebilecek ölçüde, üretimde daha çok işgücü daha az sermaye kullanılacaktır. 

Ancak uygulamada sanayi dallarında emek sermaye bileşimi esnek bir yapıya sahip 

değildir. Bu nedenle faktörler arasındaki bu ikame kolaylıkla gerçekleştirilemez. Bu 

yapıyı değiştirebilmek amacıyla kredi kullanımı açısından faiz oranlarının 

yükseltilmesi üretim yapısını daha emek-yoğun alanlara yükseltecek ya da başka bir 

ifadeyle daha az sermaye kullanımlı bir noktaya getirecektir. Yani bu politika ile 

sanayi sektöründe emek-sermaye oranının düşük olduğu sermaye yoğun üretimde 

bulunulan faaliyet gruplarının kurulması veya geliştirilmesinden vazgeçilmiştir 

(Kepenek ve Yentürk, 1997: 186-188). 

Bu amaçlara, ücretlerin düşük tutulması yoluyla ulaşılacağı tartışma götürür 

bir gerçektir. Birim üretim maliyeti içersinde işgücünün payı sektörlere göre 

değişmekle birlikte sanayide bu oran %15-20 dolayındadır. Buna bağlı olarak 

ücretlerin bu sebeple düşük düzeylerde seyretmesi maliyete etkilerini de bu oranda 

sınırlayacaktır. Amaç yerli üretimin maliyetini düşürmekse asıl yapılması gereken 

üretim teknolojisinin, üretimin örgütlenmesinin ve buna benzer konuların yeniden 

düzenlenmesi olmalıdır. Bununla birlikte emeğin ucuza getirilmesi, neo-klasik 

teorinin “fiyat-arz miktarı” ilişkisi ile açıklanabilir. Çünkü ekonomide arzı talebinden 

fazla olan işgücünün, fiyatının düşük olması doğaldır. Ancak uygulamada bunu 

sağlayacak yani ücretler düzeyini düşük tutmak kolay değildir. GOÜ’lerde yaşanılan 

en büyük sorun nitelikli işgücünün azlığı iken, düşük ücret politikaları ülkede az 

sayıda bulunan nitelikli işgücünün gelirden az pay almasına ve sonuçta gelişmiş 

ülkelere gitmesine yol açmaktadır. Bu politikanın uygulanmasını zorlaştıracak bir 

diğer unsurda ücretlerin düşürülmesinin de bir alt sınırının olmasıdır. Ücretler, emek 

gücünün varlığını sürdürülebilmesi ve yeniden üretimin sağlanması için belli bir 

seviyenin üzerinde seyretmelidir. Ücret düşüklüğünün, çalışanların verimliliğini 

azaltarak üretim maliyetlerini olumsuz yönde etkileyeceği ekonomik tercihlerin 

birçoğunda üzerinde durulan bir husustur (Kepenek ve Yentürk, 1997: 186-188). 
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Sonuç itibariyle faktör piyasasına ilişkin olarak alınan 24 Ocak kararlarının 

temel hedeflerinden biri reel ücretlerin düşürülmesi yoluyla iç pazarın daraltılması ve 

bu kanalla dış satımın artırılması iken diğeri gelir bölüşümü’nün özel sermaye 

birikimini artıracak şekilde değiştirilmesidir (Kepenek ve Yentürk, 1997: 186-188). 

Türkiye 24 Ocak 1980 tarihli İstikrar Politikası Kararları ile ihracata dayalı 

sanayileşme stratejisini uygulamaya başlamıştır. Bilindiği üzere bu süreçte, öncelikle 

mal piyasaları dış pazarlara açılmış ve ticaret kotalarının koruması altındaki ithalat 

rejimi serbestleştirilmiştir. Ekonomi, yurtiçi taleple beslenen, yüksek koruma 

duvarları sayesinde dış piyasaların rekabetinden korunan ulusal sanayi yerine 

devletin düzenleyici olarak rol aldığı, ihracatı destekleyen bir büyüme modeli üzerine 

kurgulanmıştır. Dünya mal piyasalarıyla bütünleşebilmek mali piyasaların da 

serbestleştirilmesini ve uluslararası finans merkezleriyle bütünleşmeyi beraberinde 

getirmiştir (Yeldan, 2001: 44). 

 

Tablo 1.3. 1980-2000 Arası GSMH’da Sektör Payları ve Gelişimi 

Yıl GSMH’da Sektör Payları (%) GSMH Sektörel Büyüme Hızları (%)

 
 

Tarım Sanayi Hizmetler GSMH Tarım Sanayi Hizmetler

1980 24.2 20.5 55.4 -2.8 1.3 -3.6 -4.1 

1990 16.3 25.9 57.9 9.4 7.0 9.3 10.1 

2000 13.1 27.7 59.1 6.3 4.0 6.2 7.0 

        Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE). 

  

Devalüasyonlar doğrultusunda işletilen bir kambiyo politikası, ithalat 

rejiminin libere edilmesi, ihracata farklı döviz kuru uygulanması, düşük faizli kredi 

ve ihracatta vergi iadesi gibi teşviklerle tüm ekonominin ihracata yönelik üretime 

seferber edilmesi, fiyat kontrollerinin ve temel mallara yönelik sübvansiyonların 

kaldırılması ve iç talebin daraltılmasına yönelik makro politikalar 24 Ocak 1980 

tarihinde uygulamaya konulan istikrar politikalarının temel unsurlarıdır. Bu 

politikalar aracılığıyla Türkiye’de sanayileşme, ihracata dayalı kalkınmanın temel 

unsuru olarak ele alınmaya başlanmış, planlı ve kamu ekonomik kurumlarına 

dayanan yaklaşımdan vazgeçilmiştir (Boratav, 2004: 149).  
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Ekonomide kaynakların ihracata yönelik seferber edilmesinin ardından, 1989 

yılında alınan “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar” ile 

finansal liberalizasyon sürecinde önemli bir adım atılmıştır (Köse ve Yeldan, 1998: 

45). Kambiyo rejiminin serbestleştirilmesiyle, ülkeye çekilmesi öngörülen 

uluslararası sermaye hareketleri aracılığıyla Türkiye ekonomisinde sanayileşme 

sürecinin ve artan kamu açıklarının finansmanı amaçlandığı belirtilmektedir (Tonus, 

2005: 33-42). 

Son otuz yıllık dönemde oldukça çalkantılı bir ekonomik gelişme 

gerçekleşmiş ve derin krizler ortaya çıkmıştır. Ekonominin genişlediği yıllarda 

imalat sektörünün büyüme oranları GSMH büyüme oranlarından daha yüksek 

olmuştur. Kriz yıllarında imalat sektörünün ekonomideki daralmaya tepkisi zaman 

içinde değişmiştir. 1979-1980 ve 1994 krizlerinde imalat sektöründeki daralma 

ekonominin toplamındaki daralmadan daha fazla oranda gerçekleşmiştir. Buna 

karşılık 1999 ve 2001 krizlerinde durum tersine dönmüş ve imalat sektöründeki 

daralma ekonominin bütününe oranla daha düşük düzeyde kalmıştır. Bu 

değerlendirmeler sonucunda, imalat sanayiinin yapısında güçlenme olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır (TÜSİAD, 2008: 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.2. 1980 Sonrası Dönemde İmalat Sanayiinin Reel GSYİH İçindeki 
Payı(%) 

Kaynak: DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, (www.dpt.gov.tr), Erişim: 22.03.2011. 



  17

İzlenen ihracata yönelik sanayileşme stratejisi ile birlikte imalat sanayii 

üretimi, 1980-1990 döneminde yıllık ortalama %7,3, 1990-2000 döneminde %4,4, 

2001-2008 döneminde ise %4,8 artış göstermiştir. Sanayideki büyümenin en önemli 

yansıması dış ticarette gözlenmiştir. Toplam ihracat 1980'den sonra hızlı artış 

göstermiş; 1980 yılında 2.9 milyar dolar değerindeki toplam ihracatın %36’sını 

sanayi ürünleri oluştururken bu oran 2008 yılına gelindiğinde 132 milyar dolarlık 

ihracatın %95’ine ulaşmıştır. Ancak, sanayi ürünlerindeki bu hızlı artışın yanında bu 

ürünlerin önemli bir kısmının tarıma dayalı imalat sanayi dallarınca üretildiğini de 

belirtmek gerekmektedir. Toplam ihracat içinde en önemli kalemler gıda, dokuma, 

tekstil, giyim ve deri giyim mamulleri olarak sıralanmaktadır (Yentürk, 1995: 109). 

1.3. İmalat Sanayiini Etkileyen İktisat Politikaları 

Sanayi sektörü alt dalları içinde en önemli paya sahip olan dal imalat sanayii 

alt dalıdır. Madencilik ve taşocakçılığı ile elektrik, gaz ve su alt sektörleri, sanayi 

sektörü içinde, imalat sanayiine göre geleneksel olarak daha düşük paylara sahip 

olmuşlardır. Bunun ana sebebi ekonomi içinde üretilen birçok sanayi malının imalat 

sanayii grubuna dahil olmasıdır. Gıda maddeleri üretimi, tekstil ürünleri, orman 

ürünleri, kimya ürünleri, metal eşya üretimi gibi temel tüketim maddelerinin 

çoğunluğu imalat sanayii sektörü içinde üretilen maddelerden oluşmaktadır. İmalat 

sanayiinin, sanayide ve ekonomideki büyüklüğü tablo 4’de görülmektedir (Keçeli, 

2007: 121). 
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Tablo 1.4. Cumhuriyet Dönemi Boyunca İmalat Sanayii Üretiminin Sanayi 
Sektörü Üretimi ve GSYİH İçindeki Yeri (Seçilmiş Yıllara Göre) 

YIL/SEKTOR I(%) A(%) S(%) GDP(%) 
 M(%) E(%) C(%)    

1923 9,6 0,24 0,62 42,9 46,6 100 
1930 9,2 0,26 0,71 45,2 44,6 100 
1940 13,7 0,31 0,80 44,9 40,3 100 
1950 10,8 0,53 1,70 41,1 45,8 100 
1960 13,0 0,97 1,83 37,6 46,6 100 
1970 16,0 1,14 1,74 31,9 49,2 100 
1980 18,5 1,75 2,04 25,1 52,6 100 
1990 22,4 2,42 1,85 17,0 56,3 100 
2000 23,8 3,21 1,38 13,4 58,2 100 
2004 25,1 3,30 1,04 11,6 58,9 100 

Kaynak: Keçeli, “Kaldor’un Büyüme Modeli Çerçevesinde Sanayileşmenin Rolü, Türkiye 
İmalat Sanayi Üzerine Bir Çalışma” , 2007, s.122. 

 

Tablo 1.4’de yer alan; I: Sanayi sektörü üretiminin toplam üretim içindeki 

payını, M: İmalat sanayii üretiminin toplam üretim içindeki payını, E: Elektrik, gaz 

ve su sanayi sektörü üretiminin toplam üretim içindeki payını, C: Madencilik ve 

taşocakçılığı sektörü üretiminin toplam üretim içindeki payını, A: Tarım sektörü 

üretiminin toplam üretim içindeki payını, S: Hizmetler sektörü üretiminin toplam 

üretim içindeki payını ve GDP: Gayrisafi yurtiçi hasılayı göstermektedir. 

Cumhuriyet döneminin başında, tarım sektörünün yaklaşık olarak beşte biri 

kadar üretim payına sahip olan imalat sanayii sektörü, günümüzde tarımın iki 

katından fazla paya sahip bir konuma ulaşmıştır. Kaldor sanayileşmenin en belirgin 

göstergesi olarak tarım sektörünün toplam ulusal gelir içindeki payının sürekli olarak 

düşmesini işaret etmektedir. Ülkemizde tarım sektörünün gayrisafi yurtiçi hasıla 

içindeki payı 74 yılda 3,9 kat azalmış görünmektedir. Sanayileşmenin başlangıcı 

sayılabilecek 1930 yılında ulusal gelir içindeki payı %45,2 olan tarım sektörü, 2004 

yılında %11,6’ya gerilemiştir. Kaldor, hızlı ekonomik büyüme ile sanayi ve özellikle 

imalat sanayiinin büyüme hızları arasında çok yakın bir ilişkinin bulunduğunu 

belirtmektedir. Türkiye’de, imalat sanayiinin toplam sanayi içindeki payı 1923, 30 ve 

40 yıllarında %90’ın hemen üstünde seyrederken sonraki 10 yılbaşlarında sürekli 

olarak %83-84 civarında ölçülmektedir. İmalat sanayii sektörünün toplam ulusal 
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ürün içindeki payı ise 1923’den günümüze 2,6 kat büyürken, aynı oran hizmetler 

sektörü için 1,3 kat olarak ölçülmektedir (Keçeli, 2007: 121-122). 

Kaldor, sanayileşmenin bir diğer göstergesi olarak tarımdaki istihdamın 

azalmasına karşılık sanayi ve hizmetler sektöründeki gelir payları ile istihdamın 

sürekli artmasına işaret etmektedir. Kaldor, sanayileşmenin başlangıç aşamasında 

bulunan bir ülkede düşük verimlilikteki sektörlerde işgücü fazlasının bulunacağını ve 

bu sektörden yüksek verimlilikteki sektörlere bir emek kayması olacağını 

belirtmektedir. Buna göre tarım sektöründeki iş gücünü çekerek büyüyen sanayi 

sektörünün hizmetler sektörünü de büyüteceğini ve toplam çıktıdaki artışla beraber 

hizmetler sektöründeki istihdamında artacağını vurgulamaktadır. Kaldor’un bu tezi 

tablo 1.5’de Türkiye örneğinde incelenmeye çalışılacaktır (Keçeli, 2007: 122). 

 

Tablo 1.5. Cumhuriyet Dönemi Boyunca İmalat Sanayii İstihdamının Sanayi 
Sektörü İstihdamı ve Toplam İstihdam İçindeki Yeri                                   

(Seçilmiş Yıllara Göre) 

YIL/SEKTÖR Ie(%) Ae(%) Se(%) N(%) 

 Me(%) Ee(%) Ce(%)    

1923 3,16 0,02 0,34 90 6,48 100 

1930 3,54 0,02 0,58 88 7,86 100 

1940 5,62 0,04 0,91 86 7,43 100 

1950 5,48 0,06 0,90 84 9,56 100 

1960 6,62 0,11 1,12 70 22,15 100 

1970 9,71 0,16 1,13 60 29 100 

1980 12,46 0,26 1,19 51 35,09 100 

1990 14,15 0,14 1,05 47 37,66 100 

2000 16,85 0,42 0,38 36 46,35 100 

2004 17,44 0,37 0,48 34 47,71 100 

Kaynak: Keçeli, “Kaldor’un Büyüme Modeli Çerçevesinde Sanayileşmenin Rolü, Türkiye 
İmalat Sanayi Üzerine Bir Çalışma” , 2007, s.122.  

 
Ie:    Sanayi sektörü istihdamının toplam istihdam içindeki payı  
Me : İmalat sanayii istihdamının toplam istihdam içindeki payı 
Ee:   Elektrik gaz ve su sanayi sektörü istihdamının toplam istihdam içindeki payı 
C e: Madencilik sektörü istihdamının toplam istihdam içindeki payı 
Ae: Tarım sektörü istihdamının toplam istihdam içindeki payı 
S e: Hizmetler sektörü istihdamının toplam istihdam içindeki payı 
N: Toplam istihdam 
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Tablo 1.4’de sanayi ve hizmetler sektörünün toplam ulusal üründeki 

paylarının sürekli olarak arttığı ve tarımın payının sürekli olarak düştüğü 

izlenebilmektedir. Tablo 1.5’de ise tarım sektöründeki istihdamın toplam istihdam 

içindeki payının sürekli olarak azaldığı ve 1923’den 2004’e geldiğinde, yaklaşık 2,7 

kat düştüğü görülmektedir. Aynı oran, aynı yıllar içinde; imalat sanayiinde 5,5 kat 

artış, hizmetler sektöründe 7,4 kat artış, toplam sanayide 5,2 kat artış şeklinde 

geçekleşmiştir (Keçeli, 2007: 22-123). 

İmalat sanayii sektörü üretimindeki ve istihdamındaki artışlara ve tarım 

sektörü üretimiyle istihdamındaki azalışlara işaret eden tüm bu göstergeler, 

Kaldor’un hipotezlerini doğrular görünmektedir. Ancak; Türkiye ekonomisinin 

bugün geldiği aşamada, toplam ulusal ürün içinde toplam sanayinin payının 

hizmetler sektörü payının yarısına bile ulaşamamış olması, yine toplam istihdam 

içinde toplam sanayi istihdamının hizmetler sektörü istihdamının %40’ına bile 

ulaşmaması; Kaldor’un sanayinin gelişiminden faydalanarak diğer bir yandan 

gelişeceğini ileri sürdüğü hizmetler sektörünün Türkiye’de ulaştığı noktanın 

sanayinin gelişiminin ötesinde olduğunu ve Türkiye’de sanayileşme aşamasının 

henüz tamamlanmadığını ortaya çıkarmaktadır (Keçeli, 2007: 23). 

1.3.1. Gümrük Birliğinin İmalat Sanayiine Etkileri  

Türkiye’de uluslararası bağlantıları güçlü, ihracata dayalı üretim yapan geniş 

bir imalat sanayii tabanı bulunmaktadır. Türk imalat sanayiinin küresel ekonomiyle 

bütünleşmesi 1980’de ihracata dayalı büyüme politikalarının benimsenmesiyle 

gelişmiş; bu bütünleşme 1996’da Gümrük Birliği ve 2001'de kriz sonrası yeniden 

yapılanmayla daha da geliştiği belirtilmektedir (DPT, 2007: 5).  

Gümrük birliği, en genel ifadeyle, birliğe taraf ülkeler arasındaki ticarette 

mevcut gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarıyla, her türlü eş 

etkili tedbirin kaldırıldığı ve ayrıca, birlik dışında kalan üçüncü ülkelere yönelik 

olarak da, ortak gümrük tarifesinin uygulandığı bir ekonomik bütünleşme türü olarak 

tanımlanmaktadır (Karluk, 2003: 45). 
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Türkiye Avrupa Birliği (AB) Gümrük Birliği, 30 Aralık 1995 tarihinde alınan 

Bakanlar Kurulu Kararı ile AB’nin ortak gümrük tarifesine uyum için yapılan son 

gümrük indirimlerinin ardından 01 Ocak 1996 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarihten 

itibaren AB ile Türkiye arasında sanayi ürünleri ticaretindeki gümrük vergileri ve 

diğer ticareti engelleyici uygulamalar ortadan kaldırılmıştır. Türkiye, bu kapsamda 

AB’nin Ortak Ticaret Politikası ile Rekabet Politikalarına yönelik kendi mevzuatında 

değişiklikler yapmıştır (Karluk, 2005: 69). Türkiye ile AB arasında geçekleşen 

Gümrük Birliği’nin, hem sanayi ürünleri ticaretini serbestleştirmesi hem de Türkiye 

imalat sanayii ürünleri için yoğun bir rekabet ortamı yaratması nedeniyle sanayinin 

gelişimi, verimliliği ve üretimi üzerinde doğrudan etkisi olmuştur. Verimlilik ve 

ekonomik büyüme üzerinde ticaretin serbestleştirilmesinin etkisi oldukça önemli 

görülmektedir (Taymaz ve Yılmaz, 2007: 32). 

Türkiye ile AB arasında bir ortaklık ilişkisi kuran Ankara Anlaşması 

Türkiye’nin AB’ye katılımını üç aşamada öngörmektedir. Bunlardan ilki olan 

“Hazırlık Dönemi”nin ertesinde, Katma Protokol’ün 1 Ocak 1973 tarihinde 

yürürlüğe girmesiyle, toplam 22 yıl sürecek olan “Geçiş Dönemi”, diğer bir ifadeyle 

Gümrük Birliği süreci, hukuken başlamıştır. AB Geçiş Döneminin hemen başında, 

1971 yılı itibariyle, Türkiye menşeli sanayi ürünlerinin gümrük vergilerini 

sıfırlarken, Türkiye’nin AB kaynaklı sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini aşamalı 

olarak sıfırlaması öngörülmüş ve böylece Gümrük Birliği’nin fiilen yürürlüğe 

girmesi için 22 yıllık bir süre tanınmıştır (Doğan, 2004: ww.mevzuatdergisi.com). 

Türkiye’nin uzun süreye yaydığı gümrük indirim takvimi, 70’li yıllarda ithal 

ikameci sanayileşme stratejisinin izlendiği göz önünde bulundurulursa, açıklanabilir 

olmaktadır. Nitekim 70’li yıllarda artan ödemeler dengesi finansmanına ilişkin 

sıkıntılar, askeri müdahaleler gibi nedenlerle bu gümrük indirim süreci ertelenmiştir. 

Türkiye’nin 14 Nisan 1987 tarihinde yaptığı tam üyelik başvurusu sonrasında ise 

yeni bir süreç başlamıştır. Türkiye’nin, 24 Ocak İstikrar Kararları’nın uygulanamaya 

girmesiyle başladığı dış ticaretin liberalize edilmesi amacı ile Gümrük Birliği 

kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükleri birbirleriyle uyumlu hale 

gelmiştir. Böylece 1995 yılı sonuna kadar gümrük indirim takvimi tamamlanmıştır 

(Doğan, 2004: ww.mevzuatdergisi.com). 
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Nitekim Gümrük Birliği ile Türkiye’nin AB’den ve EFTA ülkelerinden ithal 

ettiği sanayi ürünlerine yönelik koruma oranı sıfırlanmış, üçüncü ülkelere karşı ise 

bu oran %10.8’den %6 seviyesine düşürülmüştür. İşlenmiş tarım ürünlerinin de 

sanayi ve tarım payları hesaplanmış, bir kısmı için sanayi payı hemen sıfırlanmış, bir 

kısmının sanayi paylarının da aşamalı olarak sıfırlanması hükme bağlanmıştır. 

Türkiye’nin dış ticaretinin yarısından fazlasını AB ülkeleriyle yaptığı gerçeği göz 

önünde bulundurulursa, bu serbestleşmenin taşıdığı anlam daha da önem 

kazanmaktadır (Tonus, ty: www.sbe.dumlupinar.edu.tr). 

Taraflar arasında sanayi malları ve işlenmiş tarım ürünlerinin serbest 

dolaşımını kapsayan Gümrük Birliği sürecinde Türkiye, mevzuatını AB’nin gümrük 

ve ticaret politikalarının yanı sıra rekabet ve fikri sınai mülkiyet haklarına ilişkin 

politikalarının da dahil olduğu kapsamlı bir alanda uyumlaştırma yükümlülüğünü 

üstlenmiş ve bu alanlarda birçok değişiklikleri gerçekleştirdiği belirtilmektedir 

(Karluk, 2005: 469).  

Bu süreç, Türk imalat sanayiindeki pek çok şirket için bir yandan dünyanın 

en gelişmiş pazarına erişimi kayda değer şekilde kolaylaştırırken, diğer yandan da 

yeni bir rekabet ortamı yaratmıştır (DPT, 2007: 59). 

Gümrük Birliği’nin tamamlandığı tarihten günümüze Türkiye sanayinin 

gelişimine bakıldığında bu yeni ortama uyum sağlayabilmek için yapısal dönüşüm 

yaşadığı ve rekabet baskısı karşısında ayakta kalabildiği vurgulanmalıdır (Tonus, 

2007: 193-214). Ancak, imalat sanayiindeki bu yapısal değişim, düşük ücretli sanayi 

dallarında yoğunlaşmış, ithal ara mallarının montaj hattında üretimine ve ihracatına 

dayalı bir sektör haline dönüştüğü bir yapıyı ifade etmektedir (Yeldan, 2006: 

www.sendika.org).  
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Tablo 1.6. Gümrük Birliği Sonrası AB ile Dış Ticaret (Milyon Dolar) 

 Toplam 
İhracat 

AB’ye 
İhracat 

Oran (%)
Toplam 
İthalat 

 
AB’den 
İthalat 

Oran (%)

1996 23224 12569 54.1 43627 24321 55.7 

1997 26262 13435 51.2 48559 26119 53.8 

1998 26974 14813 54.9 45921 25282 55.1 

1999 26587 15424 58.0 40671 22530 55.4 

2000 27775 15664 56.4 54503 28527 52.3 

2001 31334 17546 56.0 41399 19823 47.9 

2002 36059 20415 56.6 51554 25689 49.8 

2003 47253 27394 58.0 69340 35140 50.7 

2004 63167 36581 57.9 97540 48103 49.3 

2005 73476 41365 56.3 116774 52696 45.1 

2006 85535 47935 56.0 139576 59401 42.6 

2007 107272 60399 56.3 170063 68612 40.3 

2008 132027 63390 48.0 201964 74802 37.0 

2009 102139 46993 46.0 140869 56571 40.2 

Kaynak: DTM, Dış Ticaret İstatistikleri (www.dtm.gov.tr), Erişim: 01.01.2011. 

 

Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye’nin temel ticaret ortağıdır. Bu ilişki Gümrük 

Birliği sonrasında da devam etmiştir. Özellikle Gümrük Birliği sonrası AB ülkeleri 

ile olan dış ticaret hacminin artması dikkat çekmektedir. Ancak, AB ülkelerine olan 

ihracatımızın toplam ihracat içindeki payına bakıldığında 1996 yılında %54,1 olan 

oranın 2009 yılında %46 seviyesine kadar gerilediği göze çarpmaktadır. İthalatta ise 

söz konusu oranlar %55,7’den %40,2 seviyesine kadar gerilemiştir. Bu dönem içinde 

toplam ihracat ve ithalatın artması üçüncü ülkeler ile olan ticaretin arttığı anlamına 

gelmektedir. Bu gelişmeler Türkiye’nin dış ticaret açıkları tehlikeli bir biçimde 

arttığına ancak bunun AB ile olan ticaret açığının buna neden olmadığına işaret 

etmektedir (Yükseler ve Türkan, 2006: 46). 

Üretim modelinde ithalata bağımlılığı artıran bir diğer global unsur, Asya-

Pasifik bölgesinin dünyanın üretim üssüne dönüşmesi nedeniyle ortaya çıkan cazip 

fiyatlardır. AB 15 ülkeleri ihracat açısından önemli ticaret partnerimiz olmaya devam 
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ederken, Türkiye’nin ithalat ve dolayısıyla dış ticaret dengesinde Asya ülkelerinin 

ağırlığı gittikçe artmaktadır. Türk Lirasında yaşanan değerlenme nedeniyle 

“Asya’dan al, Avrupa’ya sat” eğiliminin son üç yılda daha da belirginleşmesi, dış 

ticarette “Asyalılaşma” olgusunu ortaya çıkarmıştır. Bu olgu, yerli firmaların Avrupa 

piyasasında kalabilmeleri açısından rekabet koşullarının getirdiği bir zorunluluk 

olduğu kadar, daha önce mal ithal edilen AB ve ABD’li firmaların Asya’ya 

taşınmasının da bir sonucu olarak görülmektedir. Dış ticarette yaşanan bu coğrafik 

değişimin, Türkiye’nin üretim modeli, fiyatlar genel düzeyi ve istihdam yapısında da 

önemli sonuçlar ortaya çıkardığı gözlenmektedir (Yükseler ve Türkan, 2006: 46). 

Diğer önemli bir boyut ise gümrük birliğine taraf olan ülkelerin bağımsız bir 

dış ticaret politikası izleme hakkından vazgeçmesi gereğidir. Nitekim Türkiye de, 

AB’nin Ortak Gümrük Tarifesine uyum sağlamış ve üçüncü ülkelere yönelik 

izleyeceği politikalarını Birliğin politikaları ile uyumlu hale getirmek durumunda 

kalmıştır. Bu durum 1989 yılındaki kambiyo mevzuatındaki değişikliğin ardından dış 

ticaret üzerindeki kontrol kabiliyetinin de azalması anlamına geldiği belirtilmektedir 

(Şenses, 1989: 36). 

Türkiye Gümrük Birliği’nin ardından, ihracat teşvikleri de dahil olmak üzere 

bağımsız dış ticaret politikası izleme olanağını kaybedince, dış ticaretini özellikle 

izlediği döviz kuru politikaları aracılığıyla yönlendirmeye çalışmıştır. Genellikle kriz 

dönemleri ile birlikte düzeltici devalüasyonların ardından izlenen aşırı değerlenmiş 

TL politikası sanayi sektörünün ihracata yönelmesinde temel araç olarak 

benimsenmiştir. Bu bağlamda, bu durum ithalatı ucuz hale getirerek hem sektörün 

ithalata olan bağımlılığının artmasına hem de asimetrik şekilde büyümesine, bir 

başka ifadeyle yapısal bir bozulma yaşamasına neden olduğu belirtilmektedir (Tonus, 

2007: 193-214). 

1.3.2. Uluslararası Para Fonu İle İlişkilerin Yansımaları 

Türkiye’nin kronik hale gelen ödemeler dengesi problemlerine yönelik ilk 

kapsamlı istikrar kararları 4 Ağustos 1958 tarihinde uygulamaya konulmuştur. 

Günümüze kadar Uluslararası Para Fonu (IMF) ile imzalanan 20 stand-by 

düzenlemesi bu kurumu Türkiye’de izlenen iktisat politikalarının önemli bir bileşeni 

haline getirmiştir. IMF’in Türkiye ekonomisi için anlamı 1980 yılındaki vadeli 
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mevduat ve kredi faizlerinin serbest bırakılmasıyla başlayan finansal serbestleşme 

hareketleriyle birlikte artmaya başlamıştır. 24 Ocak İstikrar Kararları’yla ihracata 

yönelik sanayileşme hedefini benimseyen Türkiye, dünya mal piyasalarıyla 

bütünleşebilmek için mali piyasalarını serbestleştirmek ve uluslararası finans 

merkezleriyle bütünleşmek durumunda kalmıştır. Bu amaçla, o zamanki adıyla 

Avrupa Toplulukları’na 1987 yılındaki tam üyelik başvurusundan 2 yıl sonra alınan 

“Türk Parası Kıymetini Koruma 32 Sayılı Karar” ile sermaye hareketlerine tam 

serbestlik tanınmıştır (Tonus, ty: www.sbe.dumlupinar.edu.tr). 

Böylece dış sermaye hareketleri üzerindeki bütün kontroller ve denetim 

kaldırılmış ve Türk finans piyasaları kısa vadeli sıcak paranın spekülasyonuna 

açılmıştır. Bu yapı altında ulusal piyasalarda Merkez Bankası'nın döviz ve faiz 

kurunu birbirinden bağımsız biçimde birer politika aracı olarak kullanabilme olanağı 

yitirilmiş ve ulusal finans piyasaları kısa vadeli spekülatif yabancı sermaye 

hareketlerinin denetimi altına girmiştir. Bu finansal yapı, ekonomiyi doğrudan 

doğruya yüksek faiz ve TL’yi pahalı kılan bir döviz kurunun cenderesinde tutuğu 

belirtilmektedir (Yeldan, 2005: 58). 

Bu sayede Türkiye’de kambiyo rejimi tamamen serbestleştirilmiş, uluslararası 

sermaye hareketlerine kapılar açılarak hem yurtiçinde kredi hacminin genişlemesi 

hem de bu sayede sabit sermaye yatırım harcamalarının artması beklenmiştir. Temel 

hedef Türkiye’nin dünya ekonomisi ile bütünleşmesini sağlamak olmakla beraber, bu 

sayede elde edilen ucuz maliyetli sermaye ile Türkiye'nin kalkınma sürecinin 

finansmanı esas alınmıştır (Tonus, 2007: 201). 

1989 yılından sonra yüksek faizlerle devam eden iç borçlanma, borç faiz 

ödemelerinin de ancak yeni borçlanmayla yapılabilmesi sonucunda Türkiye’nin 

temel önceliğinin “iç borçların çevrimi” olmasına neden olmuştur. Bu tarihten sonra 

izlenen tüm ekonomi politikalarında kamu harcamalarının kısıtlanması ve vergi 

gelirlerinin artırılması esasına dayanmıştır. Merkez Bankası ise sermaye 

hareketlerinin serbest kaldığı bu ortamda para (faiz) veya döviz kuru politikalarından 

birini kullanmak durumunda kalmıştır. IMF ile 1994 krizinin ardından ve 1999 

yılında yapılan stand-by düzenlemelerinde nominal kur çıtasına dayalı istikrar 

tedbirleriyle kamu kesimi temel fazlasını esas alarak enflasyonla mücadeleyi 
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hedeflenmiştir. Bilindiği gibi 2000 Kasım ve 2001 Şubat finansal krizlerinin 

ardından ise döviz kurları dalgalanmaya bırakılmıştır (Tonus, ty: www.sbe.dumlu 

pinar.edu.tr). 

 Kriz ortamından çıkabilmek amacıyla 2001 yılı Mayıs ayında Güçlü 

Ekonomiye Geçiş Programı uygulamaya konulmuştur. Programın temel amacı 

sürdürülemez borç dinamiğini ortadan kaldıracak makroekonomik dengelerin 

yeniden kurulması olmuştur. Acil finansman için IMF’den sağlanan 19 milyar 

dolarlık kredi desteği ile Türkiye “yapısal dönüşüm” adıyla yine uluslararası sermaye 

hareketlerine dayanan, konsolide bütçede faiz dışı fazla vermek suretiyle (hedef 

ulusal gelire oranla % 6.5) borç çevrimini sağlamayı esas alan daraltıcı ekonomi 

politikalarına mahkum olmuştur. 1998 yılından itibaren izlenen ekonomi 

politikalarının ortak hedefi olan enflasyonla mücadelede ise dış piyasalardaki 

gelişmeler paralelinde başarı sağlandığı görülmektedir (Tonus, ty: www.sbe.dumlu 

pinar.edu.tr). 

 

Şekil 1.3. Ödemeler Dengesi Finansmanı ile Ekonomik Büyüme İlişkisi. 
     Kaynak: TCMB, (www.evds.tcmb.gov.tr), Erişim: 05.02.2011. 
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1994 yılından itibaren belirginleşen temel yönelim ülke dışından sermaye 

girişleriyle canlanan talebe dayanan büyüme olmuştur. Şekil 3’te sunulan grafikte de 

görüldüğü üzere, Türkiye reel GSYİH’sının büyüdüğü dönemlerde ülkeye sermaye 

girişleri gerçekleşmiş, sermaye çıkışlarının olduğu dönemlerde yani kriz 

dönemlerinde küçülme yaşanmıştır. Bir başka ifadeyle Türkiye ekonomisinde 

büyümenin sürdürülebilirliği sermaye girişlerine bağlı hale gelmiştir. Son 

dönemlerde bu finansman biçimine özelleştirmeler yoluyla gelen yabancı sermaye de 

önemli ölçüde destek olduğu belirtilmektedir (BSB, 2005: 25-26). 

Bu şekilde sağlanan büyüme temposu ise halen tartışılmaktadır. Hızlı 

büyümenin cari açığın da hızla artmasına neden olması ve bu açığın finansmanının 

dış borçlanma yaratacağı endişesi Türkiye ekonomisi için kırılganlığı artırmaktadır. 

Ödemeler bilançosuna bakıldığında, cari işlemler dengesinin açık vermesindeki en 

büyük payın dış ticaret dengesinde olduğu görülecektir. Dış ticaret açığının ve cari 

işlemler dengesinde meydana gelen açığın oluşmasında etkili olan faktörleri; tüketim 

malı ve yatırım malı ithalatında meydana gelen artış, sanayide yaşanan yapısal 

dönüşün sonucunda ihracatı artan sanayi gruplarının ithal aramalı ihtiyacı 

bağımlılığındaki artış ve enerji ithalatına olan bağımlılık ve enerji ithalatında 

meydana gelen artış şeklinde ifade edilmektedir (BSB, 2005: 25-26). 

 

 

Şekil 1.4. Dış Ticaret Dengesi ve Cari Açıktaki Gelişmeler (1990-2009) 
Kaynak: TCMB, (www.evds.tcmb.gov.tr), Erişim: 05.02.2011. 
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Şekil 1.4’te sunulduğu üzere Türkiye’nin cari açığı 2001 krizinden sonra 

hızla artmıştır. Büyüme dönemlerinde ihracat artışlarıyla birlikte ithalatın da hızla 

artması cari açığın artmasında en önemli etken olmuştur. İthal makine, teçhizat 

kullanımı ve ara malı ithalatındaki artışlar bu sürecin temel dinamikleri olmuştur. 

Türkiye’de ithalatın ucuzlamasının ise süreci hızlandırdığı ifade edilmektedir (Tonus, 

ty: www. sbe.dumlupinar.edu.tr).  

Bu stratejinin temel yansımaları ise döviz kurları ve enflasyon üzerine 

olmuştur. Ülkede bol miktarda sermaye girişleri döviz fiyatlarını değiştirmiş ve 

ulusal paranın aşırı değerlendiği bir dönem başlamıştır. Yüksek reel faiz aracılığı ile 

uyarılan sıcak para akımlarının Türkiye para piyasasında bir döviz bolluğu yaşatması 

kaçınılmazdır. Böylece Türk Lirası yabancı paralar karşısında aşırı değerli konuma 

sürüklenmektedir (Tonus, ty: www. sbe.dumlupinar.edu.tr).  

Şekil 1.5’te 2001 sonrasında reel döviz kur endeksindeki artış açıkça ortaya 

konulmaktadır. 

 

 

Şekil 1.5. Cari Açık ve Reel Kurlardaki Gelişmeler (1990-2009) 
Kaynak: TCMB, (www.evds.tcmb.gov.tr), Erişim: 06.02.2011. 
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1.4. İmalat Sanayiinin Yapısı 

Türkiye sanayi ağırlıklı olarak özel sektör faaliyetlerinden oluşmaktadır. 

İmalat sanayiinde üretimin %80’inden fazlası ve gayrisafi sabit sermaye 

yatırımlarının yaklaşık % 95’i özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Son 

yıllardaki özelleştirmeler neticesinde kamu sektörünün imalat sanayii içindeki payı 

azalmaktadır. Türkiye’de toplam 1.720.598 adet girişim vardır. Toplam girişimlerin 

% 46,19’u ticaret sektöründe faaliyet göstermektedir. Bunu % 14,35 ile imalat 

sanayii takip etmektedir. Ücretle çalışanlar açısından istihdamın % 40,09’u imalat 

sanayiinde görülmektedir (TÜİK, 2009:203). 

 

Tablo 1.7. Küçük ve Orta Boy İşletme Tanımı 

Tanım Kriteri Mikro İşletme Küçük İşletmeler Orta Ölçekli 
İşletmeler 

Çalışan Sayısı 0-9 10-49 50-249 

Yıllık Net Satış Hasılatı <1 Milyon TL <5 Milyon TL <25 Milyon TL 

Yıllık Mali Bilançosu <1 Milyon TL <5 Milyon TL <25 Milyon TL 

Kaynak: Resmi Gazete, Sayı: 25997, 18 Kasım 2005, Erişim: 08.02.2011. 

 

Türkiye’de imalat sanayiinde faaliyet gösteren 281.029 işletme bulunmakta 

ve bu işletmelerde ücretli çalışan 2.4 milyon kişi olarak belirtilmektedir. Bu 

işletmelerin niteliğine bakıldığında neredeyse tamamının Küçük ve Orta Boy 

İşletmeler (KOBİ) kategorisinde olduğu görülmektedir. Tablo 7’de verilen KOBİ 

tanımı çerçevesinde 2002 yılı genel sanayi sayımından elde edilen verilere bağlı 

olarak, Türkiye imalat sanayiindeki girişimlerin %89’unun mikro işletme 

kategorisinde olduğu da Tablo 8’de görülmektedir (TÜİK, 2009:203). 
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Tablo 1.8. İmalat Sanayii Girişimlerinin Ölçeksel Dağılımı 

Ölçek (kişi) İmalat Sanayii Girişim 
Sayısı 

Oran (%) 

Sadece İşletme Sahibi 1.509 0,61 

1 - 9 220.03 89,12 

10 – 49 20.325 8,23 

50 – 99 2.453 0,99 

100 – 150 946 0,38 

151 – 250 719 0,29 

251 + 917 0,37 

TOPLAM 246.899 100,00 

Kaynak: KOSGEB. 2002 Yılı Genel Sanayi ve İşyeri Sayımı, İmalat Sanayii 
Değerlendirme, Ankara: 2005. s.6. 

 

Türkiye’de imalat sanayiinin yerleşim alanlarına göre dağılımına bakıldığında 

ise, durum aşağıdaki Tablo 9’da görülmektedir. Türkiye’de imalat sanayiinin 

mekansal dağılımı küçük sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri ve iş hanları-

pasajlar ile yönlendirilmektedir (KOSGEB, 2005:9). 

 

Tablo 1.9. İmalat Sanayiinin Bulunduğu Yere Göre Dağılımı 

Bulunduğu Yer İşyeri Sayısı Oran (%) 

Küçük Sanayi Sitesi 47.203 17,66 

İş Hanı/ Pasaj 18.575 6.95 

Organize Sanayi Bölgesi 11.013 4,13 

İş Merkezi 6.198 2,32 

Serbest Bölge 1.223 0,46 

Diğer 182.972 68,48 

Toplam 267.184 100.00 

      Kaynak: KOSGEB. 2002 Yılı Genel Sanayi ve İşyeri Sayımı, İmalat Sanayii  
Değerlendirme, Ankara:2005, s.9. 

 

Sanayi işletmelerinin bölgesel dağılımı dengeli olmayıp, daha çok 

Türkiye’nin sanayi katma değerinin yarısından fazlasını oluşturan Marmara 

bölgesinde yoğunlaşmakta olduğu görülmektedir. İmalat sanayiinin bölgelere göre 
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dağılımına bakarsak, işyeri sayısına göre dağılımın en yüksek olduğu bölge Marmara 

Bölgesi, en düşük olduğu bölge ise Doğu Anadolu Bölgesi olarak görülmektedir. 

Marmara Bölgesi’ni Ege ve İç Anadolu Bölgesi takip etmektedir (KOSGEB, 2005:  

6-11). 

Tablo 1.10. İmalat Sanayii Faaliyet Kollarının İşyeri Sayısı ve Oranı 

İmalat Sanayii Faaliyet Kolları İşyeri Sayısı Oran (%) 

Fabrikasyon Metal Ürünleri imalatı 33.304 13.48 

Mobilya imaları; Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer 31.695 12.83 

İmalat   

Giyim Eşyası imalatı 31.592 12.79 

Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı 27.781 11.25 

Ağaç Ürünleri İmalatı 26.861 10.87 

Tekstil ve Tekstil Ürünleri İmalatı 20.432 8.27 

Makine ve Teçhizat imalatı 17.643 7.14 

Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı 11.13 4.5 

Basını ve Yayını 8.706 3.52 

Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı 7.95 3.21 

Derinin Tabaklanması ve İşlenmesi 6.592 2.66 

Ana Metal Sanayi 5.616 2.27 

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve 4.026 1.63 

Cihazların imalatı   

Kimyasal Madde ve Ürünler İle Suni Elyaf İmalatı 3.786 1.53 

Motorlu Kara Taşırı. Römork ve Yan Römork İmaları 3.798 1.53 

Tıbbı Aletler; Hassas ve Optik Aletler ile Saat İmalatı 2.044 0.82 

Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı 1.954 0.79 

Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı 923 0.37 

Radyo. Televizyon, Haberleşme Teçhizatı ve Cihazların 527 0.21 

İmalatı   

Büro, Muhasebe ve Bilgi İşlem Makineleri imalatı 368 0.14 

Kok Kömürü. Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri imalatı 67 0.02 

Türün Ürünleri İmalatı 31 0.01 

Toplam 246.899 100.00 

Kaynak: KOSGEB. 2002 Yılı Genel Sanayi ve İşyeri Sayımı, İmalat Sanayii 
Değerlendirme, Ankara:2005, s.9. 
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İmalat sanayii işyeri sayılarının illere göre dağılımına bakıldığında en çok 

girişimin 66.495 işyeri (%24,87) ile İstanbul’da olduğu görülmektedir. İstanbul'u 

48.674 işyeri (% 6,99) ile İzmir, 18.509 işyeri (% 6,92) ile Ankara ve 14.664 işyeri 

(%5,49) ile Bursa ili takip etmektedir. Bu dört il, toplam işyerlerinin %44,27’sini 

oluşturmaktadır (KOSGEB, 2005:6-11). 

Ancak, geleneksel sanayi merkezleri olan İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara 

gibi illerin sanayideki ağırlığında azalma eğilimi görülmektedir. Bu illerde finans, 

bankacılık, pazarlama, ticaret ve turizm gibi hizmetler yoğunlaşmakta; sanayi 

faaliyetleri ise civar illere yayılmaktadır. Bunun sonucunda, İçel, Kırklareli, Sakarya 

ve Tekirdağ gibi yeni sanayi merkezleri oluşmuştur. Yerel girişimciliğin gelişmesi 

sonucunda Denizli ve Gaziantep de yeni sanayi merkezleri konumuna gelmiştir 

(KOSGEB, 2005:6-11). 

Türkiye’de imalat sanayiinde faaliyet gösteren işletmelerin faaliyet kollarına 

göre dağılımına bakıldığında fabrikasyon metal ürünleri imalatı, mobilya imalatı; 

başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar ve giyim eşyası imalatı faaliyet 

kollarının, girişim yoğunluğuna göre ön plana çıktığı Tablo 10’da gözlenmektedir. 

1.5. İmalat Sanayiinde Yatırımların Gelişimi 

Ekonominin uzun dönemli büyümesi ve yapısal olarak yenilenmesi 

sanayileşme ile mümkündür. Hızlı gelişmenin itici gücünü oluşturan bir sanayi alt 

yapısını oluşturmak için yatırımların özellikle imalat sanayiinde üretim kapasitesini 

arttıran, teknolojik gelişme ve yenilikleri izleyen alanlarda hızlandırılması çok büyük 

bir önem arz etmektedir. Bu açıdan 1970’li yıllar sanayi yatırımları bakımından 

olumlu gelişmelerin yaşandığı bir dönem olarak nitelendirilmektedir. Bu yıllarda 

kamu yatırımlarının önemli bir kısmı imalat sanayine yapılmış, uygulanan sanayi 

politikaları doğrultusunda özel sektör birikimleri de yatırımlara dönüşmüştür (TCEP, 

2009: www.bluemirrow.com). 

Türkiye’de sanayiye yönelik yatırımları da 1980 öncesi ve sonrası olarak iki 

dönemde incelemek mümkündür. 1962’den 1980 yılına kadar süren planlı 

sanayileşme ile birlikte korumacı dış ticaret politikaları ile birlikte imalat sanayiinde 

önemli düzeyde üretim ve yatırım artışı sağlandığı görülmektedir. Özel sektör sabit 
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sermaye yatırımlarının yaklaşık %40’nı imalat sanayii oluşturmuştur. Korumacı ve 

müdahaleci politikalarla birlikte düşük faizler, çeşitli teşvik ve sübvansiyonlarla 

ülkenin sanayileşme politikasına paralel biçimde bu sektörde önemli yatırım 

harcamaları yaratılmıştır. Bu dönemde içe dönük bir büyüme stratejisi izlendiğinden, 

yatırım kararlarının belirlenmesinde mevcut dışsal faktörler tüm sektörler için olumlu 

bir ortam yarattığı belirtilmektedir (TCEP, 2009: www.bluemirrow.com). 

 

Tablo 1.11. Başlıca Yatırım Harcamaları Göstergeleri 

Dönemler Toplam 
Yatırım/GSMH(%) 

Kamu 
Yatırımları/GSMH(%)

Özel              
Yatırım/GSMH(%)

1962-1973 18,7 6.1 12.6 

1974-1979 23,5 8,3 15,2 

1980-1984 20 8.5 11.5 

1985.1988 23,4 9,6 13.9 

1989-1994 23.5 6,9 16,6 

1995-2001 24,1 4,7 19,4 

Kaynak: DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, (www.dpt.gov.tr), Erişim: 20.03.2011. 

 

Türkiye’de kamunun ekonomi içerisindeki ağırlığının azaltılması düşüncesine 

bağlı olarak, kamunun sabit sermaye yatırımlarının gerek GSMH, gerekse toplam 

sabit sermaye yatırımları içindeki payında önemli ölçüde azalma göze çarpmaktadır. 

Kamunun altyapı yatırımlarına yönelik faaliyetleri devam etse de 1980 yılında 

kamunun imalat sanayii yatırımlarının toplam kamu sabit sermaye yatırımları 

içindeki payı cari fiyatlarla %26.3 iken 1986 yılına gelindiğinde bu oran %10’un 

altına düşmüş ve son yıllarda ise %15 seviyelerinde seyretmiştir (Tablo 12). İmalat 

sanayiine yönelik yatırımlarda bu azalmaya karşılık kamuda öncelik enerji, ulaştırma 

ve haberleşme sektörlerine kaymıştır. Özel sektör yatırımlarında ise imalat sanayiinin 

ardından son yıllarda ulaştırma, konut, turizm ve sağlık en büyük payı almaktadır 

(TCEP, 2009: www.bluemirrow.com). 
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Tablo 1.12. İmalat Sanayii Sabit Sermaye Yatırımlarının Dağılımı 
 

 Kamu    
Sektörü 

Değişim   
(%) 

Özel      
Sektör 

Değişim   
(%) 

Toplam    
(Milyon TL) 

1996 4.1 -7.4 26.1 12.1 2,994 

1997 2.5 -19.3 22.9 0.9 5,946 

1998 2.7 16.9 23.4 -4.5 9,663 

1999 2.6 -1.1 23.8 -17.5 12,156 

2000 2.9 32.1 26.5 25.0 19,972 

2001 4.0 -3.3 24.8 -38.1 22,170 

2002 3.2 -11.9 35.6 23.4 30,175 

2003 2.6 -25.1 39.2 40.0 40,136 

2005 1.7 -7.5 42.1 25.0 73,069 

2006 2.0 24.5 42.2 20.0 93,159 

2007 1.0 -46.6 45.3 5.0 154,381 

2008 0.9 1.3 46.3 -5.0 152,692 

2009 (*} 1.3 43.3 43.7 -25.0 121,824 

2010 (**) 1.1 -2.5 43.7 7.0 136,813 

(*) Gerçekleşme Tahmini, (**)Program  

Kaynak: DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, (www.dpt.gov.tr), Erişim: 20.03.2011. 

 

1.6. İmalat Sanayiinde Üretimin Gelişimi 

Türkiye’de sanayi son 10 yıllık dönem içinde ortalama %4 oranında 

büyümüştür. İzlenen ihracata yönelik sanayileşme stratejisi ile birlikte imalat sanayii 

üretimi, 1980-1990 döneminde yıllık ortalama %7,3, 1990-2000 döneminde ise %4,4 

artmıştır. Tablo 13’de sunulduğu gibi, 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik 

Programı’nda yer alan sektörlerin GSYİH içindeki paylarına ilişkin yapılan 

tahminlerde 2010-2012 döneminde ise, sanayi sektörü katma değerinin ortalama 

yüzde 4,8 oranında artması ve dönem sonunda üretim içindeki payının yüzde 26,6 

olarak gerçekleşmesi beklenmektedir (DPT, 2009: 25-26). 
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Tablo 1.13. Sektörler İtibarıyla Katma Değer Gelişmeleri 1998 Fiyatlarıyla (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: DPT, “2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı”, (www.sp.gov.tr), s.25. 

 

Şüphesiz, bu gelişme içinde imalat sanayinin önemli bir rolü vardır. İmalat 

sanayiindeki gelişme diğer sektörlerin büyümesinden yüksek olduğu için Türkiye’de 

ekonomik büyümenin motor gücünün imalat sanayii olduğu Şekil 6’da 

görülmektedir. Ancak, sektörün GSYİH içindeki payını arttırmaması Türkiye’de 

sanayileşme süreci açısından üzerinde durulması gerektiği vurgulanmaktadır 

(Kepenek ve Yentürk, 2004: 364). 
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Şekil 1.6. GSYİH ve İmalat Sanayii Büyüme Hızları 
   Kaynak: TCMB, (www.evds.tcmb.gov.tr). Erişim: 05.02.2011. 

 

1990 yılından itibaren, finansal serbestleşme süreci imalat sanayiinin 

gelişimini de yakından etkilemiştir. Kamu mali dengelerindeki bozulma nedeniyle, 

kamu yatırımlarının durması, faiz oranlarının hızla yükselerek imalat sanayii 

sektörlerine yapılacak yatırımları olumsuz etkilemesi, yüksek enflasyonla sonuçlanan 

dengesizliklerin ortaya çıkması ve TL’nin aşırı değerlenmesi nedeniyle imalat 

sanayii rekabet gücünün azalması finansal serbestliğin imalat sanayii üzerinde 

yarattığı olumsuz etkiler arasında sayılabilir (Kepenek ve Yentürk, 2004: 364). 

Tablo 14’de İmalat sanayii ile ilgili temel göstergeler sunulmaktadır. İmalat 

sanayii temel göstergelerini etkileyen üretim, verimlilik, istihdam, yatırımlar ve 

ücretler gibi değişkenler takip eden başlıklarda ayrıntısı ile aktarılmaya çalışılacaktır. 
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Tablo 1.14. İmalat Sanayii ile İlgili Temel Göstergeler (%) 

 
Kaynak: DPT, 2010 Yılı programı, s.156, [(1) 2005=100 Serisi, (2) 8 aylık, (3) 6 aylık] (4) 
DPT-Yıllık Tahmin (5) Sanayi Sektörü Verisi, (6) SITC Sınıflandırmasına Göre (7) 2009 
Yılı ilk 9 aylık ortalama. 

 

Şekil 7’den de görüleceği üzere imalat sanayii üretimi 2001 krizinin ardından 

hızla artmıştır. Bu gelişmede özel imalat sanayii, sanayi üretiminin motor gücü 

olduğu belirtilmektedir. 2005 yılından itibaren TÜİK’in yeni tanımlamış olduğu 

seriye göre 2006 yılında, bir önceki yıla göre, %7,7, 2007’de 6,6 imalat sanayii 

üretimi artmıştır. 2008'de ise %2, 2009’da %10,9 azalma göstermiştir. Son iki yılda 

imalat sanayi üretimindeki azalmayı küresel kriz nedeniyle gerçekleşen talep 

daralmasıyla açıklanmaktadır (Türel, ty: 9-14). 
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Şekil 1.7. İmalat Sanayii Üretim Endeksi (1997=100) 
   Kaynak: TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı 2008. 

 

İmalat sanayii üretimindeki gelişmeleri kapasite kullanım oranı ile birlikte 

değerlendirdiğimizde, 2001 krizinden sonra yaşanan toparlanma 2008 yılına kadar 

devam etmiştir. Ancak, bu tarihten sonra küresel krizin etkileri oldukça hissedilmiş, 

2009 yılının başında imalat sanayii açısından dip noktaların yaşandığı 

belirtilmektedir. Günümüzde imalat sanayii üretiminin ve kapasite kullanım 

oranlarının artmaya başladığı, sanayide toparlanma sürecinin başladığı söylenebilir 

(Türel, ty: 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.8. İmalat Sanayii Kapasite Kullanım Oranı-Üretim Değeri Ağırlıklı 
     Kaynak: TCMB, (www.evds.tcmb.gov.tr), Erişim: 05.02.2011. 
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1.7. İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Ücret İlişkisi 

Geleneksel olarak verimlilik değişmeleri işçi ya da iş saati birimi başına 

katma değer değişmesiyle ölçülür; yani emek verimi değişmesi ölçüt olarak 

kullanılır. Türkiye ekonomisinde 1980 yılı sonrasında piyasa ekonomisinin işlerlik 

kazanması ve ekonominin dışa açılması yönünde önemli adımlar atılmasına rağmen 

eğitim, Ar-Ge ve kurumsal yapının iyileştirilmesi gibi teknolojik gelişmenin temeli 

olan, verimlilik artırıcı unsurlara yeterince önem verilmediği belirtilmektedir 

(Kazgan, 1990: 120). 

Özel sektör imalat sanayiinin üretim artışına karşılık verimlilik göstergelerine 

bakıldığında 1991-2000 döneminde % 6,7 ve 2000-2006 döneminde ise % 6,6 arttığı 

görülmektedir. Kamu kesiminde çalışanların sayısında hızlı bir gerileme olmasına 

rağmen verimlilik artış oranları aynı dönemler için sırasıyla 7,8 ve 8,7 olmuştur. 

Buradan da kamu kesiminde sağlıklı bir üretkenlik artışı yerine, daha az sayıda işçi 

çalıştığı için kişi başına katma değerin daha yüksek göründüğü bir artış ile 

karşılaşılmaktadır (BSB, 2005: 17-22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.9. İmalat Sanayii Üretiminde Çalışan Kişi Başına Verimlilik Endeksi 
Değişim Oranı (1997=100) 

    Kaynak: TCMB, (www.evds.tcmb.gov.tr), Erişim: 05.02.2011. 
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TUİK verilerine göre 2000 yılında devlet imalat sanayiinde çalışanlar endeksi 

83.5 iken 2008 yılının sonunda bu değer 50.3 olmuştur. Kamu kesimi sanayi 

istihdamı hızla ve güçlü bir şekilde eritilmektedir. İmalat sanayii üretim endeksi 

takip edildiğinde kamu kesimi için yıllık üretim artışlarının da oldukça cılız olduğu 

gözlemlenmektedir. Bir başka deyişle, kamu kesimi için imalat sanayii verimlilik 

artışı üretime yeni yatırım ve buna bağlı teknolojik gelişmeye dayalı sağlıklı bir 

verimlilik artışı olmaktan çok, daha az işçi çalıştırıldığı için kişi başına katma 

değerin daha yüksek göründüğü bir artıştır (BSB, 2005: 20). 

Verimlilik artış hızı üzerinde etkili bir başka gösterge de imalat sanayii 

üretiminde çalışılan saat endeksidir. Şekil 10’da görüleceği üzere 2001 krizi 

sonrasında çalışılan saat endeksi aşamalı olarak artmıştır. Bu gelişmeler bize çalışan 

işçi başına çalışma süresinin yaklaşık dönem sonunda 2001 yılına göre %6 arttığını 

göstermektedir. 

 

Şekil 1.10. İmalat Sanayii Üretiminde Çalışan Saat Endeksi (1997=100) 
    Kaynak: TCMB, (www.evds.tcmb,gov.tr), Erişim: 05.02.2011. 

 

Aşağıda Şekil 11’de imalat sanayii ücretlerindeki gelişim ortaya 

konulmaktadır. Serbest ticarete konu imalat sanayiinde, artan küresel rekabette 

ayakta kalabilmesi için bir yandan işgücü üretkenliğinde artışların sürmesi, bir 

yandan da işgücü maliyetlerinin devamlı baskı altında tutulması gerekmektedir. 



  41

Sağlıklı ve kalıcı teknolojik ilerlemeler içermeyen işgücü tasarruflarıyla 

gerçekleştirilmeye çalışılan verim artışları, istihdam yaratmayan büyüme olgusunun 

yaygınlaşmasına yol açmakta, işsizlik oranları giderek yükselmektedir (BSB, 2006: 

28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.11. İmalat Sanayii Üretimde Çalışılan Saat Başına Ücret Endeksi 
Değişim Oranı(1997=100) 

       Kaynak: TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı, 2008. 

 

Geçmiş beş yıllık dönem boyunca sanayi sektörü daha yüksek bir üretim 

düzeyi tutturmayı, daha az işçiyi daha fazla çalıştırıp, daha az reel ücret ödeyerek 

başardığı ifade edilmektedir. Bu üretim artışı işçi verimliliğindeki artışla sağlanırken 

işgücü maliyetinin devamlı baskı altında tutulması sonucu ekonomik büyüme 

işçilerin refahına bir katkı sağlamadığı gibi reel alım gücünü de azaltmış, yoksulluğu 

artırmıştır denilmektedir (BSB, 2005: 20). 

1.8. İmalat Sanayiinde İstihdamın Yapısı 

İstihdam, yaşamın üretildiği temel olgu olarak; siyasal, sosyal ve iktisadi 

düşünümlerin hem gerekçesi hem de sonucu olarak tanımlanmaktadır (Akyıldız, 

2006: 1). Türkiye’de genel olarak istihdam sorunları ve bilhassa işsizlik giderek 

büyüyen bir sorun olmasına ve başta gelir dağılımı olmak üzere çeşitli göstergelerle 
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yakın ilişkisi bulunmasına karşın, genellikle göz ardı edilmektedir. Bununla birlikte 

uzun yıllar sanayi öncülüğünde büyümenin temel amaç olması ve istihdamın hızlı 

sanayileşme sonucunda kendiliğinden artacağı beklentisi vardır (Demirci ve Baray, 

1988: 1). 

Büyüme, verililik ve istihdam arasında, 1950’li ve 60’lı yıllarda yaşanan 

ilişkiler artık geçerliliğini kaybetmiştir. Sanayi kesimi yine verimliliğin ve 

büyümenin temelini oluşturmakla birlikte istihdam artışlarının arkasındaki en önemli 

faktör olmaktan gittikçe uzaklaşmaktadır (Eyuboğlu, 1998: 66). 

İstihdam konusu alternatif sanayileşme stratejilerinin etkileri çerçevesinde 

tartışılmaktadır. 1980’den önce uygulamada olan ithal ikameci sanayileşme 

stratejisinin istihdam katkısı oldukça düşük düzeylerde seyretmiştir. Bu temelde iki 

nedene bağlanmıştır (Şenses, 1989: 79): 

• Aşırı değerlenmiş kur ve düşük faiz politikaları yanında artan reel ücretlerin 

sermayenin göreli fiyatında yapay bir ucuzlama yaratarak sermaye-yoğun 

teknolojilerin seçimini özendirmiştir. 

• İmalat sanayii üretim yapısının ithal ikamesinin ileri aşamasında sektör 

öncelikleri doğrultusunda gelişmiş ve bu da sermaye yoğunluğunun artmasına 

yol açmıştır 

1980 sonrası uygulamaya konulan dışa yönelik sanayileşme stratejisiyle 

birlikte ülke ekonomisi global etkileşimlere açık bir hale gelmiştir. İhracata yönelik 

sanayileşme stratejisinde İthal ikamesine oranla, sektör önceliklerini ülkenin 

mukayeseli üstünlüklerine (emek-yoğun) sahip olduğu altsektörlere yönelterek 

olumlu istihdam etkileri yaratacağı ileri sürülmektedir. Yine bu stratejiyle nisbi 

faktör fiyatlarındaki dalgalanmalar azalacak, dış ticaret ve sermaye piyasasının 

liberalleşmesi yoluyla etkinlik artışı elde edilecektir. Tüm bu etkilerin sonucunda 

yurtiçi tasarruf ve yatırımlar artma eğilimi içersine girecektir ve dolayısıyla emek 

talebi artacaktır denilmektedir (Özkaplan, 2000: 34). 
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1.9. İmalat Sanayiinin İstihdama Katkısı 

Ülkemizde nüfus artış hızının sanayileşmiş ülkeler ile karşılaştırılamayacak 

oranda yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu artışa koşut olarak istihdam 

yaratılamaması işsizlik sorununu giderek ağırlaştırmaktadır. Üretim kapasitesini 

artıran imalat sanayi istihdam yaratamamaktadır. İhracata dayalı sanayileşme 

stratejisi altında Türkiye ekonomisi sanayi sektöründe son dönem üretim artışlarına 

paralel bir istihdam artışı yaratabilmiş değildir. 1991-2000 döneminde ortalama 

istihdam artışı %-2,3’tür. Kamunun ortalaması %-7,8, özel imalat sanayiinin ise %-

0,8’dir. 2001-2005 döneminde ise gelişim değişmemiş, kamunun ortalaması %-8,3, 

özel imalat sanayinin ise %0,1 olarak gerçekleştiği belirtilmektedir (BSB, 2006: 20-

28). 

Türkiye ekonomisi için 2007-2013 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık Kalkınma 

Planı’ndaki öngörülere bakıldığında mevcut eğilimin devam etmesine yönelik 

politikaların izleneceği anlaşılmaktadır (VIIII.BYKP, 2006: 33). Kalkınma Planı 

döneminde GSYİH’nın yıllık ortalama 7 oranında atması beklenmektedir. Hizmet 

sektörünün bu gelişme içerisinde GSYİH’daki payının %65 seviyesine ulaşması 

öngörülmektedir. Bu hızlı büyüme döneminde istihdamın ise yıllık ortalama %2,7 

oranında artacağı ve bu gelişmenin hızlı nüfus artışı ve tarımdaki çözülmeye rağmen 

işsizlik oranının azalmasına yardımcı olacağı tahmin edilmektedir. Kalkınma 

Planındaki bir başka dikkat çekici öngörü ise sanayi sektörü üretim artış hızı 

ekonomik büyümenin üzerinde öngörülmesine rağmen (7,8) istihdam yapısındaki 

değişimin hizmet sektörü lehine olmasıdır (DPT, 2009: 20-28). 
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Tablo 1.15. Sanayi Sektörünün İstihdama Katkısı (Bin Kişi) 

Yıllar İstihdam Sanayi İstihdam Oran 

1990 20552 3033 14.76 

2000 23078 3810 16.51 

2001 23491 3774 16.07 

2002 23818 3954 16.60 

2003 23640 3846 16.27 

2004 22016 3919 17.80 

2005 22455 4178 18.61 

2006 22879 5419 23.69 

2007 23114 4314 18.66 

2008 23805 4441 18.66 

2009* 25011 4302 17.20 

     *: 2009 Kasım ayı 

    Kaynak: DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, (www.dpt.gov.tr), Erişim: 20.03.2011. 

 

Ekonomik krizle birlikte ortaya çıkan bu olgunun, krizden çıkış sürecinde de 

işsizlik oranları üzerinde bir baskı oluşturacağı ve işsizlik oranının ancak aşamalı bir 

gerileme göstereceği öngörülmektedir. Bu çerçevede, işsizlik oranı 2010, 2011 ve 

2012 yılları için sırasıyla yüzde 14,3, yüzde 14,1 ve yüzde 13,3 olarak tahmin 

edilmektedir (DPT, 2009: 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.12.  İmalat sanayii üretiminde çalışanlar endeksi (1997=100) 
     Kaynak: TCMB, (www.evds.tcmb.gov.tr), Erişim: 05.02.2011. 
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Şekil 12’de sunulan imalat sanayii çalışanlar endeksi devlete ait imalat 

sanayii işletmelerinde istihdamın azaldığı görülmektedir. 1990 yılında 174 olan 

endeks değeri 2000 yılına gelindiğinde yarı yarıya azalmıştır. 

1980 sonrası ihracata dayalı büyüme politikası döneminde Türkiye imalat 

sanayiinde dış ticarete açılma ve imalat sanayiinin istihdam yaratma potansiyeline 

ilişkin yapılan kapsamlı bir çalışmada şu sonuca ulaşılmıştır: dış ticaret politikaları 

ve makro ekonomik ortam, sanayinin istihdam yaratma potansiyelinde çok önemli bir 

rol üstlenmektedirler (Taymaz, 1998: 2).  

Ayrıca, finansal serbestleşme sonrasında ülkeye kısa vadeli sermaye akımı 

çekmekte anahtar bir rol üstlenen yüksek reel faiz oranları ve reel döviz kurundaki 

aşınma ile 1990’ların başında reel ücretlerdeki artışlar sanayinin istihdam yaratma 

potansiyelinde çok önemli etkiye neden olmuşlardır. Sabit sermaye yatırımları uzun 

dönemde ekonomik büyümenin ve istihdam artışının ana belirleyici unsurlarından 

biri olarak görülmektedir (Arısoy, 2005: www.sosyalbilimler.cukurova.edu.tr). 

1980 sonrası imalat sanayiinin düşük düzeyde istihdam artışı yaratmasının 

ardında yatan unsurlardan birisi de budur. İmalat sanayiinin istihdam performansıyla 

katma değerin artış hızı ve kapasite kullanım oranları arasında güçlü bir ilişki vardır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE UYGULANAN VERGİ POLİTİKALARI 

 

2.1.  Maliye Politikası 

Maliye politikası 1920’lerden bu yana özel bir önem kazanan ve maliye ilmi 

içinde hızla gelişen bir disiplin durumundadır. Bunu hazırlayan sebepler bir yandan 

kamu maliyesi değişkenlerinde zaman içinde nitelik yönünden ortaya çıkan 

değişmelerin devlete ekonomik hayata müdahale imkanı kazandırması; öte yandan 

ekonomik, sosyal ve politik alanda oluşan yeni çerçevenin böyle bir müdahaleyi 

esasen gerekli kılmasıdır (Maliye Politikası Nedir, ty: www.ekodialog.com). 

Konunun devamı itibariyle maliye politikası ayrıntısı ile aşağıda incelenmeye 

çalışılacaktır. 

2.1.1. Maliye Politikasının Konusu ve Tanımı 

Maliye politikasının konusu, 20. yüzyıla kadar modern devlet sistemlerinde 

çok önemli gelişmeler olmuş, kamunun ekonomik ve mali fonksiyonları artmıştır. 

Artık günümüzde, kimse kamu harcamalarının hacimce küçük olmasını, devlet 

bütçelerinin denkliğini, dolaylı vergileri, kamu borçlarının daha çok uzun vadeli 

borçlardan meydana gelmesini, kısa vadeli borçlardan kaçınmayı savunmamaktadır. 

Zamanımızın ortaklaşa özelliği kamu maliyesinin genişliğinin artması, mali olayların 

ekonomik olayları, ekonomik olayların da mali olayları karşılıklı olarak etkilemeleri 

şeklinde belirtilmektedir (Türk, 1999: 14-15). 

Maliye politikası sosyal bilimler içinde yer alan bir bilim dalıdır. Teorik ve 

uygulamalı yönleri vardır. Herhangi yerde ve zamanda bazı kıstaslara göre tespit 

edilecek belirli bazı amaçlara ulaşmada mali araçların nasıl kullanılabileceği veya 

kullanılması gerektiği konusundaki bilimsel araştırma, çalışma ve açıklamalar maliye 

politikasının teorik yönünü oluşturmaktadır. Belirli bir yerde ve zamanda kabul 

edilen amaçlar için mevcut mali araçların nasıl kullanıldığını ele alıp göstermek ve 

durumu aynı zamanda olması gereken yönüyle de değerlendirmeye çalışmak ise 

maliye politikası uygulamasını ifade etmektedir. Bazı bilim adamlarının maliye 
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politikası tanımları şöyledir (Maliye Politikasının Tanımı ve Tarihi Gelişimi, ty: 

www.ekodialog.com): 

Paul A. Samuelson: “olumlu bir maliye politikası, vergilerin ve kamu 

harcamalarının konjonktürel dalgalanmalarının azaltılmasına ve aşırı enflasyon ve 

deflasyon durumlarından uzak gelişen bir tam istihdam ekonomisinin devamına 

yardım edecek şekilde tespitidir” ifadesi ile başarılı ve gerekli bir maliye 

politikasının amaçlarını belirtmiştir. 

Richard A.Musgrave: “saf bir maliye politikası kamu harcamalarındaki 

değişmelerin vergi hasılatındaki değişmelerle karşılandığı bir politikadır” olarak 

tanımlamıştır.  

J.Maynard Keynes: “gelirin daha eşit bölüşümü için iradi bir vasıta ve 

sermaye birikiminin ölçülü olarak büyümesini sağlayan bir istikrar faktörü” olarak 

tanımlamıştır. 

G.K. Shaw: “maliye politikası genellikle, makro ekonomik politik amaçlara 

ulaşmak için devletin vergi ve harcama programlarındaki değişmelerin uzlaştırılması 

olarak tanımlanmaktadır” şeklinde bir tanım vermiştir. 

Maliye politikasının amaçlarına ulaşabilmesi bakımından, bütçe ya da mali 

politika yanında para politikası da büyük önem taşımaktadır. 1929-1930 ekonomik 

krizinden sonra, maliye politikası içinde bütçe politikasına verilen anlamın 

değişmesi; ekonomide denge sağlanması, tam istihdam, ekonomik kalkınmanın 

gerçekleştirilmesi, gelir dağılımının düzenlenmesi bakımından mali araçların taşıdığı 

önemin anlaşılmasına yardımcı olduğu ifade edilmektedir (Akdoğan, 2002: 424). 

1980 den sonra Maliye politikası önlemleri belli bir yasal çerçeve altında 

uygulanmaya başlamıştır. İktisat politikasının aracı olan maliye politikası, iktisat 

politikasıyla bir bütün olarak gelişmiştir. En geniş anlamda, iktisat politikaları 

istikrarlı bir ortamda kalıcı bir ekonomik büyümeyi hedefler. İstikrarlı ortam 

enflasyonun olmadığı ya da çok düşük olduğu bir ortamdır. Bu ortamı sağlama 

görevi para basan bir kuruluş olarak merkez bankalarına verilir. Kalıcı büyümeyi 

sağlamak ise maliye politikalarını (vergi ve harcama politikalarını) elinde bulunduran 

siyasi iktidarların sorumluluğundadır (Kumcu, 1999: www.hurriyet.com). 
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Maliye politikası; belirlenen iktisadi amaçlara ulaşabilmek için devlet 

harcamaları ve devlet gelirlerinin miktar ve bileşiminde değişiklikler yapılması 

biçiminde tanımlanabilir. Başka bir tanımda ise maliye politikası; iktisat politikası 

hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kamu ekonomisi değişkenlerini kullanmak 

suretiyle ekonomiye müdahalede bulunmak, bunun için de maliye politikası 

amaçlarının teknik yapısı ve etkinlik şartlarının ekonomi politikası teorisi içinde 

incelenmesi gereğidir şeklinde tanımlanmaktadır (Ulusoy, 2004: 21). 

Diğer bir tanımda ise maliye politikası; Devletin vergi almak, harcama 

yapmak, borçlanmak ve bütçe yapmak için hak ve yetkilerinden yararlanarak kamu 

ekonomisinin amaçlarını gerçekleştirmeyi sağlayan bir politikadır (Aktan, 2001: 40). 

2.1.2. Maliye Politikasının Amaçları 

Ekonomi politikasının bir dalı olan maliye politikası bir ekonomide temel 

makroekonomik amaçlara ulaşmak için kamu harcamaları ve gelirlerinin büyüklük 

ve bileşiminde yapılması gereken düzenlemeler olarak belirtilmektedir. Maliye 

politikasının başlıca amaçları kapsamında genellikle ve yaygın olarak, ekonomik 

istikrarın sağlanması, yeterli bir ekonomik kalkınma ve büyüme hızının sağlanması 

ile gelir dağılımının düzeltilmesi üzerinde durulmaktadır (Ataç, 1994: 5). 

Maliye politikasının yukarda belirtilen üç temel amacı dışında diğer amaçları 

da şunlardır: Ödemeler bilançosu dengesinin gerçekleştirilmesi, bölgesel 

dengesizliklerin giderilmesi, işgücü verimliliğinin yükseltilmesi, ihracatın arttırılması 

gibi amaçlardan söz edilebilir (Aytaç, 1994: 3-19). Bu bağlamda öncelikle maliye 

politikasının amaçlarından bahsedilmeye çalışılacak ve daha sonra bu amaçlara 

ulaşılmak için uygulanan politika ve araçlarda bahsedilecektir. 

a) Ekonomik İstikrar; 

İstikrar kelime olarak yerleşme, karar bulma, bir yerde sabit kalma şeklinde 

tarif edilmektedir. Ekonomik istikrar kavramı ise; denge, kararlılık, önceki iyi 

durumu muhafaza etme şeklinde açıklanmaktadır. Bir ekonomide milli geliri 

arzulanan düzeyde, genellikle tam istihdam mili gelir düzeyinde istikrara 

kavuşturmaya çalışan politikalar “istikrar politikası” olarak tanımlanmaktadır 

(Ulusoy, 2004: 317). 
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Klasik iktisadi düşünceye göre istikrarla kastedilen fiyat istikrarıdır. Çünkü 

bu düşünce sistemine göre ekonomi devamlı tam istihdam halinde dengededir ve 

dolayısıyla fiyat istikrarı sağlandığında ekonomik istikrar sağlanmış olur. Ancak 

Keynesyen yaklaşım ise ekonominin eksik istihdam ve aşırı istihdam hallerinde de 

bulunabileceğini ortaya koymuştur. Dolaysıyla bu iktisadi düşünceye göre ekonomik 

istikrar; tam istihdam ve fiyat istikrarının birlikte gerçekleştirilmesiyle sağlanabilir. 

Bu bağlamda bir ekonomide düşük bir üretim düzeyinde istikrarlı bir fiyat düzeyi 

arzulanmadığı gibi, hızla yükselen bir fiyat düzeyinde de maksimum üretim düzeyi 

istenmemektedir. Yalnızca hem istikrarlı fiyatların hem de tam istihdamın mevcut 

olduğu bir ekonomide ekonomik istikrar tam olarak gerçekleşmektedir (Ataç, 1994: 

3-19). 

Bir ekonomide dengenin tam olarak sağlanabilmesi için hem yurt içi istikrarın 

sağlanması hem de ödemeler dengesi açığının giderilmesi gerekmektedir. 

Günümüzde dış ticaretin öneminin gittikçe artması, iç piyasada geliri, artırmak için 

alınan maliye politikası önlemlerinin etkinliğini, örneğin, iç talep yetersizliğini 

gidermek için yaratılan satın alma gücünün yurt dışına sızması nedeniyle, 

zayıflatmaktadır. Bu durumda bir ekonomide hem yurt içi hem de yurt dışı istikrarın 

bir arada gerçekleştirilebilmesi için maliye politikasının  diğer   politikalarla   

uyumlu   bir   biçimde   kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır (Ulusoy, 2004: 

317). 

Ülke ekonomilerinde çeşitli dönemlerde ortaya çıkan dengesizliklerin 

giderilmesinde uygulanan istikrar politikaları ortodoks ve heteredoks istikrar 

politikaları şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Ortodoks istikrar programları içsel ya da 

dışsal sebeplerle ekonomide bozulan arz-talep dengesini yeniden kurmayı ve bunun 

yansıması olarak ortaya çıkan ekonomik problemleri çözmeyi hedeflemektedir. Bu 

problemler genellikle ödemeler bilançosu dengesizlikleri, kamu açıkları ve enflasyon 

gibi makro ekonomik karakter taşımaktadır. Heteredoks istikrar politikaları ise sıkı 

para ve maliye politikasını içeren Ortodoks istikrar politikası araçları yanında gelir 

politikası araçlarını da içeren istikrar politikalarına denilmektedir. Üretim ve 

istihdam düzeyinde bir gerileme yaratmadan enflasyonu kısa sürede ve ani olarak 

aşağı çekmeyi amaçlayan bu politikalar heteredoks şok olarak da nitelendirilmektedir 

(Ulusoy, 2004: 317). 
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Fiyat istikrarının sağlanması amacını taşıyan ortodoks programlar, kamu 

harcamalarının azaltılması, gelirin arttırılması, para arzının daraltılması ve ticaret 

engellerinin kaldırılması gibi politikalardan oluşurken, heteredoks istikrar 

programları ise fiyat ve ücretlerin dondurulması, döviz kurunun sabitlenmesi ile mali 

ve parasal disiplini sağlayacak politikalardan oluşmaktadır (Ulusoy, 2004: 369). 

Fiyat İstikrarı; Fiyat istikrarı, fiyatlar genel seviyesinin aşağı ya da yukarı 

doğru hareket etmemesi olarak ifade edilebilir; Ancak bir ekonomide fiyatlar her 

zaman aynı düzeyde seyretmeyebilir. Zaman zaman çeşitli ve geçici nedenlerle 

fiyatlarda yükselme veya düşmeler önemsiz oranlarda görülebilir. Bu durum fiyat 

istikrarsızlığının bir göstergesi değildir. Fakat fiyatlar genel seviyesi devamlı olarak 

yukarı doğru hareketlenirse enflasyon, aşağıya doğru hareketlenirse deflasyon olarak 

adlandırılan fiyat istikrarsızlığından söz edilir (Erdem, Şenyüz ve Tatlıoğlu, 2003: 

332, Işık, Yıldız, Gürdal ve Altun, 2004: 266). Dolayısıyla, ekonomik istikrarın bir 

unsuru olan fiyat istikrarının sağlanması, enflasyona ya da deflasyona karşı maliye 

politikası ile mücadeleyi içerir. Ancak 1970 ve sonrasında hem fiyatlar genel 

seviyesinde yükselme, hem de eksik istihdam ve durgunluk sorununun birlikte 

görüldüğü bir ekonomik yapı ile karşılaşıldı. Bu bağlamda istikrarın sağlanması, hem 

durgunluk ve işsizlik hem de enflasyonun birlikte olduğu istikrarsızlık hali olan 

stagflasyonla mücadeleyi de içermektedir (Erdem, Şenyüz ve Tatlıoğlu, 2003: 332). 

Tam İstihdam; Tam istihdam çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Tam istihdam 

genel olarak bütün üretim faktörlerinin üretim sürecinde yer alması anlamına 

gelmekle birlikte, daha çok emek faktörü bakımından tanımlanmaktadır. Bunun 

nedeni, işgücünün istihdam edilmesi halinde diğer üretim faktörlerinin de faaliyette 

bulunduğu varsayım olarak belirtilmektedir (Türk, 1999: 84). 

 Buna göre tam istihdam, çalışma istek ve kabiliyetine sahip olan faal 

nüfusun, cari ücret düzeyinde istihdam edilmesi olarak ifade edilmektedir. Bu 

tanımda belirtilen unsurlardan birisi, çalışma istek ve kabiliyetine sahip olan 

nüfustur. Buna göre çalışma isteğinde olmayıp işsiz olanlar ya da çalışma 

kabiliyetinde olmayıp işsiz olanlar tam istihdama engel değildir. Tanımda belirtilen 

bir diğer unsur, cari ücret düzeyinde istihdam edilmelidir. Buna göre, cari ücretten 
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daha yüksek ücret istediği için işsiz olanlar tam istihdama engel değildir şeklinde 

belirtilmektedir (Bocutoğlu, 2001: 57). 

b) İktisadi Kalkınma ve Ekonomik Büyüme; 

Ülke ekonomilerinin temel amaçlarından biri ulusal ekonominin üretim 

gücünü arttırmaktır. Yani belirli bir büyüme ve kalkınma hızına ulaşmak 

hedeflenmektedir. Ekonomik büyüme; kişi başına ve toplam milli gelirdeki artışı 

ifade etmek için kullanılırken, ekonomik kalkınma; kişi başına ve toplam milli 

gelirdeki artışa ek olarak sosyo-ekonomik yapıda buna paralel değişikliklerin 

gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde 

ekonomik kalkınma amaçtır. Bu amaca ulaşmak için iktisadi ve mali politikalar 

kullanılmaktır (Aktan, 2001: 35). 

Kavram olarak kişi başına gerçek gelirdeki artış olarak tanımlanan ekonomik 

büyümeyi gerçekleştirmek, iktisat politikası ile birlikte aynı zamanda maliye 

politikasının da temel amaçlarından biridir. Ekonomik istikrarı sağlamak amacını 

yerine getirmeye çalışan maliye politikası uygulamalarının, aynı zamanda ekonomik 

büyümeyi gerçekleştirmek amacına da yönelik olması gereklidir. Ekonomik istikrar 

maliye politikasının kısa dönemli, ekonomik büyüme ve kalkınma ise uzun dönemli 

amacı olarak ifade edilmektedir (Demircan, 2003: 97-116). 

Maliye politikasının amaçlarından birisi de ekonomik kalkınma ve 

büyümenin gerçekleştirilmesidir. 1930’lu yıllardan itibaren özellikle az gelişmiş 

ülkelerde maliye politikası araçlarının kullanılarak ekonomik kalkınma ve 

büyümenin sağlanması savunulmuştur. Maliye politikası araçları olan kamu 

harcamaları ve kamu gelirleri milli gelirin artışında kullanılmaya uygundur. Özellikle 

ekonomik kalkınma ve büyümenin tasarruf ve sermaye birikimi ile ilişkisi ve az 

gelişmiş ülkelerde sermaye stokunun yetersizliği, özel sektörün yeteri kadar 

gelişmemiş olması, alt yapı yatırımlarının yetersizliği gibi sorunlar ekonomik 

kalkınma ve büyüme bakımından maliye politikası araçlarıyla devletin ekonomiye 

müdahalesini gerekli kıldığı belirtilmektedir (Işık, Yıldız, Gürdal ve Altun, 2004: 

267). Bu bağlamda, devlet kamu yatırım harcamaları ile bir taraftan ekonomik 

kalkınmanın gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynarken, diğer taraftan, vergi 

politikasını ekonominin toplam tasarruf hacmini arttırıcı yönde kullanabilir. Bu 
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durumda kamu tasarruflarını arttırmak, özel yatırımları teşvik etmek, ekonomik 

kalkınmadan doğan ve ekonomik kalkınmayı tehlikeye sokabilecek yapısal 

dengesizliklere karşı koymak mümkün olabilecektir (Demircan, 2003: 97-116). 

Vergiler iktisadi hayatı zorlaştırıp engeller ortaya koymaktadır. İktisadi 

büyüme üzerinde yönlendirici ya da tarafsız olması gerektiği gibi bazı görüşler 

bulunmaktadır. Tarafsızlık; piyasada rekabete gelebilecek zararların önlenmesi 

olarak ifade edilir. Ekonomideki bozukluklar ve yetersizlikler müdahaleci bir vergi 

politikasını mecbur kılmaktadır. Bu vergi politikasına teşvik edici vergi politikası 

denmektedir. Vergi politikaları; kalkınma politikaları ve bütçe politikaları açısından 

da önemlidir. Vergi politikaları kamu kesiminin kalkınma programında gerekli 

kaynakları sağlamak yönünden vergi sisteminin idari ve iktisadi kapasitesine 

bağlıdır. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerde vergi politikası hem yatırımların 

istikrarlı bir finansman kaynağına kavuşması bakımından hem de kamunun 

sürekliliği açısından önemli görülmektedir (İktisadi Gelişmede Vergilemenin Rolü 

ve Vergilemede İstikrar, ty: 2). 

c) Gelir ve Servet Dağılımını Düzenlemek; 

Gelir ve servet dağılımı ile ilgili farklı kavramlar ortaya konulmaktadır. 

Bütün gelir dağılımı ile ilgili kavramlar, farklı açılardan gelirin kişiler, bölgeler ya da 

kesimler vb. arasında nasıl dağıldığını ortaya koymaktadır. Çok genel bir anlatımla 

gelir dağılımı, bir ülkede belirli bir süre içinde üretilen ulusal hasıla veya gelirin 

bireyler, gruplar veya üretim öğeleri arasında dağılımı olarak tanımlanmaktadır 

(Aktan, 2001: 33). 

Piyasa mekanizması, gelir dağılımında dengesizliklerin ortaya çıkmasını 

engelleyici unsurlara sahip değildir. Piyasa mekanizmasının işlemesi sonucu, 

genellikle kişilerin ellerinde olan ya da olmayan nedenlerle, gelir ve servet 

dağılımında önemli dengesizlikler ortaya çıkabilir. Bu dengesizliklerin piyasa 

tarafından kendiliğinden düzeltilemediği belirtilmektedir (Ulusoy, 2004: 285). 

Modern dünya da devlet çeşitli nedenlerle piyasa koşullarında oluşan gelir 

dağılımına müdahale etme ihtiyacı duymaktadır. Başlangıçta siyasal, ahlaki ve sosyal 

nedenlerle gerçekleştirilen bu amaç, daha sonra neo-klasik iktisatçıların geliştirdiği 
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marjinal fayda teorisi veya fedakarlık teorileri ile birlikte iktisadi esaslara 

dayandırılmıştır (Ulusoy, 2004: 286). 

Söz konusu teorilere göre gelir arttıkça gelirin marjinal faydası giderek azalan 

bir seyir izlemektedir. Bu nedenle toplum üyelerinin gelirden sağladığı faydaları 

toplamının, yani toplum refahının en yüksek düzeye erişmesi ancak gelir dağılımında 

mutlak eşitliği sağlanmasına bağlıdır. Ancak gelir dağılımında mutlak eşitlik aşırı 

hayalî bir yaklaşım olarak belirtilmektedir. Olması gereken mutlak eşitlik değil, 

kabul edilebilir bir eşitliktir. Dolayısıyla devletin yüksek gelir gruplarından düşük 

gelir grupları lehine gelir transferi yaparak yeniden dağıtıcı bir maliye politikası 

izlemesi, toplumsal fayda ve refahı olumlu yönde etkiler. Bundan dolayı gelir 

dağılımındaki dengesizliklere müdahale edilmesi istenir (Ulusoy, 2004: 286). 

2.1.3. Maliye Politikasının Araçları 

Bir ekonomide belirlenmiş ekonomik, sosyal ve politik amaçlara ulaşmada 

maliye politikası etkin araçlara sahiptir. Maliye politikası araçları veya kısaca mali 

araçlar, devlet bütçesi ile ona ilişkin unsurların tümünü kapsamaktadır. Devlet 

bütçesi kamu gelirleri ve kamu harcamaları miktar ve bileşimleriyle ilgili olması 

nedeniyle, bütçe açığı veya fazlası maliye politikasının amaçlarına ulaşmada 

kullanabileceği en önemli araçlar olarak belirtilmektedir (Erdem, Şenyüz ve 

Tatlıoğlu, 2003: 335). 

Maliye politikası araçları kamu gelirleri ve kamu harcamalarından oluşmakta 

ve bu araçlar amaçlar yönünden, değişik ekonomik olaylarda değişik etkilere sahip 

olabilmektedir. Örneğin, bir ekonomide kamu harcamalarının toplam talep 

üzerindeki etkisi ile kamu gelirleri içinde önemli bir yer tutan vergilerin toplam talep 

üzerindeki etkisi farklı olmaktadır. Hatta, kamu harcamaları içinde örneğin, mal ve 

hizmet alımına yönelen harcamalar ile transfer harcamaları arasında, vergi gelirleri 

içinde ise örneğin, gelir vergileri, servet vergileri ve harcama vergileri arasıda toplam 

talebi etkileme yönünden bir farklılık söz konusu olmaktadır şeklinde ifade 

edilmektedir (Ataç, 1994: 36). Maliye politikası araçları aşağıdaki tabloda 

belirtilmiştir. 
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2.1.3.1.   Harcama Politikası 

I. ve II. Dünya savaşları ile 1929 - 30 ekonomik krizi ve XX . yüzyılın ilk 

yarısında ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeler devletin ekonomideki 

konumunu değiştirmiştir. Devletin üstlendiği ekonomik fonksiyonlar arttıkça 

harcamalar da artmıştır. Klasik maliyecilerin amacı devletin küçültülmesi idi. Bunu 

gerçekleştirmek için az gelir toplayıp az harcama yapılması benimsenmişti. Keynes 

ve ekibinde yer alan teorisyenler ise ekonomideki problemleri talep yönlü düşünerek, 

talebi canlandırmanın hatta yönlendirmenin en iyi yolunun kamu harcamalarının 

kullanılması olduğu ileri sürmüşlerdir. Hatta bu görüş 1929 ekonomik krizi izleyen 

yıllarda birçok sanayileşmiş ülke tarafından iktisat politikası uygulamalarında 

belirleyici rol oynadığı belirtilmektedir (Ulusoy, 2004: 35). 

Günümüzde kamu harcamalarının büyük boyutlara ulaşması, maliye 

politikasının bir aracı olarak önemini ve etkinliğini arttırmıştır. Kamu harcamalarının 
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önemi, makro ekonomik yapı üzerindeki çok yönlü etkisinden ve kamu hizmetlerinin 

çeşidi ve talebindeki artışın gerektirdiği harcamaların büyük boyutlara ulaşmasından 

kaynaklanmaktadır. Kamu harcamalarının düzeyi ve yöneldiği alanlarla ilgili 

düzenleme yapılarak ekonomiyi dengeye getirecek yönde etki oluşturabilmek 

mümkündür. Özellikle enflasyonist dönemlerde; bir yandan talep kısıcı etkin ve 

verimli harcamaları yapmak, diğer yandan da arzı arttırıcı harcamalara yön vererek, 

harcamaların finanse kaynaklarını dikkate alan politikalar uygulamak gerekmektedir. 

Enflasyonist dönemlerde olduğu gibi deflasyonist dönemlerde de kamu 

harcamalarının kullanılmasındaki amaç arz-talep dengesizliğinin giderilmesi 

olmaktadır (Gökbunar ve Kovancılar, 1998: www.genbilim.com). 

Ekonomideki toplam arz ve talep dengesinin sağlanması ve devam 

ettirilmesinde kamu harcamalarının çok önemli fonksiyonları olduğu açıktır. Ayrıca 

kamu harcamaları ve diğer mali araçların makro ekonomik hedefleri gerçekleştirme 

yönünde kullanılmasının sosyo-ekonomik problemlere yol açabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. Dolayısıyla kamu harcamalarıyla ilgili mali ekonomik ve siyasi 

sorunların da bir an önce aşılması zorunluluğu söz konusudur denilmektedir 

(Gökbunar ve Kovancılar, 1998: www.genbilim.com). 

2.1.3.2.  Borçlanma Politikası 

Kamu harcamalarını finanse etmede kullanılan en önemli kamu geliri 

vergilerdir. Bunun yanında borçlanma da ulaştığı boyutlar ve ekonomik değişkenler 

üzerindeki etkisi itibariyle diğer önemli bir kamu gelirini oluşturmaktadır. Vergi ve 

borçlanma dışındaki kamu gelirlerinin gerek sürekliliği, gerekse boyutları ve etkileri 

borçlanma ve vergilere kıyasla çok sınırlı kaldığı ifade edilmektedir (Ulusoy, 2004: 

37). 

Borçlanmanın vergilerden en önemli farkı geçici bir gelir kaynağı olmasıdır. 

Devlet vergi ile elde ettiği gelirleri ilerde mükelleflere geri ödemeyeceği halde, 

borçlanmada anapara yanında bir de faiz geri ödemesi yapılmaktadır. Bu nedenle 

klasikler borçlanmaya gerçek bir kamu geliri olarak bakmazlar ve “bu geliriler 

devletin normal geliri olan vergiler öne alınmış ıskonto edilmiş şeklidir” yaklaşımını 

benimsemişlerdir (Eğilmez, 2004: 65). 
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Borçlanma iki amaçla yapılabilir. Birincisi bütçe veya diğer kamu kesiminde 

oluşan finansman açıklarını karşılamak şeklinde olabilir. Bu uygulama mali amaçlı 

borçlanma denilmektedir. Diğeri ise enflasyon ve deflasyonu önleme, gelir 

dağılımını düzenleme, ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlama gibi temel makro 

ekonomik amaçların gerçekleştirilmesi şeklinde olabilir. Bu şekilde borçlanmaya 

ekonomik amaçlı borçlanma denilmektedir (Meriç, ty: 2-3). 

Borçlar farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Niteliği ve ekonomik etkinliği 

hayli farklı iki borçlanma çeşidi var; iç borçlanma ve dış borçlanma. Ülkemizin de 

içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler açısından boyutları, niteliği ve finans 

piyasalarının genişlemesi borçlanmayı çok önemli bir maliye politikası aracı haline 

getirmiştir (Meriç, ty: 2-3). 

Burada hemen belirtmeliyiz ki gelişmekte olan ülkeler için borçlanma 

konusundan yaşanan tecrübeler borçlanmanın sorun çözücü olmaktan ziyade sorunun 

kaynağı olduğunu göstermektedir. Örneğin 1982 yılında başta Meksika, Brezilya, 

Arjantin ve Polonya olmak üzere bir çok gelişmekte olan ülke borçlarını 

ödeyemeyeceğini ilan etmiştir(moratoryum). Ülkemiz ise 2007 yılı bütçesinin yüzde 

40'dan fazlasını faiz ödemelerine aktarmaktadır. Yatırım ve diğer alanlara ayıracağı 

kaynağı kalmayan devletin ekonomiyi yönlendirme gücü tamamen zayıflamıştır. 

Başka bir deyişle maliye politikasının amaçlarını gerçekleştirmek için uygulanan 

borçlanma politikasının etkiliği azalmaktadır (Ulusoy, 2004: 38). 

Oysa etkin bir şekilde uygulanacak borçlanma politikası özellikle fiyat 

istikrarına işsizliğin önlenmesine ve ekonomik büyümeye önemli katkı yapabilir. 

Borçlanmanın atıl fonların aktif hale getirilerek sermaye yetersizliğinin giderilmesi 

ve piyasadaki likiditenin emilerek toplam talebe müdahale edilmesi gibi etkileri de 

söz konusu olabilir (Türkiye’de İç Borçlanma, ty: www.genbilim.com). 

2.1.3.3. Vergi Politikası 

Günümüzde maliye politikası amaçlarına ulaşmada kullanılan mali araçların 

başında vergiler gelmektedir. Vergi, devletin, kamu harcamalarını karşılamak 

amacıyla egemenlik gücüne dayanarak, toplumu meydana getiren kişi ve 

kurumlardan ödeme güçlerine göre, karşılıksız ve zorla aldığı ekonomik değerlerdir 
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(Pehlivan, 2010: 18). Vatandaşların vergi ödeme zorunluluğu vergileri mali araçlara 

ulaşmada en etkili araç haline getirmektedir. Örneğin tasarrufları yetersiz olduğu için 

arzulanan büyüme hızının gerçekleşmediği bir ekonomide maliye politikasının amacı 

tasarrufları arttırmaktır. Toplam tasarrufları arttırıcı nitelikteki düzenlemeler iki 

şekilde yapılabilir. İlki, tüketim harcamalarını vergilendirerek gelirin tasarruf ve 

tüketim arasındaki dağılımını tasarruflar lehine değiştirmektir. Bunun anlamı 

tüketimin maliyetini artırarak özel tasarrufları teşvik etmektir. Diğeri ise vergilerle 

cebri tasarruf oluşturmaktadır şeklinde belirtilmektedir (Ulusoy, 2004: 36). 

Üretim kapasitesindeki artışın toplam talebi karşılayamadığı bir ekonomide 

ise alınacak tedbirlerden biri de vergisel olabilir. Özellikle talepteki artışlar tüketim 

eğiliminden yükselmesinden meydana geliyorsa vergiler yoluyla tüketim kısılarak 

yatırımların arttırılması söz konusu olabilir (Tunca, 2001: 119-126). Çalışmamızın, 

takip eden başlıklarında vergi ve vergi politikaları üzerinde durulmaktadır. 

Vergi politikaları bugün devletler açısından önemli bir maliye politikası aracı 

haline gelmiştir. Günümüzde vergi politikasının temel amacı büyüme ve istihdam 

politikasını desteklemek ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmaktır. Aynı zamanda 

makroekonomik politikalarla uyumlu, etkin ve basit bir vergi sisteminin 

oluşturulması hedeflenmektedir (Erdikler, 2006: www.malihaber.com). Diğer bir 

ifade ile vergi politikaları, yatırım, büyüme, iş yaratma, teşvik etme üzerinde çok 

önemli bir yere sahiptir (Economic Competitivenes, 2010: 1). 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde vergi politikasının amaç ve araçlarının 

dört ana başlık altında toplanması mümkündür. Bunlar sırasıyla (Bozoğlan, 2006: 

www.muhasebetr.com); 

• İktisadi büyüme ve kalkınmanın finansmanı, 

• Gelir dağılımında adalet, 

• Ekonomik etkinlik ve 

• Ekonomik istikrar olarak sayılabilir. 

Türkiye’de yeteri kadar vergi toplanamayışının önemli nedenlerinden biri de 

sağlıklı belge düzeninin olmayışıdır. Nitekim gider yazılabilecek harcamaların 

kapsamının dar oluşu fatura-fiş kullanımını azaltmakta, bu durum da fiş-fatura 
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vermeyen işletmenin defterine düşük gelir kaydetmesi ve mal alışlarının da bir 

kısmının belgesiz olması anlamına gelmektedir. Gider yazılabilecek harcamaların 

kapsamı genişletildiğinde belge düzenlemek zorunda kalacak işletmenin, gelirinin 

tamamını kaydetmesi ve ayrıca daha önce gizlenen KDV gelirinin de ayrıca beyan 

edilmesi sağlanabilecektir (Bozoğlan, 2006: www.muhasebetr.com). 

2.1.3.3.1. Verginin Tanımı ve Vergi Politikalarının Önemi 

Vergi, kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişilerden ve kuruluşlardan 

kanun yoluyla toplanan paralardır. Vergi, devlet ve diğer kamu kuruluşlarının, kamu 

hizmetlerinin finansmanını karşılamak üzere kişilerden zorla aldıkları paralardır. 

Vergi anayasamızda yer alan ve herkesin ödeme gücüne göre ödemekle yükümlü 

olduğu bir görevdir şeklinde tanımlanmaktadır (Pehlivan, 2010: 18, Tuncer, 2006: 9). 

Vergi; Türkçe bir terim olup, kökeni itibariyle anlamı; “hediye edilen, karşılıksız 

verilen bir değer” olarak belirtilmektedir ( Sayar, 2000: 125 ). Her ne kadar vergi 

Türkçe bir terim olsa da vergilendirmenin temel ilkelerini ilk olarak Adam Smith 

tarafından telaffuz edildiği belirtilmektedir. Bu bağlamda ilkeler şu şekilde 

görülmektedir (Chittenda ve Soan, 2006: 6): 

• Hisseleri aynı durumda olan mükellefler için vergi oranları aynı olmalıdır. 

• Şeffaflık ve kesinlik olmalıdır. 

• İşletmelerin gücünü aşacak şekilde olmamalıdır.  

Nitekim, 1962 Anayasası’nın 61. maddesinde, “Herkes, kamu giderlerini 

karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim ve 

harçlar ve benzeri mali yükümlülükler ancak kanunla konulur, değiştirilir veya 

kaldırılır” hükmüne yer verilmiştir. Aynı konuyu düzenleyen 1982 Anayasası’nın 73. 

maddesinde de, 1961 Anayasası’nın 61. maddesindeki hükümler korunmuştur. 

Anayasada yer alması nedeniyle yerine getirilmesi zorunlu ve çok önemli bir 

ödevdir. Verginin zorla alınması anayasada yer almasından ve vatandaşlık görevi 

olmasından kaynaklanmaktır. Dolayısıyla kimsenin vergi ödememe gibi ya da ödeme 

konusunda direnme gibi bir tercihi söz konusu olamaz. Anayasamızın 73. 

maddesinde vergi ile ilgili tanımlama ve bu konu ile yetkili organlar açıkça ifade 

edilmektedir. Vergileme yetkisi devletindir ve egemenlik gücüne dayanarak devlet 
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kişilerden vergi alır. Kamusal hizmetlerin yerine getirilebilmesi için yapılacak 

harcamalarda vergiler, çok önemli bir mali kaynak oluşturmaktadır. (Verginin 

Tanımı, ty: www.ekodialog.com, Turhan, 1998: 22, Tosuner ve Arıkan, 2005: 4, 

Kırbaş, 1997: 30, Tosuner ve Arıkan, 2007: 3-4, Bilici, 2005: 37, Ünsal, 2006: 5). Bu 

bağlamda vergi, dayanağını egemenlik gücünden alan ve bireylerin toplum adına 

yapmış olduğu mali fedakarlığı ifade etmektedir. Her bireyin bu fedakarlıklara 

dengeli ve adil bir şekilde katılması esastır denilmektedir (Akdoğan, 2006: 4, 

Akdoğan, 2008: 4). 

Vergiler sadece kaynak olmakla kalmayıp aynı zamanda devlete sosyal, 

ekonomik ve politik amaçlarına ulaşabilmesi için de yardımcı olmaktadır. Devlet 

vergiyi bazı durumlarda özendirici bir araç olarak kullanmaktadır. Vergiler devletin 

kamu hizmetlerinin finansmanını sağlarken aynı zamanda devleti sosyal, ekonomik 

ve politik hayata müdahale etmesini de sağlayan bir araç olarak görülmektedir (Vergi 

Nedir, ty: www.hemsoruhemcevap.com). 

Kısaca, devletin yüklenmiş olduğu kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için 

herhangi bir hizmete karşılık olduğunu belirtmeksizin, egemenlik gücüne dayanarak 

cebri bir şekilde gerçek ve tüzel kişilerden aldığı maddi katkıya vergi denilmektedir. 

Bu çerçevede verginin unsurları (Yılmaz, 2006: 5); 

• Egemenlik gücüne dayanması, 

• Karşılıksız olması, 

• Önceden belirlenmiş kurallara göre gerçek ve tüzel kişilerden alınması, 

• Cebri olması, 

şeklindedir. Genel olarak verginin dar tanımı ve onu oluşturan unsurlar yukarıdaki 

şekilde ifade edilmiş olmakla birlikte, özellikle vergi kavramının tanımı konusunda 

maliye literatüründe zamana ve ekole göre farklılıklar olduğu görülmektedir 

Ayrıca Vergi, harcama ve yatırım yapabilmek için alınacak kararları 

etkilemektedir. Bir ülkenin vergi sistemi bize o ülkenin işletmeleri, yatırımları ve 

sanayisi hakkında önemli bir gösterge olarak görülmektedir (Olderhaw, 2008: 1).  
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Bu bağlamda iyi bir vergi sisteminden bahsedebilmek için vergi sisteminin 

taşıması gereken özellikler şunlar olarak sıralanmaktadır (Fox, 2011: The Universty 

of Tennesse): 

• Cari Gelirler, 

• Uzun vadeli büyüme, 

• Stabiliteler’dir. 

Günümüzde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde maliye politikaları 

amaçlarından biri olan vergileme politikası oldukça etkin bir mali araç olarak daha 

önce ifade etmiştik. 

Vergi, maliye politikasının bir aracı olarak; diğer bir deyişle iktisadi sonuçlar 

yarattığı için, korunmakta olan ve geliştirilmek istenen alanlar için, vergi teşviki, 

gelişmesi, önlenmesi istenen alanlarda ise vergilerin arttırılması yolu ile müdahale 

edilmesini kolaylaştırdığı belirtilmektedir (Özbilen, 1999: 69-73). 

Bu arada, vergi politikasının gelirin yeniden dağıtımında oynadığı rol de 

önem taşır. Yeniden dağıtıcı bir vergi politikası, düşük gelirlilere mali yardımları, 

sübvansiyonları, kısaca mali ve ekonomik transferleri kapsamaktadır. Bunun anlamı, 

sözü edilen kesimlere uygulanan vergi indirimleri ve muafiyetliklerini kapsayan 

vergi istisnası uygulamalarıdır (Akdoğan, 1998: 75). 

Vergi politikası; belli ekonomik, mali ve sosyal amaçlara ulaşmak için 

vergilerin miktarında ve bileşiminde yapılan ayarlamalardır. Vergi politikalarının 

amaçları şunlardır (Türk, 1999: 173-175): 

• Kamu harcamalarının finansmanını sağlamak, 

• Gelir dağılımındaki eşitsizlikleri azaltmak, 

• Ödemeler dengesi açığını azaltmak, 

• Ekonomik kalkınmayı sağlamak ve bölgesel eşitsizlikleri azaltmak amacıyla 

belli sektör ve bölgelerin gelişmesini teşvik etmektir. 
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2.1.3.3.2. Vergi Politikalarının Ekonomik Etkileri 

Vergi politikaları, bir yandan ekonomik istikrarın sağlanması ve diğer yandan 

da yatırımların arttırılması ve iktisadi büyümenin hızlandırılması açısından büyük 

önem taşır. Bu nedenle, vergi politikaları daima üretimi ve istihdamı arttırmaya 

yönelik olmalıdır. Ancak vergi oranlarındaki değişimler işgücü piyasasını ve işveren 

kararlarını direkt olarak etkilemektedir (Cherniosysky, 1996: 3). Mesela, yüksek 

vergi oranları yatırımcıları girişimcilikten vazgeçirmektedir. Engellenen girişimcilik 

faaliyetleri sebebiyle de istihdam olanakları ciddi bir şekilde azalış göstermektedir 

(Janathan ve Sincloir: 2010: 2).  

2.1.3.3.2.1. Gelir Dağılımı Üzerinde Vergi Politikalarının Etkisi 

Maliye politikasının en önemli amaçlarından birisi, kişisel gelir dağılımında 

eşitliği gerçekleştirmektir. Kamu maliyesinin, kişisel gelir dağılımı üzerinde yaptığı 

etkinin belirlenmesi bakımından bütçenin her iki tarafında yer alan kalemlerin, yani 

gerek gelirlerin, gerekse giderlerin dikkate alınması daha anlamlı olacağı 

belirtilmektedir. Fakat gelir dağılımını eşitlemeğe yönelik bir maliye politikası için 

önemli olan bilgiler, sadece bütçe yansımasından değil, aynı zamanda tekil gelir ve 

giderlerin oluşturmuş olduğu etkilerden de elde edilebildiği ifade edilmektedir 

(Turhan, 1998: 229). 

Maliye ve vergi politikalarının öncelikli amacı adil bir vergileme sistemi 

yaratarak gelir dağılımının Lorenz Eğrisi üzerindeki ideal seviyeye yaklaştırmaktır. 

Bu nedenle gelir üzerinden alınan gelir vergisinin etkin ve verimli bir uygulamaya 

kavuşturulması için bazı şartların varlığı gerekli görülmektedir. Bunlar şöyle 

sıralanmaktadır (Eker, Altay ve Sakal, 1996: 236); 

• Ülkede geçimlik kesimin ağırlık ve önemini kaybedip, yerini yaygın bir 

şekilde piyasa ekonomisinin ilke ve koşullarının egemen olduğu bir ortama 

bırakılmış olması, 

• Yükümlüler arasında okuma-yazma oranlarının yükseltilmesi, 

• Sağlıklı ve güvenilir bir muhasebe sisteminin yaygın bir uygulamaya 

kavuşturulmuş bulunması, 
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• Dürüst ve etkin çalışan bir vergi idaresi, 

• Yükümlülerin vergilemeye karşı uyum ve anlayış içinde olmaları, 

• Yüksek gelir tabakasındaki fertlerin siyasi organ üzerine ağırlık ve etkilerini 

koyarak vergi düzenlemeleri ve güvenlik önlemlerine karşı çıkmaları gerekir. 

Yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda yapılan vergilendirmenin ülke 

şartları dikkate alınarak yapılması önemlidir. Gelişmekte olan ülkelerde söz konusu 

ortam ve koşulların ne ölçüde mevcut olabileceği düşünüldüğünde, gelir vergisinin 

etkin olarak uygulanmasında ne büyük güçlüklerle karşılaşılacağı kendiliğinden 

ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, vergisel kolaylıklar sağlamak yoluyla ekonomik 

büyümeye olumlu katkıda bulunmaya çalışmak daha fazla kabul gören bir yöntem 

olarak belirtilmektedir (Siverekli, 2003: 50). 

2.1.3.3.2.2. Kaynak Dağılımı Üzerinde Vergi Politikalarının Etkisi 

Piyasa ekonomisi mantığı içinde, ihtiyaçlar ile iktisadi kaynaklar arasındaki 

dengeyi sağlayan temel değişken, fiyat mekanizmasıdır. Eğer ekonomide tam rekabet 

şartları mevcut, üretim ve tüketim birimleri arasında fayda ve maliyet ilişkileri yok 

ise göreli fiyatlar ve göreli karlar optimum toplam faydayı sağlayan kaynak 

dağılımını gerçekleştirir (Gürbüzer, 1997: www.econturk.org). 

Vergiler açısından iktisadi gelişmeyi sağlayacak, yani yatırımları etkileyecek 

kaynak dağılımı politikaları iki yönlü ele alınabilir (Dış Ticaret Müsteşarlığı, ty: 

www.dtm.gov,); 

• Farklı oranlı tüketim vergileri ile mal ve hizmetlerin göreli fiyatlarına 

müdahale edilerek tüketici tercihlerinin ve piyasada oluşan talebin yapısının 

değiştirilmesinin amaçlanması: Talep yapısı olumsuz etkilenen mal ve 

hizmetin üretiminin azalması, dolayısıyla kaynak kullanımının başka mal ve 

hizmetlerin üretimine kayması beklenir. Tabi bu tür uygulama sonucunun 

yaşanabilmesi için, öncelikle vergiye konu olan mal ve hizmetlere olan talebin 

fiyat esnekliğinin yüksek ve ekonomide faktör alışkanlığının yeterli olması 

gerekmektedir 
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• Uygulanan vergileme politikası ile göreli karlılığın değiştirilmesi: 

Sektörlere/alt sektörlere verilen öncelik, yatırımın yapılacağı bölge işletme 

büyüklüğü, kullanılan teknoloji, araştırma yönlü faaliyetler, kullanılan ara 

malı veya hammaddeye göre getirilen kısıtlamalar göz önünde bulundurularak 

vergileme tercihleri yapılır. Burada hedeflenen ya yatırım mallarının 

fiyatlarının uygun bir şekilde yönelişini sağlamak ya da öncelikle gelir 

üzerinden alınan vergilerde farklı oranlar uygulamak, istisna ve muafiyetleri 

kullanmak gibi temel yöntemlerle mali karlılık farklılaştırmasını kullanmaktır. 

2.1.3.3.2.3. Kalkınma Üzerinde Vergi Politikalarının Etkisi 

Devlet maliye politikasının bir amacı olan ekonomik büyüme ve kalkınmayı 

gerçekleştirirken çeşitli araçlardan faydalanır. Çalışmamızın daha önceki 

bölümlerinde değinildiği üzere bu araçlar; vergi politikası, harcama politikası (bütçe 

politikası) ve borçlanma politikasıdır. Maliye politikası yukarıda belirtilen araçlardan 

faydalanmak suretiyle belirli amaçlara ulaşmaya çalışır. Günümüzde özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde maliye politikası araçlarından biri olan vergileme politikası 

oldukça etkin bir mali araçtır. Kamu harcamalarına bireylerin cebri katılma payları 

olan vergiler, devlet olgusu ile birlikte ortaya çıkmıştır. Vergi ve vergileme, anayasal 

bir ödev ve yetki olup, ekonomik ve sosyal faaliyet ve hareketlerin odak noktasıdır. 

Piyasa ekonomisi düzenindeki ülkelerin kamu gelirlerinin %70-95’i vergi 

gelirlerinden oluşmaktadır oluştuğu ifade edilmektedir (Devrim, 1995: 149). 

Ekonomik büyüme ve kalkınma günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte 

olan ülkelerde devletin temel makroekonomik amaçlarından biri olarak kabul edilir. 

Bununla birlikte, gelişmiş ülkeler için öngörülen kalkınma politikaları ile gelişmekte 

olan ülkeler için öngörülen kalkınma politikaları, ülkelerin yapısal özellikleri 

(işsizlik, fiyat istikrarı vb.) nedeniyle farklılık gösterebilmektedir. Gelişmekte olan 

bir ülkede maliye politikasının temel amacı istikrarlı bir ortam temin edilmek 

suretiyle kalkınmanın sağlanmasıdır (Siverekli, 2003: 97-100). 

Gelişmiş bir para piyasasından yoksun ve iç kaynak yetersizliği ile karşı 

karşıya olan gelişmekte olan ülkelerde, kamu kaynaklarının seferberliği için temel 

araç vergi politikalarıdır. Vergileme, hem gerçekleştirdiği doğrudan katkılar, hem de 
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kontrol ve teşvik açısından yarattığı dolaylı etkiler nedeniyle ekonomik kalkınmanın 

finansmanının en önemli kaynağı olarak görülmektedir (Siverekli, 2003: 97-100). 

Ancak, gelişmekte olan ülkelerde vergi gelirlerinin GSMH’ya oranının 

yaklaşık yüzde 15 seviyelerinde olduğu göz önüne alındığında vergi sisteminde bazı 

önlemlerin alınması kaçınılmaz olmaktadır. Bu kapsamda (Siverekli, 2003: 100); 

• Vergi sisteminin; kaynakları, özel sektörden kamu sektörüne aktarması 

sağlanmalı, 

• Vergi sisteminin; kaynakları, özel sektör içinde düşük öncelikli 

kullanımlardan, yüksek öncelikli kullanımlara doğru aktarması sağlanmalıdır. 

• Bu ilkelerle birlikte, gelişmekte olan ülkelerde vergi politikasının, 

kalkınmanın önemli bir finansman aracı olarak, girişimcilikten 

kaynaklanmayan gelirlerin etkin olarak vergilendirilmesine yönelmesi ve 

üretimde bulunan ve verimli yatırımlar yapan özel sektöre yeterli teşvikleri 

sağlaması gerekir. 

Yüksek istihdamın sağlanması ile birlikte ekonomik büyümenin 

maksimizasyonu ilkesinin geçerli olduğu gelişmiş ülkelerde ise, ekonomik kalkınma 

dinamik bir özel teşebbüsün faaliyetlerine bağlı kılınmıştır denilmektedir (Aytaç, 

1999: 279). 

2.1.3.3.2.4. Üretim ve İhracat Üzerinde Vergi Politikalarının Etkisi 

Vergiler, hem toplanma aşamasında hem de harcanma aşamasında ekonomik 

büyüklükler üzerinde etkide bulunmaktadır. Devletler iki taraflı ya da çok taraflı 

anlaşmalarla kendilerini sınırlamış bulunmaktadır. Bu nedenle vergi politikaları 

belirlenirken uluslararası yükümlülükler de göz önüne alınmak durumundadır (Vergi 

Politikalarının Üretim ve İhracata Etkileri, ty: 37). 

Türkiye’de toplam vergilerin içeriği OECD ülkelerine göre farklılıklar 

göstermektedir. Sosyal güvenlik kesintilerinin de dahil edildiği toplam vergiler 

içinde gelir ve servet üzerinden alınan vergiler ile sosyal güvenlik kesintileri OECD 

ülkelerinde Türkiye’den daha yüksektir. Mal ve hizmet üzerinden alınan dolaylı 
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vergilerde ise tam tersi durum geçerlidir (Vergi Politikalarının Üretim ve İhracata 

Etkileri, ty: 37). 

Dış ticaret işlemlerinden alınan vergilerin oranında düşüş eğilimi devam ettiği 

belirtilmektedir. 1990 yılında %17,7 olan dış ticaret üzerinden alınan vergilerin 

toplam vergilere oranı 2001 yılında %14,4’e gerilemiştir. Bu gerilemenin temel 

nedeni uluslararası yükümlülükler çerçevesinde gümrük vergi oranındaki 

indirimlerdir. Özellikle AB ile yapılan gümrük birliği, düşüşlerin asıl nedenini 

oluşturmaktadır. Vergi yapısında gelişen bu değişmeler sonunda dolaylı-dolaysız 

vergi oranları da büyük bir dönüşüm geçirmiştir. 1990 yılında toplam vergilerin 

%52’si dolaysız vergilerden, %48’i dolaylı vergilerden oluşurken, 2001 yılı itibariyle 

söz konusu oranlar %40 ve %60 seviyelerinde gerçekleşmiştir (Devrim, 2002: 90). 

Türkiye OECD ülkeleri arasında toplam vergi yükü düşük ülkelerden 

birisidir. 1999 yılı verilerine göre toplam vergilerin GSYİH’ya oranı OECD 

ülkelerinde ortalama %27,7 iken, Türkiye’de %22,2 düzeyindedir. Yapılan 

hesaplamalara göre kayıt dışı ekonominin Türkiye’de diğer ülkelere göre çok daha 

yüksek olduğu düşünüldüğünde, vergilerin ekonomiye olan toplam yükünün daha da 

düşük düzeylerde seyrettiği sonucu ortaya çıkmaktadır (Ay ve Talaşlı, 2008: 149). 

2.1.3.3.2.5. Türkiye’de Yürürlükte Bulunan Belli Başlı Vergiler 

Ülkemizde dolaylı ve dolaysız tasnif kapsamında birçok vergi bulunmakta ve 

uygulanmaktadır. Ancak aşağıda çalışmamız gereği sadece gelir vergisi, kurumlar 

vergisi ve KDV teorik olarak anlatılmaya çalışılmaktadır. 

2.1.3.3.2.5.1. Gelir Vergisi 

Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği, tasarruf veya 

harcamasına kaynak teşkil eden her türlü kazanç ve iratların safi tutarıdır (Akdoğan, 

2008: 178). Gerçek kişilerin ticari kazançları, zirai kazançları, ücretler, serbest 

meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ile diğer 

kazanç ve iratlar gelir vergisinin unsurlarını oluşturmaktadır (Pehlivan, 2010: 124). 

Gerçek kişilerin gelirleri, gelir vergisine tabi olup, bir takvim yılında elde edilen 
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gelirler mükellef veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh edilir (G.V.K. Mad: 

1ve 2). 

Gelir vergisi, gerçek kişilerin gelirlerini vergilendirmeye yönelik bir vergidir. 

Mükellefiyet kural olarak kişiye özgü bir kurum olmakla birlikte, yasa koyucunun 

belirli serbesti sınırları içerisinde aile gelirlerinin mükellefiyet açısından esas 

alınmasını uygun bulduğu da izlenmektedir. Herkesin mali gücüne göre vergi yüküne 

katılması anayasal bir görev olarak çeşitli ülke anayasalarında hüküm altına 

alınmıştır. Vergi ilkeleri çerçevesinde sağlıklı ve etkin bir vergileme yapılarak 

güdülen amaçlara ulaşılması temel felsefedir. Kişinin kendisinin ve ailesinin 

yaşamını ancak sürdürmeye yetecek düzeydeki gelirin vergilendirilmemesi suretiyle, 

karşılaşılması olası sosyal sorunlara yol açmaması büyük önem taşır (Akdoğan, 

1989: 196). 

Gelir Vergisinin başlıca temel özellikleri şu şekilde gösterilmektedir (Turhan, 

1998: 112-113); 

• Şahsidir,  

• Yıllıktır (Muhasebede bir takvim yılı 1 Ocak - 31 Aralık olarak tanımlanır),  

• Net gelir üzerinden hesaplanır,  

• Gerçektir, mükellefin gerçekten elde etmiş olduğu gelir üzerindendir,  

• Geneldir, bir takvim yılı içinde gerçek kişiler tarafından elde edilen kazanç ve 

iratların toplamı dikkate alınır,  

• Elde edilmiştir, elde etme vergiyi doğuran olaydır. Gelir, fiilen veya hukuken 

kişinin tasarruf edebildiği zaman elde edilmiş sayılır. 

2.1.3.3.2.5.2. Kurumlar Vergisi 

Kurumlar Vergisi, gerçek kişiler gibi iktisadi faaliyetleri sonucunda kar elde 

eden kurumların toplam safi kazançları üzerinden, gelirin doğduğu aşamada alınan 

genel nitelikte dolaysız bir vergidir (Turhan, 1998: 133) 

Kurumlar vergisinin konusu ile gelir vergisini konusu aynıdır. Bu iki verginin 

sadece mükellefleri farklıdır. Gelir vergisinin mükellefleri gerçek kişilerdir. Buna 
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karşılık kurumlar vergisinin mükellefleri bazı tüzel kişilerle tüzel kişiliği olmayan bir 

kısım kuruluşlardır (Pehlivan, 2010: 124). 

Bu bağlamda en yaygın mükellef grubunu sermaye şirketleri (anonim, limited 

ve hisseli komandit şirketler) oluşturmaktadır. Sermaye şirketlerinin yanında 

kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 

ile iş ortaklıkları da bu verginin mükellefleridir. Öte yandan, gelir vergisi artan oranlı 

bir tarife üzerinden alınır. Buna karşılık kurumlar vergisi sabit oranlı bir tarifeye göre 

alınır (Pehlivan, 2010: 124). 

Kurumlar vergisinin konusu olan kurum kazancı gelir vergisinin konusunu 

teşkil eden gelir unsurlarından oluşur. Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen 7 gelir 

unsuru Kurumlar Vergisi Kanunu'nda kurum kazancı olarak nitelendirilmiştir. Söz 

konusu kazanç ve irat unsurlarından biri veya birkaçı kurumlar vergisi mükellefleri 

tarafından elde edildiğinde kurum kazancı olarak kurumlar vergisine tabi tutulur 

(Pehlivan, 2010: 124). 

2.1.3.3.2.5.3. Katma Değer Vergisi 

KDV genel tüketim vergilerinin en gelişmiş şekli olup bir çok ülkede 

uygulanmaktadır. KDV uygulamasında, üreticiler ve satıcılar tarafından ödenen 

vergilerin tamamı sonuçta tüketiciye yansıtılmaktadır. Kanuni mükellef adını alan bu 

kişiler veya kuruluşlar, alışlarında ödedikleri vergiyi satışlarında topladıkları 

vergilerle telafi etmekte, topladıkları fazla vergiyi de vergi dairesine yatırmaktadırlar. 

Kısaca KDV, mal ve hizmetlerin her el değiştirme aşamasındaki satış fiyatı ile alış 

fiyatı arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır (Pehlivan, 2009: 132-133).  

Katma Değer Vergisi (KDV), Türk vergi sistemine 02.11.1984 tarihli Resmi 

Gazetede yayınlanan ve 01.01.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3065 sayılı Katma 

Değer Vergisi Kanunu ile dahil edilerek Cumhuriyet döneminin harcamaların 

vergilendirilmesi ile ilgili olmak üzere gerçekleştirilen üçüncü vergi reformu 

olmuştur (Bağrıaçık, 1996: 1). 

Katma değer vergisi esas itibariyle hizmet kullanımı veya malların tüketimi 

ile ilgili olup, buların kaynağından, nihai tüketiciye kadar olan aşamaları 

tamamlamaktadır. Her bir aşamada, malları veya hizmetleri arz edenler, vergiyi 
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uygulamak ve satış fiyatına ilave etmek zorundadırlar. Satın alınan mal ve hizmetler 

dolayısıyla, ödenmiş olan verginin, satışlar üzerinden hesaplanan vergiden 

indirilmesi ve kalanın vergi idaresine bildirilmesi şeklinde ödenir (Kolçak,1994: 

220). Bu sebeple, vergi yapısı itibariyle mükellefleri birbirine kontrol ettirir. Vergi, 

katma değer üzerinden alındığı için niteliği itibariyle gayrisafi gelir vergisinde 

toplanır. Katma değer vergisinde vergi kaçakçılığı oldukça azdır. Vergi genellikle 

ileriye doğru yansıtılır. Bu yüzden verginin son ödeyicileri tüketicilerdir (Türk, 1989: 

306).  

Katma değer vergisine ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti 

çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, Her türlü mal ve hizmet ithalatı ile diğer 

faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler tabidir. Katma değer vergisi kanunda belirli 

oranlarda uygulanmaktadır (Turhan, 1998: 158-159 ve 160). 

2.2. Dönemler İtibariyle Türkiye’de Uygulanan Vergi Politikalarının Özellikleri 

1980’den günümüze kadar olan dönemde, dolaysız vergiler ağırlıklarını 

1985'e kadar sürdürmüşlerdir.1985’te vergi sistemine KDV’nin girmesiyle yapı 

değişmiş, ağırlık dolaylı vergilere geçmiştir. KDV’nin yürürlüğe girmesiyle, 

uygulamada olan yurt içi tüketim vergileri yürürlükten kaldırılmıştır. KDV, dahilde 

alınan KDV, ithalde alınan KDV ve ek vergi olmak üzere üç şekilde uygulanmaya 

konulduğu belirtilmektedir (Yereli, 2001: 45-46). 

1980 sonrası dönemde uygulamaya konulan iktisat ve maliye politikası 

seçenekleri, neo-klasik iktisadın birikim ve üretim kararları ile ilgili görüşleri 

çerçevesinde ele alınmış ve politika uygulamaları bu bazlı olmuştur. Yapısal uyum 

modeli diye de tanımlanan yeni yapı, özel kesime yönelik kamu müdahalesinin en 

aza indirimi amaçlı politika önermeleri ile maliye politikası uygulamalarını etkilemiş 

ve yönlendirmiştir. Bu çerçevede 1980’de yaşanan kriz koşulları ve alınan 24 Ocak 

kararları ile takip eden dönemde yaşanan siyasi koşullar bu modelin Türkiye’de 

uygulanması için gerekli olan alt yapı ve siyasi iklimi sağlamıştır. Vergileme 

yönünden ele alınan temel kararlar şunlardır (VII. BYKP, 1996: 33-34): 

• Gelir ve kurumlar vergilerinde istisna ve muafiyet kapsamları göreli olarak 

genişletilmiş ve bu şekilde taraf olan kesimlerin dolaysız vergi sahasından 
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yasal olarak kaçınma yolları geliştirilmiştir. Kurumlar vergisi açısından bu 

indirim büyük boyutlara ulaşmıştır. 

• Gelir vergisinde üniter yapı, yapılan düzenlemeler ile sedüler bir yapıya 

doğru çekilmiş ve artan oranlı tarifeden yine fiilen vazgeçilmiştir. 

• Gelir vergisi konusunda değer artışı kazançları kapsamında olması gereken ve 

1980'li yıllarda hızlı kentleşme ile ortaya çıkan ve önemli bir rant yığılması 

olan gayrimenkul değer artışları tamamen vergi kapsamı dışında tutulmuştur. 

• Vergi kontrol sisteminde önemli bir işlevi olan servet beyanı, gider esası ve 

inşaatçıların denetlenmesinde önemli işlev gören ölçümleme tekniğinin vergi 

sisteminin dışına çıkarılmasıdır. 

• 1985’te KDV’nin sisteme geçişi ile dolaylı vergiler ağırlıklı bir yapı 

anlamında temel bir tercihe dönüşmüştür. 

2.2.1. 1980-1994 Dönemi Vergi Politikaları 

24 Ocak 1980 kararları ile bir istikrar programı uygulamaya konmuştur ve 

Türkiye ekonomisinde yapısal bir değişikliğe gidilmiştir. Bu çerçevede piyasa 

ekonomisinin kurumsallaşması yönünde adımlar atılmıştır. Ekonominin dış rekabete 

açılması, kamunun doğrudan üretim faaliyetlerinden çekilerek altyapı yatırımlarına 

yönelmesi ve mali piyasaların serbestleşmesi piyasa ekonomisinin kurumsallaşması 

yönünde atılan başlıca adımlar atıldığı belirtilmektedir (Sayılarla Türkiye Ekonomisi, 

ty: www.ekutup.dpt). Bu dönemde, ekonominin hızlı bir kalkınmayı finanse edecek 

kaynakları kendi yapısı içerisinde yaratamaması, yaratılan kaynakların ise, etkinlikle 

sanayi yatırımlarına aktarılamaması gibi etkenler, temel olumsuzlukların 

giderilememesine neden olmuştur. İstikrar tedbirlerine rağmen Türkiye ekonomisi 

1946 yılında % 104 olan üç haneli enflasyondan sonra 1980 yılında %115.59 

enflasyon ile karşılaşmıştır (Sayılarla Türkiye Ekonomisi, ty: www.ekutup.dpt). 

24 Ocak Kararları ile enflasyonun önlenmesi, tasarrufların ve yatırımların 

arttırılması yönünde bir maliye politikası izlenmiştir. Bir taraftan vergi gelirlerinin 

arttırılması ve kamu harcamalarının kısılması suretiyle iç tüketim azaltılmak 

istenmiş, diğer taraftan da teşvik edici vergi politikası ile özel tasarruf ve yatırımların 

arttırılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede vergi sistemi içinde yer alan istisna ve 
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muafiyetlerin kapsamı daraltışmış, gelir vergisinde “peşin vergi sistemi” getirilmiş 

ve Kurumlar Vergisinde finansman fonu gibi teşvik önlemlerine yer verilmiştir. 

Vergi sisteminde kısa vadede vergi gelirlerini arttırmaya yönelik düzenlemeler 

yapılırken, uzun vadede vergi oranlarının düşürülmesine yönelik politika hedefleri 

belirlendiği ifade edilmektedir (Tosuner, 1989: 25). 

Türkiye’de kamu borçlarının gelişimi 1980 öncesi ve sonrası olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Bunun nedeni; 1980’de uygulamaya konulan 24 Ocak kararları ile 

birlikte, Türkiye’de bu tarihe kadar izlenen ithal ikameci sanayileşme 

politikalarından vazgeçilmesi ve dışa açık, ihracata yönelik sanayileşme 

politikalarının uygulamaya geçilmesidir. Bu politika değişikliği ülkenin kamu 

finansman sorununun büyümesine ve dış borçların artmasına yol açmıştır. 1980 

yılından itibaren bütçe açıkları devam etmiştir. 1980 yılı öncesi hazine borç işlemleri 

KİT-Hazine- Merkez Bankası ekseninin pek dışına çıkmamıştır. Alınan tedbirler ile 

KİT’lerin destekleme amaçlı finansman ihtiyaçlarının kaynağı olması halinde 

yapılacağı, KİT finansman açıklarının finansmanında çıkarılan finansman 

bonolarının hazine tarafından karşılanmayacağı, KİT’lerin görev zararlarının 

karşılanmayacağı, hazinenin borç ödeme işlemlerinden dolayı ortaya çıkan yükünün 

Merkez Bankası kaynakları ile karşılanmayacağına yönelik önlemlerin alınması 

hedeflenmiştir. Yapılan yeni düzenlemeler ile sistem içerisinde yer alan vergi 

sayısının azaltılması, vergilerin daha anlaşılabilir olması ve tahsilatın arttırılması 

amaçlanmış, vergi adaletinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir 

(Parasız, 1995: 151). 

24 Ocak kararları ile birlikte uygulamaya konulan istikrar programı ile 

birlikte başta cari harcamaların azaltılması, yatırım harcamalarının enerji gibi belli alt 

yapı alanları ile sınırlı tutulması, transfer harcamalarının ise yeni iktisadi ve mali 

amaçlı sübvansiyonlardan kaçınılarak azaltılması yönünde kararlar alınmıştır. Burada 

temel amaç, kamu harcamalarının azaltılarak kısa dönemde enflasyonun önlenmesi, 

uzun dönemde kamu sektörünün alanının daraltılmasıyla piyasa ekonomisi 

koşullarının oluşturulması şeklinde ifade edilmektedir (Sakal, 2003: 213). 
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Tablo 2.16. 1979-1983 Dönemi Bütçe Açığı, İç Borç, Dış Borç Stoku ve 
GSMH’ya Oranları (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TCMB, (www.evds.tcmb.gov.tr), Erişim: 05.02.2011. 

 

Türkiye’nin 1979- 1983 yılları arasındaki bütçe performansına baktığımızda 

1980 sonrası bütçe açıklarının devam ettiği ve bütçe açıklarının GSMH’ya 

oranlarında artış olduğu gözlemlenmektedir. İstikrar programındaki uygulama 

eksiklikleri sonucu mali disiplinden kopuşlar yaşanmıştır. 1985 yılında Beşinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planı(1985-1989) uygulamaya konmuştur. Bu bağlamda ekonomide 

var olan atıl fonların aktif hale getirilmesi, KİT’lerin hazineye olan yüklerinin 

azaltılması, ithalatta serbestleşme ve enflasyonun yavaşlatılması gibi amaçlara 

yönelik kararlar alındığı belirtilmektedir (Ilıçbay, ty: 187-189).  

1985-1989 yılları arasında ülkedeki bütçe açığı, iç borç ve dış borç stoku ile 

bunların GSMH’ya oranları değerlendirildiğinde, bütçenin bu dönem aralığında 

sürekli açık verdiği gözlemlenmektedir. Ülkede serbest piyasa ekonomisine rağmen, 

kamu kesimi planlanandan daha fazla büyümüştür. Konsolide bütçe dışında fonlar 

oluşturularak kamu harcamaları arttırılmış, TCMB kredilerinin %60’ını kamu 
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kullanmış ve dönem içerisinde kullanılan toplam dış kredilerin %85’i kamuya 

yüklenmiştir. Bu dönemde iç borçlar büyümüştür. 1984 yılında 4.655 milyar TL iken 

1989 sonunda 41.954 TL ye yükselmiştir. Dış borçlarda artış devam etmiş dış borç 

stoku 20.659 milyar USD’den 1989 yılı sonunda 41.751 milyar USD’ye yükselmiştir 

(Erkan, ty: www.geocities.com). 

Bu dönemde ihracat artışını sağlamak için; döviz kuru politikasına ek olarak, 

ihracatta vergi iadesi ve ihracat reeskont kredisi diğer politika araçları da 

kullanılmıştır. Artan ihracat ve hızlı ekonomik büyüme sayesinde Türkiye ödemeler 

dengesi problemini 1980’lerin ikinci yarısında çözmüş, hatta 1980’lerin sonuna 

doğru ödemeler dengesi fazlası kaydetmiştir. Ancak, 1987 Kasım ayında yapılan 

seçimler öncesinde, seçim ekonomisi uygulamaları nedeniyle mali disiplindeki 

gevşeme ve enflasyonun beklenenden yüksek çıkması sonucu bir devalüasyon 

beklentisi oluşmuştur. Resmi döviz kuru ile serbest piyasa kuru arasında makas 

açılmıştır. Reel faiz oranlarının da negatif hale gelmesi, döviz talebinde aşırı bir 

artışa yol açmıştır. Bu nedenlerle piyasadaki dengesizliği gidermek üzere 4 Şubat 

1988 kararları uygulamaya konulmuştur. Kamu harcamaları kısılmış, KİT 

ürünlerinin fiyatları arttırılmış, sıkı para politikası uygulanarak mevduat munzam 

karşılıkları ve disponibilite oranları yükseltilmiştir. Kısıtlayıcı para ve maliye 

politikaları içeren kararların uygulanması ile döviz piyasalarında istikrar sağlanmış, 

ancak büyüme yavaşlamış ve enflasyonun düşürülemediği belirtilmektedir (Erkan, 

ty: www.geocities.com). 

Bu dönemde vergi kanunlarında yapılan değişiklikler ile vergi yükünün 

dağılışının adaletsizliği ve bunun düzeltilmesine dikkat çekilmiştir. Ayrıca piyasa 

ekonomisinin benimsenmesi doğrultusunda vergi kanunlarının tasarrufu arttırıcı-

yatırımlara yöneltici tedbirlere yer verilmesi vurgulanmıştır. Döviz dar boğazını 

aşabilmek için vergi kanunlarında mal ve hizmet ihracını teşvik edici düzenlemeler 

yapılması gerekliliğinin de altı çizilmiştir (Tosuner, 1989: 25). Bu dönemde vergi 

sistemimiz, tasarruf eğilimi yüksek kesimlerin vergi yüklerinin düşürülmesi 

çerçevesinde hem gelir vergisinde hem de kurumlar vergisinde uygulamayı önemli 

ölçüde etkileyen düzenlemelere konu olmuştur. Piyasa ekonomisini güçlendirme 

yönündeki ekonomi politikalarıyla uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır. Yapılan 

düzenlemelerle; vergi gelirlerinde önemli artışlar sağlama, bütçe açıklarında 
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gerileme, şirketleşmenin hızlanması, ülke ekonomisinin dışa açılması, ihracat 

artışları gibi olumlu sonuçlara fırsat verildiği ifade edilmektedir (Tüğen, ty: 

www.canaktan.org).  

Tasarruf eğilimi yüksek kesimlerin vergi yüklerinin düşürülmesi çerçevesinde 

yapılan düzenlemelerle kurumlar vergisine şirketler lehine bir dizi istisna ve 

muafiyetler getirilmiştir. Gelir vergisinde yapılan düzenlemeler ile de, bu vergi üniter 

vergi yapısını kaybetmiş; parçalı regresif ve adaletsiz bir yapı kazanarak dönemin 

ikinci yarısının çeyreğinden itibaren stopaj ve asgari vergi uygulamasının yapıldığı 

bir vergi türüne dönüşmüştür (Boratav, 2003: 154). Gelir üzerinden alınan vergilerin 

payının %38’lere düşmesi bu vergilerin kendi yapısal değişimleri ile birlikte (gelir 

vergisinin stopaja dönüşmesi, stopajın ise ağırlıklı olarak %65-70’ler civarında ücret 

üzerinden alınması gibi) düşünüldüğünde yaşanan değişimin ciddiyeti ortaya 

çıkmaktadır. Servet üzerinden alınan vergiler % 1 sınırına düşmüştür. Bu döneme 

damgasını vuran değişiklik, 1985 yılı başında Katma Değer Vergisinin yürürlüğe 

girmiş olmasıdır. KDV, tüketim üzerinden alınması ve her aşamada eklenen katma 

değer üzerinden ödenmesi nedeniyle son derece rasyonel ve ekonomi aktörlerinin 

karar sürecini etkilemeyen nötr bir vergidir (Terzi, 2001: 152).  

Gider vergileri alanında çağdaşlığı simgeleyen ve gelişmiş ülkelerin 

uyguladığı Katma Değer Vergimiz; IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi uluslar arası 

kuruluşlar tarafından gelişme yolundaki ülkelere örnek olarak gösterilmiştir 

(Saygılıoğlu, 1999: 4). Vergi sistemimiz, giderek artan ölçülerde gelir vergisine 

bordro kesintisiyle katılan ücretlilerin ve tüketicilerin katkılarına dayanır hal almıştır. 

Bu dönemin bir diğer önemli değişikliği ise yatırımların ve ihracatın teşvik edilmesi 

gerekçesiyle Kurumlar Vergisine getirilen istisna ve muaflıkların arttırılması ve uzun 

yıllar devlete önemli gelir sağlayan bu verginin zamanla mali işlevini yerine 

getiremeyen bir “istisnalar” vergisi halini almasıdır şeklinde belirtilmektedir 

(İyidiker, 2001: 9). 

1980’li yıllardan itibaren vergi gelirleri içinde dolaylı vergiler ağırlık 

kazanmıştır. 1985 yılında yapılan değişiklik ile servet beyanı, 1986 yılında yapılan 

düzenlemeler ile gelir vergisine adil bir vergi olma özelliğini kazandıran artan 

oranlılık, en az geçim indirimi ve ayırma prensibi üçlüsünden en az geçim indirimi; 
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kurumlar vergisinden vergi alacağı müesseseleri kaldırılmıştır. Gelir vergisi, stopaj 

ve asgari vergi uygulamasının yapıldığı bir vergi türüne, kurumlar vergisi de istisna 

ve muafiyetlerle vergi bağışıklığının yoğun olduğu bir vergi türüne dönüşmüştür. 

Vergi sistemimizde teşvik ve istisnaların çok yaygın biçimde kullanılması 

vergilenecek potansiyeli olduğu halde vergi toplamaktan vazgeçilmesi anlamına 

gelmektedir. Dolaysız vergi toplamaktan vazgeçilmesi ise kamu hizmetlerinin 

düzeyini ve kalitesini olumsuz yönde etkilemekte ve devleti geleneksel kamu 

hizmetlerini bile borçlanmaya başvurmadan yürütemez olduğu bir noktaya doğru 

sürüklediği ifade edilmektedir (Nadaroğlu, 1987: 26). 

1980 yılından sonra uygulanan ekonomi ve maliye politikası 

vergilendirilemeyen sermaye gelirlerinin yatırımlara dönüşerek üretim ve istihdam 

olanaklarını arttıracağı beklentisiyle her türlü sermaye gelirlerinin olabildiğince az 

vergilendirilmesini öngörmüştür. Ancak yüksek faiz ortamı özellikle üretken 

yatırımları olumsuz etkilemiştir. Kamu harcamalarının olağanüstü artışı karşısında, 

kamu gelirlerinin yeterince arttırılamaması, özelleştirmenin bir çözüm olarak 

gösterilmesine neden olmuştur (İyidiker ve Altıok, 1997: 195).  

Bu dönemde kamu sektörü küçültülüp özel sektörün payı arttırılmış, piyasa 

ekonomisine işlerlik kazandırılmış, monetarist görüşün etkisiyle para politikaları 

maliye politikalarına nazaran öne çıkmış, vergi sistemimize enflasyonun yarattığı 

olumsuzlukları gidermek amacıyla belirli esneklikler getirilmiştir. Bu çerçevede 

geriletilen kamu harcamaları ve yatırımlarının özel üretim ve yatırımlar tarafından 

ikame edilmesi için, büyük özel tasarrufları artıracak ve yatırım maliyetlerini 

düşürecek vergisel teşviklere ağırlık verilmiştir. Bu uygulama başarılı olmuş ve bütçe 

açıkları gerilemeye başlamıştır. Enflasyon oranı 1981’de %36’ya, 1982’de %27’ye 

gerilemiştir (Tüğen, 1999: 246).  

1981-1986 döneminde GSYİH’deki kamunun yatırım harcamaları payında 

artış olmasına karşın, kamunun tüketim harcamaları payında, yatırım 

harcamalarındaki artıştan daha büyük boyutlarda azalış gerçekleşmesi nedeniyle 

kamu tüketim harcamalarında belli bir azalma ile dış dengede nispi bir düzelme 

dikkati çekmektedir. Fakat daha sonra bu gidişat bozulmaya başlamış, harcamalarda 

tekrar artışlar meydana gelmiştir. Bu artışların sebepleri arsında devlet yapısının 
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değişerek yeni hizmet alanları ortaya çıkması, yeni bakanlıklar, yeni birimler 

oluşturulması, bütçe gelir ve giderlerinde tasnifler yapılması (örneğin; bütçe dışı 

fonların oluşturulması, bu fonlara bütçeden kaynak aktarılması, emlak vergilerinin 

belediyelere bırakılması vs.) sayılabileceği gibi 1989 yılından sonra personel ve faiz 

giderlerinin yükselmesi sayılmaktadır (Uysal, 1999: 152). 

Konsolide bütçe harcamaları içinde yatırım harcamalarının 1986 yılından 

itibaren düşüş göstermesinin nedenini, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonu adı 

altında tamamen yatırım yapmak için kurulan ve 1984 yılından itibaren yaygın olarak 

kullanılmaya başlayan bütçe dışı fon uygulamalarına bağlanmaktadır (Sakal, 2002: 

182). 

1986 yılından itibaren iç ve dış borçların anapara ödemeleri bütçe dışına 

çıkarılmıştır. Bu yılla birlikte Türk Kamu Mali Yönetiminde önemli bir değişiklik 

yapılarak; kamu bütçesi, kamu muhasebe ve denetim sisteminde çok başlılığa geçiş 

yapıldığı belirtilmektedir (Derdiyok, 2001: 3).  

1980 krizi sonrası uygulamaya konulan maliye politikası uygulamalarının 

amacı; bütçe açıklarının azaltılmasına yönelik olarak kamu harcamalarının kısılması, 

kamu tüketiminin azaltılması, personel artışından ve diğer cari giderlerin artışından 

kaçınılması, sübvansiyonların kaldırılması, KİT’lerin bütçeye yük olmalarını 

engelleyerek yatırımlarını kendi öz kaynakları ile gerçekleştirmeleri kamu 

yatırımlarında alt yapıya ağırlık verilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Ancak 1985 

yılından sonra KİT sistemi finansal bir krize yönelmiştir ve özelleştirmeler 

başlamıştır. Belediyeler ve KİT’ler başta olmak üzere kamu kurumlarının borç 

sorunlarını çözmek için tahkim kanunları çıkarılmıştır. Tahkim, kamu kurum ve 

kuruluşlarının birbirlerine olan alacak ve borçlarının mahsubudur. Ancak mahsup 

işlemi tamamlandıktan sonra Hazine net borçlu hale gelerek, kurumların konsolide 

edilen borçları silinmekte ve net alacaklı olanlara ise özel tertip devlet tahvili 

verilmektedir. Bu işlem sonuçta konsolide bütçenin faiz yükünü artıran bir olay 

olarak ifade edilmektedir (Şahin, 2001: 4).  

24 Ocak 1980 kararları kamu sektörünün faaliyet alanının sınırlandırılması, 

sermaye ve emek piyasalarının arz talep koşullarına göre belirlenmesi, iç ve dış 

piyasada liberalleşmeye daha çok ağırlık verilmesine yönelik noktaları ile uzun 
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dönemli kalıcı bir ekonomik gelişmeyi hedeflemiş olup bu yönü ile 1958, 1970 ve 

1978'de uygulanan istikrar programlarından ayrılmıştır (Demircan ve Ener, ty: www. 

biibf.com. edu.tr).  

Bu kararlar ile mali alanda bir takım tedbirler alınmıştır. Kamu bütçesinin 

yeniden düzenlenmesi, vergi sisteminin esnekliğinin yükseltilmesi, arz yönlü vergi 

teşviklerinin düzenlenerek vergi gelirlerinin arttırılması başlıca amaç olarak 

belirlenmiştir. Bu kapsamda ilk vergi dilimi oranı %10’dan %40’a çıkarılmış, diğer 

vergi oranları arttırılmış, istisna ve muafiyet kapsamı daraltılmıştır. Ancak vergi 

politikasının beklentilere cevap verememesi nedeniyle gelir artışı çok düşük düzeyde 

kalınca istikrarın sağlanmasında kamu harcamaları kanadına ağırlık verilmiştir. 

Böylece kamu istihdamının dondurulması, kamu sektörü ücretlerinin enflasyon 

oranının altında belirlenmesi, KİT’lere yapılan transfer harcamalarından 

kısıtlamalara gidilmesi gibi önlemler ön plana çıkmıştır (Sakal, 2003: 212).  

Bu önlemler ile devalüasyon, KİT zamları ve fiyat denetimlerinin kaldırılması 

gibi şok tedavi öğeleri de uygulamaya konmuştur. Uygulamaya konan programın 

desteklenmesini sağlamak amacıyla Haziran 1980'de IMF ile üç yıllık bir Stand-by 

anlaşması ve akabinde 1630 milyon USD sağlanmıştır. Bu anlaşmayı daha sonra bir 

yıllık ve 225 milyon SDR sağlayan yeni bir anlaşma takip etmiş, OECD ve Dünya 

Bankasından sağlanan kredilerle birlikte toplam 5 Milyar kaynağın serbest bırakıldığı 

ifade edilmektedir (Boratav, 2003: 147). 

Sonuç olarak 1980 yılında, kriz sonrası uygulanmaya başlanan maliye 

politikası tam olarak hedeflerine ulaşamamıştır. Bütçe disiplinin sağlanması 

konusunda kalıcı bir başarı elde edilememiştir. Vergi bağlamında yapılan 

düzenlemeler ile dolaylı vergilerin ağırlık kazandığı bir sistem oluşturulmuştur. 

Oransal artışlar da yapılarak vergi gelirlerinin arttırılması amaçlanmıştır. Kamusal 

faaliyetler sınırlandırılarak kamu harcamalarının azaltılması ve bütçe açıklarının 

mümkün olan en düşük düzeye düşürülmesi amaçlanmıştır. Dış ticaret ve cari açık 

ise sürekli büyümüştür; bu gelişme de giderek artan dış borç, uluslararası mali 

kurumlara daha çok bağlılık ve ülkenin sıcak paranın pençesine düşmesi gibi olguları 

getirmiştir (Köse, 2002: 119-128).  
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24 Ocak İstikrar tedbirleri ile birlikte daraltıcı maliye politikası uygulanmaya 

başlanmış fakat 1983 yılından itibaren sıkı maliye politikası giderek terk edilmiştir. 

Ekonomideki durgunluğu aşmak ve daha yüksek büyüme hızına ulaşabilmek için 

genişlemeci bir para ve maliye politikası izlenmiştir. Bunun sonucu olarak enflasyon 

ivme kazanmıştır. Kamu kesimi gelir-gider dengesi ciddi bir biçimde bozulmuştur. 

Bir taraftan vergi gelirlerinde artış sağlanmaya çalışılırken, kamu harcamaları 

sınırlandırılamadığından bütçe açıkları giderek artmış ve açıklar borçlanma ile 

kapatılmaya çalışıldığı için borç yükü artmıştır. Borçlanma politikası ile birlikte 

uygulanan yüksek faiz hadleri politikası özel kesim reel yatırımlarının azaltılmasına 

neden olduğu belirtilmektedir. Sonuç olarak 24 Ocak İstikrar Programı ile belirlenen 

uzun vadeli programa ulaşılamamıştır. Tüm bu olumsuzluklar 1994 ekonomik 

krizine sebep olduğu belirtilmektedir (Köse, 2002: 119-128). 

2.2.2. 1994-2001 Dönemi Vergi Politikaları 

Türkiye ekonomisinde 1990’lardan itibaren uygulanan genişleyici maliye 

politikaları bir yandan faiz oranlarının yükselmesine, diğer yandan Türk parasının 

aşırı değerlenmesine ve buna bağlı olarak dış ticaret açığının rekor düzeylere 

yükselmesine sebep olmuştur. Kamu finansman açıkları artmıştır. 1994 krizini 

tetikleyen en önemli faktör, kamu kesiminin açıklarının finansmanı için Merkez 

Bankası kaynaklarına başvurulmasıdır. Kriz sonrası dönemde bu uygulamadan 

vazgeçilmiş ve dış borçlanma imkanı sınırlı olduğu için finansmanın büyük kısmı 

yurtiçi para piyasasından karşılanmıştır. Ancak yurt içi fon piyasasından borç temin 

edebilmek için yüksek faiz oranları ile borçlanma gerçekleştirilmiştir (1994 Krizi, ty: 

32). 

1994 krizi sonrasında, 5 Nisan 1994 tarihinde ekonomik önlemler paketi 

açıklanmıştır. 5 Nisan 1994 tarihli ekonomik istikrar programının başlıca hedefleri 

şunlardır. Ek vergi alınarak kamu gelirlerinin arttırılması, kamu giderlerinin, ücret 

artışlarının enflasyonun altında tutulması da dahil olmak üzere, çeşitli bütçe kısıtları 

yoluyla düşürülmesi. Konu edinilen önlemler sonucu konsolide bütçe açığının ve 

dolayısıyla kamu kesimi harcama gereğinin düşürülmesi, TL’nin dolar karşısında 

değer kazanmasının önlenmesi, Hazine borçlanmasını çekici hale getirebilmek için 
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başlangıçta enflasyonun çok üstünde bir faizle kağıt satılması ve zaman içinde bu 

faizin düşürülmesi amaçlanmıştır (Eğilmez ve Kumcu, 2002: 314). 

Bu program ile kamu mali disiplini sağlanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda 

cari harcamalarda % 30 oranındaki kısıtlamaya gidilmiştir. Ücret ve maaşların bütçe 

imkanları ile sınırlı olarak artırılacağı ilan edilmiştir. KİT ürünlerine yüksek oranlı 

zamlar yapılmıştır. Ekonomik denge vergisi gibi yeni vergiler tahsis edilmiş; 

akaryakıt tüketim vergisi oranı % 50’den % 70’e çıkarılmıştır. Bu istikrar programı 

ile kamu mali disiplini sağlanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda cari harcamalarda % 

30 oranındaki kısıtlamaya gidilmiştir. Ücret ve maaşların bütçe imkanları ile sınırlı 

olarak artırılacağı ilan edilmiştir. KİT ürünlerine yüksek oranlı zamlar yapılmıştır. 

Ekonomik denge vergisi gibi yeni vergiler tahsis edilmiş; akaryakıt tüketim vergisi 

oranı % 50’den % 70’e çıkarılmıştır (1994 Krizi ve Kamu Dengesi Kabusu, ty: 

www.ekonomiturk.blogspot. com). 

Kamu gelirlerini arttırmak amacıyla KİT ürünlerine maliyetlerinin üzerinde 

zam yapılmıştır. Petrol ürünleri üzerinden alınan vergilerde düzenlemelere gidilmiş 

ve ekonomik denge için ek vergiler ihdas edilmiştir. Kamu gelirlerinde, cari 

harcamalar başta olmak üzere yatırım harcamalarında da kısıntılar yapılmış, KİT 

transferleri sınırlandırılmış, kamu kesiminde yeni personel alımı durdurulmuş, geçici 

ve mevsimlik işçilerin istihdam sürelerine sınırlama getirilmiştir. Bu tedbirlere ilave 

olarak, mali piyasalarda istikrarı sağlayacak ve mali sisteme güveni tesis edecek 

kurumsal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirildiği belirtilmektedir (VII.BYKP, 1996: 

5). 

Bütün bu önlemler sonucunda da enflasyonun makul düzeylere indirilmesi 

temel amaç edinilmiştir. Uygulanmaya başlanan bu program yukarıda sayılan 

hedeflerin bir bölümüne kısa zamanda ulaşmış, ihracat artışına ithalat daralmasının 

eşlik etmesi sonucu dış ticaret açığı küçülmüş ve bunu izleyerek cari işlemler dengesi 

pozitif bir dengeye dönüşmüştür. Faizler yeniden serbest bırakılmış ve hatta çok 

yüksek faiz artışları başlangıçta teşvik edilmiştir. Bu tür maliye politikası ağırlıklı bir 

ekonomi politikasından beklendiği üzere reel GSMH 1994 yılının ikinci 3 aylık 

bölümünde % 10,5 oranında azalma göstermiş, yılsonu gerçekleşmesi % 6 dolayında 

bir küçülmeyle sonuçlanmıştır. 1995 yılı ekonominin yeniden büyümeye yöneldiği 
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bir yıl olmuştur. 1995 yılı GSMH reel büyümesi % 8,1’lik bir büyümeyi ortaya 

koymaktadır. Buna karşın fiyatlar genel düzeyinde ilk başta görülen düşme trendi 

kısa zaman sonra geçmişe göre daha da büyük bir artma eğilimi içine girmiştir. 1994 

yılsonu itibariyle 12 aylık toptan eşya fiyatları endeksi % 150 olmuştur. Bu oran bir 

önceki 12 aylık döneme göre yaklaşık 2 misli bir artışa işaret etmektedir. Fiyat 

artışları 1995 yılında yeniden istikrar programı öncesindeki düzeyine dönmüş ve 

%70’ler dolayında gerçekleşmiştir. Böylece enflasyonun nedeni olarak teşhis edilen 

hastalıkların tedavisi GSMH gerilemesine neden olurken bir yandan da ilginç bir 

şekilde enflasyonu yükseltici sonuçlar vermiştir (1994 Türkiye Ekonomik Krizi, ty: 

www.ekodialog.com).  

Maliye politikası önlemlerinin tek başına uygulanması, piyasadaki aşırı 

likiditeyi düşürmeye yönelik olarak para politikası araçlarına başvurulmaması bu 

sonuca neden olmuştur. Böylece geçmişte tek başına uygulandığı için sınırlı sonuç 

vermiş bulunan para politikası terk edilerek yerine sadece maliye politikasının 

uygulamaya konulması yoluyla bu iki politikanın birlikte uygulanmaması hatasında 

tekrar edilmiştir. Bu dönemde Hazine, Merkez Bankası’ndan doğrudan para 

kullanmaya devam etmiş, Merkez Bankası bankalara yönelik kredilerini artırmış, 

sonuçta bankalar bu kredilerle kısa vadeli yüksek faizli hazine kâğıtlarını alarak 

hazineye borç vermişlerdir. Hazine kısa vadeli borçlanmayı sürdürmeye mecbur 

kalmış. Artan ekonomik ve siyasal belirsizlik faizlerin yüksek düzeyde kalmaya 

devam etmesine yol açmış, hazine borçlanması giderek daha pahalılaşmaya 

başlamıştır (1994 Türkiye Ekonomik Krizi, ty: www.ekodialog.com). 

1995 yılında Avrupa birliği ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşması 

çerçevesinde Avrupa Birliğine yaptığımız ihracattaki kota ve miktar kısıtlamalarının 

kaldırılması ve ithal edilen hammadde, ara malı ve yatırım mallarında gümrük 

vergileri ve fonların sıfırlanması ile yatırım ve üretimde hızlı bir artış başlamıştır. 

Özellikle tekstil, hazır giyim ve deri sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde 

büyük ölçüde yatırımlar yapılmaya başlanmıştır. Özellikle 1996 ve 1997 yıllarında 

genişletici mali politikalar uygulanmıştır. 1998 yılında maliye ve para politikalarında 

önemli değişiklikler olmuştur. 1998 yılı başında hükümet üç yıllık bir istikrar 

programı uygulamaya koyarak, enflasyonu kontrol altına almaya karar vermiştir. Bu 

çerçevede daraltıcı maliye ve para politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Daraltıcı 
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maliye politikası uygulaması çerçevesinde konsolide bütçenin faiz ödemeleri dışında 

fazla vermesi öngörülmüş ve yılsonu itibari ile devlet bütçesi faiz ödemeleri dışında 

2 katrilyon lira fazla verdiği ifade edilmektedir (Türkiye Para Maliye Politikaları, ty: 

www.ekodialog.com). 

1994 krizi sonunda toparlanmaya çalışan ekonomi 1998 Asya Krizinin de 

etkisiyle sarsıntıya uğramıştır. Bu dönemde yüksek kamu borçlanması ve faiz 

ödemelerindeki artış bütçe açıklarının artmasına neden olmuştur. Bu dönemde kamu 

maliyesi dengesinin sağlanabilmesi için enflasyonist beklentilerin ve nominal faiz 

oranlarının düşürülmesi gerekmiştir. Aralık 1999’da IMF ile üç yıllık bir stand- by 

imzalanmıştır. Kriz ortamından çıkılması için 1999 yılı İstikrar programı yürürlüğe 

konmuştur. Programın temel hedefi finans piyasalarında, döviz kurunda ve kamu 

mali dengesinde istikrarın sağlanması ve ekonomik büyümenin arttırılmasıdır. 

Programda yer alan öneriler standart Ortodoks mali önlemler olarak belirtilmektedir 

(Şimşek, 2006: 318).  

Vergilerin arttırılması ve kamu harcamalarının azaltılması yoluyla belirlenen 

%6,5 oranındaki faiz dışı fazla hedefine ulaşılması amaçlanmakta idi. Daraltıcı 

nitelik taşıyan mali önlemlerin etkileri itibari ile genişletici sonuçlar doğurması 

beklenmiştir. Ancak bu politikalar kısa vadede kamu mali dengesinde dönemsel 

iyileşmeler doğurmuşsa da beklentilerin aksine uzun vadede daraltıcı etkiler 

doğurmuştur. Uygulanan daraltıcı politika ile kamu açıklarının GSMH’ya oranı 1999 

yılında % 15,3 iken 2000 yılında %10,7’ye düşmüştür. 2000 yılı içinde mali 

harcamaların reel artış oranı % 9,9’da kalmış, vergi gelirlerinin reel artış oranı 

%18,3’e yükselmiştir (Şimşek, 2006: 318-319).  

Sadece bütçe açıkları ile değil genel olarak kamu açıkları ile ilgili hatta 

özelleştirme gelirlerinin de dahil edildiği bir önlemler paketi olarak sunulan 

programda temel bütçe fazlasına ilişkin bazı hedefler konmuş, sonradan bunlara 

özelleştirme gelirleri de eklenerek üçer aylık hedefler belirlenmiştir. Ayrıca kamunun 

faiz yükü ile ilgili düzenlemelere yer verilmiş, faiz yükünün gelişiminin izlenmesi 

amacıyla toplam kamu açığı hedefleri belirlenerek kamu açığının azaltılması 

planlanmıştır. Ayrıca kamu faiz yükü ile ilgili düzenlemelere yer verilmiş, faiz 

yükünün gelişiminin izlenmesi amacıyla toplam kamu açığı hedefleri belirlenerek 
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kamu açığının azaltılmasına ilişkin hedeflerin ortaya konduğu belirtilmektedir 

(Şimşek, 2006: 318-319). 

Son olarak 1999 yılı kasım ayında TBMM’de vergi paketi onaylanmıştır. Bu 

paket ile ek gelir ve kurumlar vergisi ödemeleri, ek motorlu taşıtlar ve emlak vergisi 

ile cep telefonu ve sermaye iratları ve serbest meslek kazançları üzerinden stopaj 

oranı %15 ten %20’ye çıkarılmış, KDV oranları % 2 oranında arttırılmıştır (Yıldız, 

1999: www.arsiv.aksam.com.tr). 

2.2.3. 2001-2005 Dönemi Vergi Politikaları 

Türkiye ekonomisinde kamu finansman dengesinin bozulması ve reel 

faizlerin yüksek seviyesini koruması nedeniyle borç stokunun yükselmesi, 

enflasyonun hızlanma eğilimine girmesi ve ekonomideki daralmanın sürmesi 

kapsamlı bir maliye politikası tedbirlerinin alınmasını gerektirmiştir. Ekonomik 

durgunluğun yaşandığı bu dönemde uygulanan politikalar, kısa süreli ve hızlı fiyat 

değişikliklerinin önlenmesi ve piyasalardaki belirsizliklerin azaltılmasına yönelik 

olduğu belirtilmektedir (Günal, 2001: 35-36). 

Yaşanan kriz ile mücadele etmek için IMF destekli “Döviz Kuruna Dayalı 

Enflasyonla Mücadele Programı” adı altında 2000-2002 yıllarını kapsayan bir istikrar 

programı yürürlüğe konmuştur. Bu yolla yüksek kamu açıklarına bağlı yüksek 

enflasyonun azaltılması hedeflenmiştir. Programda üç temel unsur üzerinde 

durulmuştur; sıkı bir maliye politikası uygulayarak faiz dışı fazlanın arttırılması 

yapısal reform ve özelleştirmenin hızlandırılması birinci temel unsuru 

oluşturmaktadır. İkinci temel unsur, enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler 

politikasıdır. Bu unsurların enflasyon ve reel faizlerin düşürülmesine yapacağı 

katkıyı desteklemek ve ekonomik birimlere uzun vadeli bir bakış açısı kazandırmak 

için enflasyonun düşürülmesine odaklanmış kur ve para politikası uygulaması, 

programın üçüncü temel unsurunu oluşturmaktadır (Erçel, 1999: 1). Programın temel 

taşlarından biri sıkı maliye politikası (kamu açıklarını hızlı ve kalıcı olarak ortadan 

kaldıracak önlemler) olmuştur. Program vergi uygulamaları yoluyla gelirlerin 

arttırılması ve harcamaların kısılmasının yanı sıra, kamu finansmanında kalıcı bir 

iyileşme hedeflemiştir (Erdoğan ve Ener, 2000: 24-25). 
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Kamu mali dengesinde istikrarın sağlanması hedefine uygun olarak mali 

disiplinin oluşturulması için %6,5 oranında bir faiz dışı bütçe fazlası hedefi 

belirlenmiştir. Finansal piyasalarda ve döviz kurunda istikrarın sağlanması için 

Merkez Bankasının açıkladığı kur ve para politikaları çerçevesinde kurun 

sabitlenmesi, Merkez Bankası’nın bilançosuna bazı sınırlamalar konması (Merkez 

Bankasının sadece döviz karşılığı para süreceğini buna karşılık yurt içine kredi 

açarak para süremeyeceğini ilan etmesi böylece Merkez Bankasına yarı para kurulu 

rolü verilen bir düzenin oluşturulması) gibi düzenlemelere gidilmiştir. Dolayısıyla 

programda para ve maliye politikaları birbiriyle uyumlu bir seyir izlediği 

görülmektedir. Faiz dışı fazla hedefi kamu mali disiplininin temel belirleyicisidir. 

2000 - 2002 dönemini kapsayan istikrar programında maliye politikasının amacı 

kamu kesiminde faiz dışı fazla oluşturma yoluyla kamu kesimi iç borç stokunun 

azaltılması olarak tanımlanmıştır (Özatay, 2000: 21). 

Daraltıcı mali önlemler yoluyla mali disiplinin sağlanmasına yönelik maliye 

politikası hedeflerinin sonuçlarının 2000 yılı itibariyle oldukça başarılı olduğu 

görülmektedir. Bu dönemde harcamalarının artış oranı %9,9’da kalırken, vergi 

gelirlerinin artış oranı %18,3’e yükselmiştir. Dolayısıyla harcamalar, programın 

öngördüğü sınırlar içinde kalırken vergi gelirleri, program hedeflerinin %10,5 

üzerinde seyretmiştir. Bununla birlikte bütçe açığının GSMH’ya oranı %10 civarında 

kalmaya devam ettiği belirtilmektedir (Şimşek, 2007: 54-55). 
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Tablo 2.17. 2000 Yılı Konsolide Bütçesinde Gerçekleşmeler (Katrilyon TL) 

Kaynak: Şimşek, “Türkiye’de 2000 Sonrasında Uygulanan İstikrar Programlarının Kamu 
Maliyesine Etkileri”, 2007, s.55. 

 

Tablo 17’de yer alan konsolide bütçe rakamları, 2000 yılı için hedeflenen ve 

gerçekleşen vergi gelirleri ile harcama miktarının birbiri ile uyum içinde olduğunu 

göstermektedir. 2000 yılı için gerçekleşen bütçe rakamları hedeflenen rakamları 

büyük ölçüde yakaladığı görülmektedir. Kamu mali dengesindeki bu olumlu 

gelişmenin başlıca nedeni uygulanan Ortodoks mali tedbirler olarak ifade 

edilmektedir. Harcamalar daraltılmış ve vergiler arttırılmıştır. Ancak faiz 

oranlarındaki olumlu gelişmelere ve programın maliye politikası ile ilgili bölümünün 

başarılı performansına rağmen yurt içi borçların faiz yükünün değişmemesi, bütçe 

açığının azalmasını engellemediği belirtilmektedir (Yeldan, 2001: 9). 

2000 yılından itibaren kamu mali dengesinin sağlanmasına yönelik olarak 

uygulanan daraltıcı mali önlemler zaman içinde kamu açıklarının azaltılmasına ve 

dolayısıyla enflasyon oranının düşürülmesine yardımcı olmuş, krizden çıkmayı 

kolaylaştırmıştır. Uygulanan sıkı maliye politikaları harcamalar kaleminde de 
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daraltıcı etki yaratmıştır. Personel harcamaları ve cari harcamalarda yapılan kesinti 

ile GSMH’nın %0,3 ü oranında tasarruf sağlanması hedeflenmiştir. Alınan sıkı 

önlemler bütçe rakamlarını olumlu etkilemiştir. 2000 yılı konsolide bütçesinde vergi 

gelirleri 24 katrilyon TL olarak hedeflenmiş, 26 katrilyon toplanmıştır. Bütçe 

gelirleri ve harcamaları arasında uyum sağlanmıştır. Ancak bu politikalar reel 

yatırımları ve kaynak kullanımını azaltarak reel ekonomiyi daralttığı belirtilmektedir 

(Şimşek, 2007: 55-58). 

Kasım 2000’de Türk mali piyasalarında yaşanan olumsuz etkiler sonucunda 

yaşanan kriz IMF kredisi ile önlenebilmiş ancak enflasyonu düşürme programı yara 

almıştır. Şubat 2001’de ise, mali piyasalardaki güvenin kırılgan yapısı bir kez daha 

finansal krize yol açmış, bunun sonucu olarak 2000 Enflasyonu Düşürme 

Programında öngörülen para ve kur politikaları terk edilerek 22 Şubat 2001’de 

dalgalı kur sistemine geçilmiş, böylelikle Enflasyonu Düşürme Programı da sona 

ermiştir (Uygur, 2001: 54-55). Kasım 2000 ve Şubat 2001’deki finansal krizlerden 

sonra, “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” başlığı altında yine IMF destekli, makro 

düzeyde yeni bir program hazırlanmış ve 14 Nisan 2001’de kamuoyuna açıklanmıştır 

(Kandiller, 2001: 55-56). 

2000 yılı istikrar programı ve bunun uzantısı olan 2001 ve 2003 istikrar 

programları Ortodoks programlar oldukları için başlangıçta enflasyonu ve bütçe 

açığını azaltmış, dolayısıyla kamu mali dengesinde nispi bir iyileşme sağlamış ancak 

zaman içinde ekonomide durgunluğu körüklediği ifade edilmektedir. Faiz dışı bütçe 

fazlasına ulaşmak için vergi politikalarına başvurulmadan, sadece kamu 

harcamalarının daraltılması, daraltıcı politikaların bütçe göstergeleri üzerindeki 

olumlu etkilerinin geçici olmasına yol açmıştır. (Şimşek, 2007: 57). 

 2001 ekonomik krizi sonrası “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” 

benimsenerek uygulamaya konmuş ve bir dizi tedbirler alınmıştır. Programın temel 

amacı kur rejiminin terk edilmesi nedeniyle ortaya çıkan güven bunalımı ve 

istikrarsızlığı ortadan kaldırmak, kamu yönetiminin ve ekonominin yeniden 

yapılanmasına yönelik alt yapıyı oluşturmaktır. Kura dayanan bu program, döviz 

kuru rejiminin terk edilmesi neticesinde oluşan güvensizliğin ve istikrarsızlığın 

kaldırılmasını, mali sektörün yapılandırılmasını, bankacılık sektörü ile ilgili 
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reformlara öncelik verilmesi, ekonomide rekabeti ve ekonomik etkinliği arttıracak 

yapısal reformların yapılmasını, enflasyonla mücadeleyi, gelir dağılımlında 

bozukluğun giderilmesi ve sürdürülebilir büyümeyi amaçlandığının altı çizilmektedir 

(Şimşek, 2007: 57-61). 

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı çerçevesinde, Mali sektörün yeniden 

yapılandırılması, Devlette Şeffaflığın Arttırılması ve Kamu Finansmanının 

Güçlendirilmesi, Ekonomide Rekabetin ve Etkinliğin Arttırılması ve Sosyal 

Dayanışmanın Güçlendirilmesi alanında 15 yasal düzenleme yapılmıştır. Bu yasal 

düzenlemeler bütçe kanunundaki değişiklikler, görev zararlarını kaldıran kararname 

ve kanun, borçlanma yasası, kamulaştırma yasası, on beş bütçe iki bütçe dışı fonun 

kapatılması ile ilgili yasa, kamu ihale yasası, merkez bankası yasası, bankalar 

kanunundaki değişiklikler, iş güvencesi yasası, ekonomik ve sosyal konsey yasası, 

Telekom yasası, şeker kanunu, tütün kanunu ve doğalgaz kanunu olarak 

sıralanmaktadır (Şimşek, 2007: 57-61). 

Bu programla vergi gelirlerini arttırıcı uygulamalara devam edilmiştir. 

Akaryakıt tüketim vergisi enflasyon ölçüsünde ayarlanmış ve GSMH’ya oranı %2,8 

seviyesinde tutulmuştur. Vergi kimlik numarası kullanımının yaygınlaştırılması, 

vergi denetimlerinin arttırılması, gecikme zam ve cezalarının enflasyon uyumlu 

şekilde arttırılarak kararlı bir şekilde uygulanması ve kamu kağıtlarına talebin 

arttırılarak iç borçlanmanın kolaylaştırılması amacıyla beyan dışı bırakmalar ve 

istisnalar getirilmiştir. 2002 yılında ise 16 adet vergi, harç, fon ve pay birleştirilerek 

"özel tüketim vergisi" uygulamaya konmuştur (Öz, 2006: www.alomaliye.com).  

Bu programla Ortodoks mali politikaların uygulanmasına devam edilmiştir. 

Uygulanan vergi politikası sonucunda vergi gelirlerinin yetersiz kalması nedeniyle 

kamu harcamalarının vergiler yerine iç borçlanma ile finanse edilmesi bir yandan iç 

borç yükünü bir yandan da bankaların karşılıksız döviz yükümlülüklerini içeren açık 

pozisyonlarını arttırmıştır. Kamu harcamaları, kamu gelirleri yerine bankacılık 

sisteminin dışarıdan getirdiği sıcak para akımları ile karşılanmış ve Merkez Bankası 

zamanla para piyasaları üzerinde denetim gücünü kaybetmiştir. Böylece maliye 

politikası bir anlamda para politikalarını ikame eder hale geldiği ifade edilmektedir 

(Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Üzerine Değerlendirmeler, ty: www.bagimsiz 

sosyalbilimciler.org). 
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Enflasyonla mücadelede maliye politikasının birincil aracı vergi politikasıdır. 

Enflasyonist dönemlerde vergi artırımlarının etkinlikle kullanılması gerekmektedir. 

Ancak ülkemizde 2000 yılına kadar vergi sorununun üzerine gidilmemiştir. Kamu 

giderlerinin gerçek anlamda kısılması yönünde de bir uygulama yapılmamıştır. Son 

on yıllık dönem ele alındığında bütçe giderlerinin GSMH içindeki payının sürekli 

olarak arttığı görülmektedir. Gerek yeteri kadar vergi toplanamaması ve 

borçlanmanın vergi yerine ikame edilmesi ve gerekse kamu giderlerinin kısılmaması 

sonucu kamu kesimi borçlanma gereği %10’ların altına çekilememiş ve dolayısıyla 

enflasyonla mücadelede maliye politikası araçlarından ciddi bir şekilde 

yararlanılmamıştır. 2000 yılına gelinceye kadar enflasyonla mücadelede uygulanan 

en ciddi politika, para politikası olarak belirtilmektedir (Eğilmez ve Kumcu, 2002: 

312). 

Tablo 2.18. Bütçe Açığı, Kamu Borç Stoku ve Faiz Ödemelerinin GSMH’ya 
Oranı (%) 

 

Yıllar Bütçe 
Açıkları 

Dış Borç 
Stoku 

İç Borç 
Stoku 

Dış Borç 
Faiz 

Ödemesi 

İç Borç 
Faiz 

Ödemesi 

1999 -11,7 28,3 29,3 2,9 12,6 

2000 -10,6 26 29 3,1 14,8 

2001 -16,5 31,6 69,2 5 22,9 

2002 -14,6 33,9 54,5 3,5 16 

2003 -11,3 24,8 54,5 2,9 14,7 

2004 -10,9 22,9 53 2,5 11,8 

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Yıllık Ekonomik Rapor 2004, (www.hazine.gov.tr.), Erişim: 
10.02.2011. 

 

Bu dönemde reel sektörde üretim, yatırım, tasarruflar; finansal sektörde ise 

kredi ve fon kullanım olanakları gibi ekonomik ve finansal değişkenlerde ortaya 

çıkan olumsuzluklar ekonomideki istikrarsız yapıyı kronikleştirmiştir. Bunun üzerine 

Ocak 2002’de bir niyet mektubu ile IMF’ye başvurularak destek aranmıştır. Niyet 

mektubunun öngördüğü makro ekonomik hedefler, GEGP’nın hedeflerine benzer 

şekilde ekonomik istikrara ve büyümeye yönelik önlemleri kapsamaktadır. 2002 

yılının ikinci yarısında siyasi alanda yeni gelişmeler yaşanmıştır. Yapılan genel 
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seçimler sonucunda hükümeti kurma görevini üstlenen AKP 16 Kasım 2002’de 

yayımladığı Acil Eylem Planı ile yeni hükümetin ekonomik alandaki hedeflerini 

ortaya koymuştur (Şimşek, 2007: 60-61).  

AEP sıkı vergi ve harcama politikalarından oluşan bir mali önlemler 

paketidir. Sıkı vergi politikalarının yanı sıra vergi reformu kapsamında bazı 

yenilikler( vergi barışı projesi, mali miladın kaldırılması, vergi mevzuatının 

basitleştirilmesi v.b.) öngörülmüştür. Mali miladın kaldırılmasını takiben vergi barışı 

projesinin temelini oluşturan geniş içerikli bir vergi affı kabul edilmiştir. Bu 

uygulama vergi mükellefleri arasındaki gelir adaletsizliğini arttırmış hem de 

vergilendirilebilir yeni kaynakların elde edilmesi yönünde hukuki bir engel 

oluşturmuştur. Harcamalar açısından ise daraltıcı tedbirler sürdürülmüş, kamuda 

tasarruf ilkesinin etkinleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu sıkı politika bir yandan bütçe 

disiplinini sağlamaya hizmet etmişse de diğer yandan yatırımlara yönelik kaynakları 

sınırlandırarak reel ekonomideki daralmayı arttırmıştır. 2002 yılı bütçesinde vergi 

gelirleri hedeflenen seviyede sağlanmasına rağmen, harcama kaleminde sapmalar 

olmuştur. Bunun en önemli nedeni borçlanma faizlerinin harcamalar içindeki payının 

çok yüksek olmasıdır. AEP’nın öngördüğü sıkı mali tedbirlere rağmen artan 

borçlanmanın yol açtığı yüksek kamu harcamaları kamu mali dengesini bozduğu 

ifade edilmektedir (Şimşek, 2007: 61). 

2003 yılında yeni bir istikrar programı uygulamaya konmuştur. Yeni program 

AEP’nı temel alarak kamu mali dengesini sağlamayı amaçlamıştır. Programda mali 

alandaki tedbirler vergi ve harcama politikaları ile ilgilidir. 2003 programında vergi 

gelirlerinin arttırılması için dolaylı vergilere ağırlık verilmiştir. Bu vergilerin toplam 

vergiler içindeki payı %67’ye yükselmiş ve vergi adaletsizliği daha da artmıştır. Kriz 

sonrası enflasyonun önlenmesinde dolaysız vergilerin payını düşündüğümüz zaman 

toplam vergiler içerisinde dolaylı vergilerin artması da vergilerin krizle mücadele 

amaçlı kullanılamadığını göstermektedir (2004 Başında Türkiye’nin Ekonomik ve 

Siyasi Yaşamı Üzerine Değerlendirmeler, ty: www .bagimsiz sosyal bilimciler.org).   

Ayrıca mali miladın kaldırılması ve vergi barışı çerçevesinde uygulanan vergi 

affı da ciddi vergi kayıplarına neden olmuştur. 2003 yılı bütçesinde borç ödemeye 

yönelik bir yapılanma söz konusudur. Faiz dışı fazla hedefinin tutturulmasına ağırlık 
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verildiğinden kamu harcamalarında nispi bir azalış olmuştur. 2003 yılı itibariyle 

uygulanan daraltıcı maliye politikalarının kamu mali dengesi üzerinde olumlu etkisi 

olmuştur. Aynı zamanda uygulanan daraltıcı para politikaları da enflasyonun 

azalmasını sağlamıştır. Daraltıcı politikaların kamu mali dengesi üzerindeki olumlu 

etkilerine rağmen, mali disiplinin harcamaların azaltılması yoluyla sağlanması, 

istihdamı olumsuz etkilemiştir (2004 Başında Türkiye’nin Ekonomik ve Siyasi 

Yaşamı Üzerine Değerlendirmeler, ty: www .bagimsiz sosyal bilimciler.org).  

Bu dönemde sıkı maliye politikaları bir yandan bütçe açığını azaltarak kamu 

mali dengesinin düzeltilmesine hizmet ederken diğer yandan üretim ve istihdam 

azalışlarına yol açarak reel ekonomiyi daraltmıştır. Kamu harcamalarının bütçe 

içindeki payının düşürülmesi amacıyla öncelikli olarak yatırım harcamalarında 

kısıntıya gidilmesi kamu yatırımlarını azaltmıştır. Transfer harcamalarının büyük 

kısmını faiz harcamaları oluşturduğu için bu kalem sürekli yükselme trendinde yer 

almıştır. Bütçe açıklarının borçlanma ile finanse edilmesi ile birlikte artan faiz 

ödemeleri kamu harcamaları içinde en büyük paya sahip olmuştur. Faiz ödemeleri 

içinde iç borç faiz ödemeleri daha fazla paya sahiptir. Bunun nedeni 2001 ve 

sonrasında IMF'den alınan borçların vadesinin uzun, faiz oranlarının düşük olması 

şeklinde belirtilmektedir (Şimşek, 2007: 61-63). 

2004 yılı bütçesinde kamu mali dengesinin sağlanması için; iç borçlanma 

ihtiyacının en düşük düzeyde tutulması, reel faiz oranlarının düşürülmesi, bütçe 

açığının GSMH’ya oranının azaltılması ve daha önceki programlarda da belirtilen 

faiz dışı fazla hedefinin sürdürülmesi amaçlanmıştır. 2003-2004 döneminde 

uygulanan sıkı maliye politikası bütçe açığının ve iç-dış borç stoku ve faizlerinin 

GSMH’ya oranında düşüş olmuştur. 2005 yılı bütçesinin oluşturulmasında IMF ile 

yapılan görüşmeler sonucunda oluşan istikrar programının öngördüğü mali önlemler 

etkili olmuştur. Üç yıl olarak belirlenen yeni programın hedefleri bütçeye yansımıştır 

(Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, ty: www.bunko.gov.tr).  

2005 yılı bütçesinin kamu mali dengesine ilişkin hedefleri; yüzde %6.5 faiz 

dışı fazla, kamunun küçülmesi politikasının sürdürülmesi, kamu kaynaklarının etkin 

ve verimli kullanılarak kamu harcamalarının sağlam gelir kaynaklarına 

dayandırılması, sosyal harcamalara ağırlık verilmesi, yatırım harcamalarına daha 
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fazla kaynak ayrılması, etkin borçlanma politikasının sürdürülmesi, kamu harcama 

yönetiminin etkinleştirilmesi, vergi oranlarında indirime gidilmesi ve vergi 

cezalarının arttırılması olarak sıralanabilir. 2005 yılında kamu mali dengesine ilişkin 

göstergelerde kısmi bir iyileşme göze çarpmaktadır. Bütçede borçlanmaya ilişkin 

hedef, etkin borçlanma politikasının sürdürülmesi olarak belirtilmişse de bu 

politikanın etkinliğini sağlayan araçlar ve uygulama yöntemleri açıkça belirtilmemiş 

olduğu ifade edilmektedir (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, ty:  

www.bunko.gov.tr). 

 

Tablo 2.19. Türkiye’nin Dünya Bankası’na Borçları ve Geri Ödeme Takvimi              
(Bin Dolar) 

Yıllar Toplam Faiz 

2005 557.476 128.687 

2006 1.061.872 244.886 

2007 894.668 216.827 

2008 813.545 260.628 

2009 815.053 208.459 

2010 763.594 184.746 

2011 725.760 161.268 

2012 662.978 225.275 

2013 608.992 245.921 

2014 574.999 240.011 

2015 459.987 142.511 

2016 398.294 117.270 

2017 302.187 98.411 

2018 165.143 54.229 

2019 110.781 29.374 

2020 100.082 105.810 

2021 49.699 126.435 

Toplam 9.069.767 2.833.611 

    Kaynak: Pur, “Osmanlıdan Cumhuriyete Türkiye’nin Borç Prangası”, 
İstanbul, 2006, s.473. 
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2000 ve 2001 krizi sonrası hazırlanan niyet mektuplarını özetlersek;  2001 ve 

2002 yılı maliye politikası hedefleri niyet mektupları ile IMF’ye bildirilmiştir. 

Toplam kamu borcunun GSMH oranının azaltılması, özelleştirme ile kamuya gelir 

sağlanması ve kamu harcamalarının azaltılması amaçlanmıştır. Gelirler ve harcama 

politikası ile vergi yükündeki eşitsizliğin giderilmesi ve kamu harcamalarındaki 

israfın azaltılması, tarım politikaları çerçevesinde çiftçilere yapılan doğrudan yapılan 

kredi sübvansiyonlarının kaldırılması, kamu mali yönetiminde şeffaflık sağlanması 

adına bütçe dışı fonların ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Ana amaç faiz dışı faiz 

dışı fazlanın arttırılması, kamu kesimi borçlanma gereğinin düşürülmesi, dolaylı ve 

dolaysız vergilerde yapılan düzenlemelerle kamu gelirlerinin arttırılmasıdır. 

Kurumlar vergisi oranı %25 çıkarılmıştır. Vergi kimlik numarasının uygulamasının 

geniş bir tabana yayılması ve vergi dairelerinde otomasyonun sağlanması ile vergi 

gelirlerinin arttırılması planlanmıştır. 2003 yılı sonunda yazılan niyet mektubunda 

mali sektör reformu başlığı altında bankacılık sektörünün güçlendirilmesine yönelik 

reformlar yapılmıştır. IMF başkanı 14 Aralık 2004 tarihinde yaptığı açıklamada; bu 

dönemde enflasyonun kontrol altına alınması Merkez Bankasının bağımsızlığı ve sıkı 

maliye politikası uygulamalarının en önemli politika başarılarından birisi olduğunu 

açıklamıştır (Niyet Mektupları, ty: www.tcmb.gov.tr). 

2005-2007 dönemine baktığımızda daraltıcı mali önlemler içeren istikrar 

programının uygulanmasına ve faiz dışı fazla hedefinin tutturulmasına yönelik 

düzenlemelere devam edilmiştir. Sıkı politikalar kamu maliyesinde iyileşme 

yaşanmasını sağlamıştır. 2005 yılı için hedeflenenin üstünde kamu geliri elde edilmiş 

ve harcamalar hedeflenen rakamın altında kalmıştır. Geçmiş yıllara nispeten kamu 

maliyesinde daha istikrarlı bir dönem geçirilmiştir. Ancak 2006 yılında hedef ve 

gerçekleşen kamu gelirleri uyum içinde değildir. Ortodoks mali tedbirlerin 

uygulanması ile harcama miktarları hedeflenenin altında kalmıştır. Bu dönemde 

uygulanan maliye politikalarının etkisi ile yaşanan iyileşme süreci ekonomiye 

yansımış dönemsel dalgalanmalar dışında bir sorun yaşanmamıştır. Enflasyon 

oranında ve iç borçlanma oranlarında azalma ortaya çıktığı ifade edilmektedir 

(Şimşek, 2007: 64-66). 
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Tablo 2.20. 2005- 2006 Yılı Bütçesinde Gerçekleşmeler (Milyon TL) 

Bütçe Kalemleri 2005        Yılı 
Gerçekleşme 

2005   Yılı
Hedef 

2006        Yılı 
Gerçekleşme 

2006    Yılı 
Hedef 

Gelirler 152,172 143,696 128,039 172,202 

Vergi Gelirleri 119,619 119,651 102,006 137,644 

V.Dışı Gelirler 33,093 24,045 26,033 34,558 

Harcamalar 159,165 145,529 129,423 175,248 

Personel sos.güv 37,367 36,066 31,760 42,690 

Mal ve Hizmet 13,214 14,120 11,119 18,373 

Faiz harcamaları 45,680 46,406 37,627 46,260 

Cari Transferler 45,617 35,651 37,802 50,831 

Sermaye Harc. 10,267 9,607 6,042 10,800 

Sermaye Transf. 1,182 1,514 2,017 2,564 

Bütçe Dengesi -6,453 14,583 -1,384 -3,046 

Bütçeaçığı/GSMH% -1,3 -3,0 -0,3 -0,5 

Faizdışı 
denge/GSMH % 

8,1 6,6 6,7 7,7 

Kaynak: Şimşek, “Türkiye’de 2000 Sonrasında Uygulanan İstikrar Programlarının Kamu 
Maliyesine Etkileri”, 2007, s. 64-65. 

 

2006 yılında maliye bakanı Kemal Unakıtan bir kongrede, vergi politikasının 

temel amacının büyüme ve istihdam politikalarını destekleyici, kayıt dışı ekonomiyi 

azaltıcı ve aynı zamanda makro ekonomik politikalarla uyumlu etkin ve basit bir 

vergilendirme sistemi olduğunu belirtmiştir. Orta vadede, vergi tabanının 

genişletilmesi kayıt dışılığın ve kaçakçılığın azaltılması vergi oranlarının 

düşürülmesi ve vergi sisteminin basitleştirilmesinin amaçlandığını dile getirmiştir. 

Bu dönemde kurumlar vergisi oranı %30 dan % 20 ye düşürüldü. Vergi oranlarındaki 

düşme vergi gelirlerini de arttırdığı ifade edilmektedir (Türkiye 8. Vergi Kongeresi, 

2006: sy) 

2.2.4. 2005-2010 Dönemi Vergi Politikaları 

2005-2010 Döneminin en önemli olayı 2008 Küresel krizi olarak görülmekte 

ve bu bağlamda politikaların üretildiğini söyleyebiliriz. Kriz dönemlerinde kamu 

maliyesinde vergi, harcama ve borçlanma politikaları üzerine sınırlandırmalar 
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getirilmektedir. Bu uygulamaların hedefi kamu mali yapısında istikrarın 

sağlanmasıdır. Ancak daha istikrarlı ve güvenilir bir ekonomik yapının sağlanması ve 

ekonomik krizden çıkış için maliye politikaları ile birlikte para politikalarının da 

etkin ve hızlı bir şekilde uygulanması gerekir. ABD’de kriz yönetimi için başlangıçta 

para politikasının ağırlıklı olarak kullanıldığı ancak hemen ardından bu politikanın 

yetersizliğini telafi etmek için maliye politikalarına ağırlık verildiği görülmektedir. 

Kriz sürecinde para politikasını destekleyici yönde uygulanan maliye politikasının 

temel özelliği genişletici etkiler oluşturacak mali önlemler içermesidir. Talep 

artışının sağlanması için harcama politikaları yerine vergi indirimleri kullanılmıştır. 

Artan talebe karşı üretimi teşvik etmek için yatırımcılara vergi indirimleri ve vergi 

teşvikleri sağlandığı belirtilmektedir (Şimşek ve Altay, ty: 12-14). 

Yaşanan küresel kriz, Türkiye ekonomisinde özellikle reel sektörde üretim 

daralmaları ve özel kesim dış borçlarındaki hızlı artışlar ile kendini göstermiştir. Bu 

kriz de ülkemiz 2000 yılından farklı olarak daha güçlü bir kamu mali yapısına sahip 

olduğu ifade edilmektedir. 2000 yılından itibaren daraltıcı mali önlemler 

sürdürülmüştür (Bocutoğlu ve Ekinci, 2009:www.portall.sgb.gov.tr). Ancak yaşanan 

bu kriz finansal piyasalardan ziyade reel ekonomi ile ilişkilidir. Dışsal bir arz şoku 

şeklinde Türkiye ekonomisine yansımıştır. Bu nedenle üretim daralmalarını azaltıcı 

mali önlemlerin alınması önem arz etmektedir. Yaşanan küresel krizin Türkiye 

üzerinde yarattığı etkileri ikiye ayırarak ele alabiliriz. Bunlar şu şekilde 

belirtilmektedir (Eğilmez, 2009: www.radikal.com.tr): 

• Olumsuz etkilerin başında ekonominin küçülmesi, bütçe açığının artması, 

işsizliğin yükselmesi,  

• Olumlu etkiler arasında ise cari açığın düşmesi, enflasyonun düşmesi, 

faizlerin gerilemesi ve kurun artmaması olarak sayılmaktadır. 
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Tablo 2.21. Türk Ekonomisinde Sektörler İtibariyle GSMH Büyüme Hızı (%) 

Sektörler 2006 2007 2008 2009 

 
 

 
 

 
 

 
 

I II III 

Tarım 1.4 -6.9 4.9 0.3 6.4 2.8 

Sanayi 8.3 5.8 3.9 20.6 10.9 4.0 

Hizmetler 7.2 6.0 4.0 13.2 8.1 4.5 

GSYİH 6.9 4.6 4 14.7 -7.9 -3.3 

Kaynak: DPT, Temel Ekonomik Göstergeler 2009, (www.dpt.gov.tr), Erişim: (19.05.2011). 

 

2001 krizinden itibaren sürekli büyüyen Türkiye ekonomisi 2005 yılından 

sonra büyüme oranlarında düşmeye rağmen pozitif düzeyde seyretmiştir. Üst üste 

sekiz yıl sürekli büyüyen ekonomi küresel krizin etkisiyle 2009 yılında küçülmüştür. 

Tablo 22’de sektörler itibariyle GSYİH’nın dağılımı incelendiğinde tarım kesiminin 

dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. Hizmetler sektöründe yavaşlama görülmesine 

rağmen büyümenin esas unsuru olan sanayi sektöründeki düşüşün büyümeyi olumsuz 

etkilediği görülmektedir. 2009 yılında ise krizin etkilerini tam olarak hissedilen bir 

yıl olarak GSYİH belirgin azalma yaşanmıştır. Özellikle GSMH’nın büyük bileşeni 

olan tüketim harcamalarındaki ve özel sektör yatırım harcamalarındaki azalış, vergi 

teşvikleri ve kamu harcamaları ile aşılmak istense de aradaki farkın telafi edilemediği 

belirtilmektedir (Çarıkcı, 2011: www.carikci.cankaya.edu.tr). 

Ülkemizde krize karşı ilk alınan önlemlerin tamamına yakını maliye 

politikasının gelirler ve harcamalar politikası dayanaklıdır. Sektörel vergi istisna ve 

indirimleri sağlanmış kamu harcamaları arttırılmıştır. Daralan ekonomi vergi 

gelirlerinde düşüşe neden olmuş ve bütçe dengesinin bozulduğu ifade edilmektedir 

(Çolak, 2009: www.tisk.org.tr). Harcamalardaki azalış, vergi gelirlerinin %70’inin 

dolaylı vergilere bağlı olduğu ülkemizde vergi gelirlerinde ciddi bir azalmaya neden 

olmuştur. Bu dönemde Merkez Bankası finansal koşullardaki sıkılaşmayı bertaraf 

etmek amacıyla kısa vadeli faiz oranlarında Kasım ve Aralık aylarında toplam 175 

baz puanlık bir indirime gitmiştir. Aynı zamanda piyasayı fonlamaya başlayarak 

gerekli likiditeyi de sağladığı belirtilmektedir (Yılmaz, 2008: 7). 
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Krizin etkisi altına aldığı diğer ülkelerin aksine Türkiye’de bankacılık 

sistemine yönelik bir nakit önlem paketine ihtiyaç duyulmamıştır. Bunun en önemli 

nedeni benzer bir paketin, 2001 yılında yaşanan krizin ardından uygulanmış 

olmasıdır. Bu nedenle kriz sonrası reel sektörü canlandırmak amacıyla kamu 

kaynaklarını kullanmayı veya reel sektöre kredi desteğinde bulunmayı içeren bir 

paket hazırlanmadığı belirtilmektedir (Yılmaz, 2008: 8-9). 

Türkiye’nin bütçesi 2008’de 17,1 milyar lira açık vermiş, açığın GSYH’ya 

oranı yüzde 1,8 seviyesinde kalmıştı. Krizin etkisinin yoğunlaştığı 2009’da bütçe 

açığı 52,2 milyar lirayı buldu. Hükümetin 2010 yılı için öngörüsü de 50,1 milyar lira 

düzeyindedir. Bütçe açıklarının 2011’den sonra aşağıya çekilmesi planlanmaktadır. 

Türkiye’nin, Avrupa Birliğine katılım öncesi mali izleme süreci kapsamında her yıl 

hazırladığı, 2010-2012 dönemini kapsayan 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik 

Programda (KEP), küresel ekonominin etkileri ve çözüm yollarına ilişkin 

değerlendirmelere yer verilmiştir. Bu bağlamda, kriz sürecinde esnek bir maliye 

politikasıyla, üretimin ve istihdamın desteklenmesi hedeflenmektedir. Kriz sonrası 

süreçte ise, mali kurala dayalı maliye politikası uygulanarak, mali uyumun en kısa 

sürede sağlanması ve borç stokunun GSYH’ya oranının azaltılması 

hedeflenmektedir. Mali kurala ilişkin yasal altyapı, 2010 yılı içinde 

tamamlanmasının planlandığı ifade edilmektedir (Kriz Sürecinde Esnek Mali Politika 

İzlenecek, 2010: www.ozdogrular.com). 

2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programa göre, 2010-2012 döneminde 

uygulanacak ve bir kısmı için de yılın ilk ayında adımların atıldığı bazı mali 

politikalar şöyle sıralanmaktadır (2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Program, 

2009: www.sp.gov.tr): 

Gelir Politikaları; 

• Vergi mevzuatı ve uygulamalarının sadeliği ve basitliğini sağlayacak 

düzenlemeler yapılacaktır. 

• Konjonktürel dalgalanmanın seyrine göre maliye politikasının genel çerçevesi 

ve kısıtları dahilinde üretim ve talep yönlü desteklere girişilebilecektir. 

• Genel ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, maktu vergi ve harçlar 

güncellenecektir. 
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• Vergi harcamalarının toplam boyutunun tespitine yönelik çalışmalar 

sonuçlandırılacaktır. 

• Yerel yönetimlerin öz gelirlerini artırıcı düzenlemeler yapılacaktır. Mahalli 

idarelerin öz gelirlerinin artırılmasına paralel merkezi yönetime gecikmiş 

borçlarını ödemeleri sağlanacaktır. Kamu kurumlarına gecikmiş borcu 

bulunan mahalli idarelere, vergi payları üzerinden yapılan kesintilerde yasal 

üst sınır olan yüzde 40 düzeyi uygulanacaktır. 

• Maliyet bazlı fiyatlandırma yönteminin uygulanması suretiyle enerji 

KİT’lerinin belirlenen mali hedeflerine ulaşması sağlanacaktır. 

Harcama Politikaları; 

• Mali kurala ilişkin yasal altyapı 2010 yılı içinde tamamlanacaktır. Kamu mali 

yönetimi, 2011 yılı bütçe döneminden itibaren belirlenen mali kuralla uyumlu 

yürütülecektir. 

• Kamu kurum ve kuruluşlarında yeni personel istihdamına yönelik 

sınırlamalara devam edilecektir. 

• Kamu harcama programları gözden geçirilerek, önceliğini yitirmiş harcama 

programları tasfiye edilecektir. 

• Sosyal yardım sistemi belirli bir envanter ve sistematik dahilinde 

yürütülecektir. 

• Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, yararlanıcıların sağlık 

hizmetlerinin maliyetlerine katılımın sağlanması da amaçlanarak, ilaç ve 

tedavi giderleri kontrol altında tutulmaya çalışılacaktır. 

• Kamu Borçlanma Politikası; 

• Devlet iç borçlanma senetlerinin yatırımcı tabanının genişletilmesi amacına 

yönelik yeni enstrümanların geliştirilmesine ve perakende satış yöntemine 

ilişkin çalışmalar sürdürülecektir. 

• Kamu borçlanma imkanlarının geliştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi 

amacıyla yatırımcı taleplerine uygun finansman araçları geliştirilecektir. 
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• Mahalli idarelerin borçlanma limitlerine ilişkin istisnalar gözden geçirilerek, 

mali sistemin gevşemesine zemin hazırlayan hükümler tasfiye edilecektir. 

Kamu Mali Yönetimi ve Denetim; 

• 5018 sayılı Kanunla uyumlu etkin bir dış denetimin sağlanması için 

Sayıştay’ın yasal ve İnsan kaynakları alt yapısı güçlendirilecektir. 

Programda ayrıca genel yönetim nominal borç stokunun 2009 yılında yüzde 

47,3 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedilerek, stok oranının 2010 

döneminde sınırlı bir artış gösterdikten sonra, 2011 yılından itibaren tekrar düşüş 

sürecine gireceğinin tahmin edildiği belirtilmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE UYGULANAN VERGİ POLİTİKALARININ İMALAT 

SANAYİİNDE İSTİHDAM EDİLENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

3.1.   Konu 

Devletin maliye politikası aracılığı ile ekonomik büyüme hedefine 

ulaşabilmesi için, harcama seçeneğinin yanında vergi politikası da belirleyici 

olabilmektedir. Özellikle tasarruf düzeyi düşük gelişmekte olan ekonomilerde 

vergiler, halkın kamu harcamalarına katılımını sağlayan etkili bir mali araç olarak 

kullanılmaktadır. Dolaysız vergiler daha çok istihdam, gelir ve sermaye üzerinden 

elde edilen vergilerden, dolaylı vergiler ise, tüketim üzerinden alınan vergilerden 

oluşmaktadır.  

Bu bağlamda, sermaye üzerinden alınan vergiler sermaye stokundaki net 

artışı azaltmaktadır. İstihdam üzerinden alınan vergiler ise, tüketim vergilerine oranla 

bireylerin tüketim–tasarruf ve/veya işgücü arzı ile boş zaman arasındaki tercihlerini 

daha fazla değiştirmektedir. Dolaysız vergilerin büyüme üzerinde etkili olması 

beklenirken, dolaylı vergilerin büyüme üzerinde nispeten daha az etki yapması ya da 

hiç etki yapmaması beklenmelidir.  

Bu bağlam da çalışmamızın konusu, vergi politikalarıyla istihdam düzeyi 

arasındaki ilişkinin ortaya konmasıdır. 

3.2. Amaç 

Türkiye’de istihdam yaratan kayıtlı işverenler yüksek istihdam vergileri ve 

diğer yasal ödemeler ile cezalandırılmaktadır. Türkiye’deki vergi ve sosyal güvenlik 

yükleri indirildiği takdirde istihdamın önü açılacaktır. Aksi takdirde işletmelerin iç 

ve dış pazarlardaki rekabet gücü azalacaktır. Bu olumsuzluk, işletmelerin yatırım 

yapma isteğinin azalmasına, Türkiye’deki işsizliğin büyümesine, işletmelerde 

verimsiz, niteliksiz ve pahalı üretime neden olmaktadır. Aynı zamanda, Türkiye’den 

yurtdışına sermaye kaçışına ve yabancı sermayenin ülkemize girişinin azalmasına da 

zemin oluşmaktadır. 
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Türkiye’de, istihdamın üzerindeki vergi yükünün düşürülmedikçe, işsizlik ve 

kayıt dışılık ile mücadelede başarı sağlanması mümkün değildir. Bu nedenle, 

ülkemizde yatırım yapmayı sınırlayan engeller kaldırılarak, istihdam artırıcı 

politikalar hayata geçirilmelidir. 

Çalışmamız da vergi yüküyle istihdam arasındaki ilişkinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. 

3.3. Yöntem 

Türkiye’de imalat sanayinde istihdam edilenler ile Türkiye’de uygulanan 

vergi politikaları sonucu elde edilen vergi gelirleri TÜİK ve GİB verilerinden temin 

edilmiş, çoklu regrasyon yöntemi kullanılarak hesaplama yapılmıştır.  

Çalışmamızda 1980-2010 yıllarına ait İmalat sanayinde istihdam 

edilenler(Bağımlı değişken), ile Gelir Vergisi Gelirleri, Kurumlar Vergisi Gelirleri ve 

Katma Değer Vergisi Gelirleri(Bağımsız Değişkenler) regrasyon analizi yapılarak 

tablolaştırılmıştır. Nitekim, KDV 1985 yılı itibariyle yürürlüğe girdiği için KDV 

gelirleri 1985-2010 yılları itibariyle tekrar hesaplanmıştır.  

3.4. Türkiye’de Uygulanan Vergi Politikalarının İmalat Sanayiinde İstihdam 

Edilenler Üzerindeki Etkisi 

Ülkemizdeki küçük ve büyük ölçekteki firmaların çalışan işçiler için ödemiş 

olduğu sigorta primi ve özellikle vergi gibi kesintiler işveren için büyük bir yük 

oluşturmaktadır. İşverenler, hükümetlerin vergi politikaları çerçevesinde vergi 

oranlarını arttırıp vergi gelirlerini arttırmak istemesi sebebiyle işverenleri büyük bir 

yük altına soktuğu belirtilmektedir. Bu bağlamda istihdam üzerindeki vergisel 

yüklerin ağırlığı istihdamın kısmen veya tamamen kayıt dışına kaymasına yol 

açmaktadır. Bu da sanayinin motor gücü olan imalat sanayiinde istihdam edilenleri 

de negatif yönde etkilemektedir. 
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3.4.1. 1985-2010 Analizi  

Yapılan analiz çalışmasında, bağımlı değişken (imalat sanayi istihdam 

edilenler) ve bunu etkileyen açıklayıcı değişkenler ise gelir vergisi gelirleri, kurumsal 

vergisi gelirleri ve katma değer vergisi gelirleridir. Bu bağlamda modelimiz 

aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur; 

“ISIE= 2303, 104262 + 7, 732068684 GLRVRG – 21,08328443 KURVRG + 

13,83342807 KDVRG” 

 

Tablo 3.22. 1985-2010 Analiz Sonucu 

Çoklu R 0,965527459    F 
Anlamlılık 

F 

R Kare 0,932243274    100,897 5,18E-13 

Ayarlı R 
Kare 0,923003721  Katsayılar 

Standart 
Hata t Stat P-Değeri 

Stadart 
Hata 170,825184 Kesişim 2303,104262 115,3782 19,96134 1,39E-15 

Gözlem 26 GLRVRG 7,732068684 3,807356 2,030823 0,054531 

   KURVRG -21,08328443 9,385726 -2,24631 0,035053 

   KDVRG 13,83342807 3,235899 4,274987 0,000308 

KURVRG Gelir Vergisi Gelirleri 

KDVRG Kurumlar Vergisi Gelirleri 

KDVRG Katma Değer Vergisi Gelirleri 

ISIE İmalat sanayii İstihdam Edilenler 

 

Çalışmamızda öncelikle 1985-2010 yılı verileri analiz edilmiştir. Çünkü, 

KDV 1985 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda teorik olarak, vergi gelirlerinin 

artışı imalat sanayi istihdamını olumsuz yönde etkilemektedir.  

Yapılan analiz sonucu tablo 22’de gelir vergisinde meydana gelen 1 birimlik 

artış İmalat sanayii İstihdam edilenlerde ‰7,73’lük bir artışa neden olduğu ortaya 

çıkmıştır. Dolayısıyla gelir vergisi ile imalat sanayii istihdam edilenler arasında 

pozitif yönlü bir ilişki görülmektedir. Bu da bize yaptığımız analizin teorik olarak 

tersine bir sonuç verdiğini göstermektedir. Ancak önemle belirtmeliyiz ki her ne 

kadar teorik olarak tersi bir durum çıksa da aslında üretimin artması nedeniyle gelir 
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vergisi gelirleri artırmakta bu neden dolayı da imalat sanayiinde istihdam edilenler 

artmaktadır. Diğer değişkenimiz Kurumlar Vergisinde meydana gelen 1 birimlik artış 

İmalat sanayii İstihdam edilenlerde ‰21,08’lik bir azalışa neden olmaktadır. 

Dolayısıyla kurumlar vergisi ile imalat sanayi istihdam edilenler arasında ters yönlü 

bir ilişki vardır. Bu da bize analizimizin teorik olarak doğrulandığını göstermektedir.  

Son olarak KDV’de meydana gelen 1 birimlik artış İmalat sanayii İstihdam 

edilenlerde ‰13,83’lük bir artışa neden olmaktadır. Dolayısıyla KDV ise İmalat 

sanayii İstihdam edilenler arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Yine bu da bize 

teorik olarak analizimizin tersi bir durumu sergilemektedir. Fakat KDV deki artışı da 

üretimin artışına bağlamak yanlış olmayacaktır. Yani üretimin artması nasıl gelir 

vergisinde artışa neden olmuşsa KDV deki artışta üretimin armasına bağlı olarak 

artmış bu da imalat sanayii istihdamında artışa neden olmaktadır.    

3.4.2. 1980-2010 Analizi 

Çalışmanın bu kısmında da 1980-2010 yılları analiz edilmiş ve sonuçları 

Tablo 23’de gösterilmiştir. KDV’nin olmadığı 5 yıllık dönem (1980-1985) göz ardı 

edilmiştir. 

 

Tablo 3.23. 1980-2010 Analiz Sonucu 

Çoklu R 0,970368859    F 
Anlamlılık 

F 

R Kare 0,941615723    145,151092 9,17E-17 

Ayarlı R Kare 0,935128582  Katsayılar 
Standart 

Hata t Stat P-Değeri 

Stadart Hata 180,8450616 Kesişim 2343,909003 120,3933231 19,46876241 2,01E-17 

Gözlem 31 GLRVRG 3,663493942 3,706778276 0,988322923 0,33176927

   KURVRG -26,99963753 8,888674579 -3,03753246 0,00523958

   KDVRG 18,21837843 2,658820805 6,852052004 2,32E-07 

KURVRG Gelir Vergisi Gelirleri 

KDVRG Kurumlar Vergisi Gelirleri 

KDVRG Katma Değer Vergisi Gelirleri 

ISIE İmalat Sanayii İstihdam Edilenler 
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Yapılan analiz sonucu gelir vergisinde meydana gelen 1 birimlik artış İmalat 

sanayii İstihdam edilenlerde ‰3,66’lük bir artışa neden olduğu ortaya çıkmıştır. 

Dolayısıyla gelir vergisi ile istihdam arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.  

Kurumlar Vergisinde meydana gelen 1 birimlik artış İmalat sanayii İstihdam 

edilenlerde ‰26,99’luk bir azalışa neden olmaktadır. Dolayısıyla kurumlar vergisi 

ile imalat sanayi istihdam edilenler arasında ters yönlü bir ilişki vardır. KDV’de 

meydana gelen 1 birimlik artış İmalat sanayii İstihdam edilenlerde ‰18,21’lik bir 

artışa neden olmaktadır. Dolayısıyla KDV ise İmalat sanayii İstihdam edilenler 

arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.  

Sonuç itibariyle, tablo 23’deki analizin sonuçları ile tablo 24’deki analizin 

sonuçları, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin yönleri itibariyle 

aynı doğrultuda olduğu görülmektedir. Yani 5 yıllık dönemin sonucu çok fazla 

değiştirmediği söylenebilir. 

3.5.  Değerlendirme 

Çalışmamızda yaptığımız analizleri değerlendirdiğimiz zaman, Kurumlar 

Vergisi gelirlerindeki bir birimlik artış, İmalat sanayi istihdam edilenlerinde azalışa 

neden olduğu görülmektedir. Ancak diğer iki değişkenimiz olan gelir vergisi gelirleri 

ve katma değer vergisi gelirlerindeki bir birimlik artış, imalat sanayi istihdam 

edilenlerinde aynı doğrultuda artış göstermediği sonucuna varılmaktadır. Bu da 

çalışmamızın konusu ve amacı doğrultusun da sadece kurumlar vergisi bağlamında 

amaca ulaştığımızı ancak diğer iki değişken bağlamında ulaşamadığımızı 

göstermektedir.  

Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere üretimin arttırması nedeniyle gelir 

vergisi gelirleri ile KDV gelirlerini artmakta bu da imalat sanayiinde istihdam 

edilenleri arttırmaktadır. Bu pozitif yönlü ilişkinin teorik olarak olumsuz bir sonuç 

olduğunu söylesek de üretim artışının gelir vergisi ve KDV yi arttırması nedeniyle 

sonucun olumsuz olmadığını söyleyebiliriz.    
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SONUÇ 

 

Türkiye ekonomisi 24 Ocak 1980 Kararları ile birlikte önemli bir yapısal 

dönüşüm sürecine girmiştir. Bu dönüşüm sürecinde, ülkenin dünya ticaretine 

katılımının 1980 öncesine kıyasla kayda değer ölçülerde arttığı, ihracatın yapısının 

sanayi ürünlerine doğru önemli bir yapısal değişiklik gösterdiği, buna karşılık üretim, 

istihdam, yerli ve yabancı yatırımlarda beklenen artışların sağlanamadığı, verimlilik 

ve reel ücret gelişmelerinin ise istikrarsız bir görünüm sergiledikleri gözlenmiştir. 

1996 yılı ile birlikte, Gümrük Birliği sonrası serbest ticaret ortamı daha da 

farklı anlam kazanmıştır. Bu tarihten itibaren Türkiye’nin ticaret hacmi giderek 

artmıştır. Ancak, 90’lı yılların ortasından itibaren bakıldığında imalat sanayinin 

GSYİH içindeki büyüklüğünün artmadığı, bir başka ifadeyle Türkiye’nin 

sanayileşme sürecinin yavaşladığı dikkat çekmektedir.  

Buradan, ihracata yönelik sanayileşme stratejisini benimseyen Türkiye’nin, 

ticarî serbestleşme sürecini iyi yönetemediği ve bu durumun sanayileşme amacına 

hizmet edemediği yargısına ulaşmak mümkündür. 

1980 sonrası yaşanan ekonomik krizler sonrasında izlenen vergi politikası ve 

alınan önlemlere baktığımız zaman, sorunların çözümünden ziyade mali kaynak 

sağlama amacına yönelik kısa vadeli tedbirler olduğu görülmektedir. Özellikle 1990 

sonrası istikrarsızlıklar yaşanmıştır. Yüksek bütçe açıkları, yüksek enflasyon oranı ve 

faiz harcamalarının kamu bütçesi içindeki payının hızla artması ciddi problemlere 

yol açmıştır.  

Kriz dönemlerinde, vergi politikası önlemlerinden daha çok, bütçe politikası 

ile para ve kredi politikası önlemlerinin etkili olduğu gerçeği de göz önüne alınarak, 

vergi politikasının diğer politikalar ile birlikte bütünsel bir uyum içinde uygulanması 

gerekmektedir. Ayrıca bütün politikaların kendi içinde uyumlu olması gerekir. 

Çünkü bir maliye politikasının başarısı, para politikaları ile uyumlu olmayı 

gerektirmekte, hatta politik istikrarı da şart koşmaktadır. 

1994, 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizlerin birçok nedeni 

olmakla birlikte en temel nedenlerinden birisi vergi gelirleri ve faiz ödemeleri 
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dengesizliğinin körüklediği kamu açıkları olmuştur. Enflasyon ve faiz oranlarının 

artmasına neden olan kamu açıkları, diğer taraftan borç stokunu sürdürülemez bir hal 

almasına neden olmuştur. İstikrar programları da buna yönelik hazırlanmıştır. Kamu 

harcamalarını kısıcı, kamu gelirlerini arttırıcı maliye politikaları izlenmiştir. 2008 

küresel krizinin Türkiye’de etkisini göstermesi ile ülkemizde uygulanan maliye 

politikaları esnek bir yapıya kavuşmuştur. Çünkü güncel krizden çıkış için, büyüme 

ve istihdamın sağlanması gerekmektedir. 

Hükümetlerin vergi politikaları çerçevesinde vergi oranlarını arttırıp vergi 

gelirlerini arttırmak istemesi sebebiyle işverenleri büyük bir yük altına soktuğu 

belinmektedir. Bu bağlamda istihdam üzerindeki vergisel yüklerin ağırlığı istihdamın 

kısmen veya tamamen kayıt dışına kaymasına yol açmaktadır. Bu da sanayinin motor 

gücü olan imalat sanayiinde istihdam edilenleri de negatif yönde etkilemektedir. 

1980-2010 yılları arsında Türkiye’de imalat sanayinde istihdam edilenler ile 

Türkiye’de uygulanan vergi politikaları sonucu elde edilen vergi gelirleri TÜİK ve 

GİB verilerinden temin edilmiş, çoklu regrasyon yöntemi kullanılarak hesaplama 

yapılmıştır.  

Çalışmamızda yaptığımız analizleri değerlendirdiğimiz zaman da Kurumlar 

Vergisi gelirlerindeki bir birimlik artış, İmalat sanayii istihdam edilenlerinde azalışa 

neden olduğu görülmektedir.  

Diğer iki değişkenimiz olan gelir vergisi gelirleri ve katma değer vergisi 

gelirlerindeki bir birimlik artış, imalat sanayii istihdam edilenlerinde aynı doğrultuda 

artış göstermediği sonucuna varılmaktadır. Bu da çalışmamızın konusu ve amacı 

doğrultusun da sadece kurumlar vergisi bağlamında amaca ulaştığımızı ancak diğer 

iki değişken bağlamında ulaşamadığımızı göstermektedir. 

Ancak konuda da belirttiğimiz üzere üretimin arttırması nedeniyle gelir 

vergisi gelirleri ile KDV gelirlerini artmakta bu da imalat sanayiinde istihdam 

edilenleri arttırmaktadır. Bu pozitif yönlü ilişkinin teorik olarak olumsuz bir sonuç 

olduğunu söylesek de üretim artışının gelir vergisi ve KDV’yi arttırması nedeniyle 

sonucun olumsuz olmadığını söyleyebiliriz.   
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EKLER 

EK-1 

1990-2010 Yılları İmalat sanayiinde İstihdam Edilenler(ISIE), Gelir 

Vergisi Gelirleri(GELVRGLR), Kurumlar Vergisi Gelirleri(KRVRGLR), 

Katma Değer Vergisi Gelirleri(KDVGLR), Deflatör Verileri. 

Yıllar ISIE (Bin) GELVERGLR KRVRGLR KDVGLR Deflatör 
1980 2060 388 37 0 10 
1981 2073 574 125 0 15 
1982 2136 707 186 0 19 
1983 2208 880 215 0 24 
1984 2258 1069 272 0 36 
1985 2339 1324 448 640 55 
1986 2373 2104 949 1172,8 75 
1987 2445 3093 1332 1759,1 100 
1988 2550 4801 2118 4177 169 
1989 2635 9871 3598 6461 297 
1990 2625 18609 4637 12371 470 
1991 2736 33355 7063 22832 747 
1992 2949 60056 10078 42088 1223 
1993 2706 106661 19132 81877 2052 
1994 3013 181884 43976 176742 4236 
1995 3027 329795 103241 354980 7930 
1996 3237 676017 189338 743026 14103 
1997 3445 1500245 396238 1561562 25602 
1998 3463 3481752 748383 2725083 44977 
1999 3555 4936551 1549525 4164334 69355 
2000 3638 6212977 2356787 8379554 103478 
2001 3581 11579424 3675665 12438860 158218 
2002 3731 13717660 5575495 20400201 217391 
2003 3663 17063761 8645345 27031099 268044 
2004 3742 19689593 9619359 34325208 301281 
2005 3994 26849808 13583291 42263650 322625 
2006 4066 31727644 12447354 50723560 352728 
2007 4088 38061543 15718474 55461123 374671 
2008 4235 44430339 18658195 60066230 419611 
2009 3870 46018360 20701805 60169248 442098 
2010 4216 49384949 22854839 75649445 442209 

Kaynak: GİB, (www.gib.gov.tr) ve TÜİK, “İstatistik Göstergeler”, (www.tuik.gov.tr). 

(Erişim: 10.05.2011). 

 

 



  116

ÖZGEÇMİŞ 

 

Kişisel Bilgiler 

Adı ve Soyadı: Mustafa Erhan TÜRKOĞLU 

Doğum Yeri: Fethiye 

Doğum Tarihi: 01.01.1986 

Medeni Hali: Evli 

Askerlik Durumu: 2007-2008 319. KD Er 

 

Eğitim Durumu: 

Lise: Fethiye Lisesi, 1999-2002 

Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F, Maliye Bölümü, 2003-2007 

Yüksek Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi, ÇEKO Anabilim Dalı,  

2008-2011 

 

Yabancı Dil: 

İngilizce 

 

 

 


