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TAKDİM

A

nadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı, 25 yılı aşan geçmişi ile ülkemizin eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar sunma gayretinde
olan bir kurumdur.

Özellikle gençlerimizin milli, manevi ve kültürel değerler çerçevesinde kariyer, kimlik, kişilik, ve şahsiyet kazanmalarına fırsat ve imkânlar sunarak
destek olmak vakfımızın en önemli hedefleri arasındadır.
Çağımızda bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi ve yaygın medya - iletişim ağının küresel etkisiyle toplumumuz; bilgi kirliliği ve
yabancı kültürel kuşatma altında modernleşme, değişim ve seküler hayatın getirdiği değerler erozyonuyla birlikte sorunlar yaşamaktadır.
Bu sorunlar karşısında millet varlığımızın devamı; milli kimliğimizin korunması, yaşatılması, milli, manevi, dini, sosyal, tarihi ve kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması ve medeniyetimizin yeniden inşası görev
ve sorumluluklarımızı yerine getirmemize bağlıdır.
Medeniyetimizin yeniden inşası; kendisine güvenen, sorunları ile yüzleşen,
çözüm üreten, ülkesi için katma değer üreten, bilimin rehberliğinde bilimsel düşünceye sahip vatansever, idealist bir nesil ile mümkündür.
İşte bu amaçla vakıf olarak eğitim ve kültür ağırlıklı çalışmalarla birlikte
“Türkiye’nin Temel Meseleleri ve bunlarla ilgili çözüm önerileri” üzerine bilimsel çalışmalar yapmak üzere Ağustos 2014 tarihinde Ankara’da
80 civarında değerli bilim adamının katıldığı bir çalıştay düzenledik.
Bu çalıştayda Türkiye’nin Temel sorunlarından:
“Türkiye’de Dini hayat”,
“Eğitim ve kültür Politikaları”,
“Yüksek Öğretim ve Bilgi Üretimi”,
“Sağlık ve Sosyal Politikalar”,
“Tarım Çevre ve Su politikamız”,
“Hukuk ve Yargı Sistemi”,
“Ekonomi”,

“Milli Birlik, Kardeşlik ve Barış”,
“İslâm Coğrafyasının Jeopolitiği”
“İletişim ve Medya”
Konu başlıkları çalışma alanı olarak seçilerek, bu alanlardaki sorunların
ve çözüm önerilerinin ortaya konulduğu raporları hazırlamak üzere akademisyen, uzman ve araştırmacılardan oluşan çalışma grupları komisyonlar
oluşturulmuştur.
Geçen bu süre içersinde komisyon üyelerinin görüş ve önerileri birleştirilerek elinizdeki bu rapor metin ortaya çıkmıştır.
“EKONOMİ” komisyonunun hazırlamış olduğu raporun içeriği, İstihdam,
Kayıtdışı, Sosyal Güvenlik, Madencilik ve Türkiye Ekonomisi, Gelir Dağılımı, Enerji Politikaları, Para Politikası ve Merkez Bankası, Yeni Kamu Mali
Yönetim Anlayışı konularını kapsamaktadır.
Ülkemizin en temel sorunlarından olan ekonomimizin yapısı, sorunları üzerine çözüm içeren bu rapora emeklerini esirgemeyen büyük bir özveri ile
söz konusu raporu hazırlayan: Alİ BOĞA, Fatih ACAR, Prof. Dr. İbrahim
ALP, Doç. Dr. Yaşar AKGÜN, İlhan AKKURT’a, ayrıca raporların hazırlanmasında koordinasyonu sağlayan Prof. Dr. Halis ÖLMEZ’e ve emekli Orta
Öğretim Genel Müdürü, Kerem ALTUN’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Gerçek bir fikir, düşünce ve emek mahsulü olan bu raporun gerek kamuoyu,
gerekse ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında uygulayıcılar tarafından dikkatle
değerlendirileceğine inanıyor ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

Hayrullah BAŞER
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı
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I.

İSTİHDAM
Fatih ACAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Eski Müsteşarı
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1. GİRİŞ
İşsizlik tüm dünyada en önemli sorunlardan biridir. Bu sorun yoksulluk, göç, sosyal dışlanma, toplumsal huzursuzluk gibi birçok sosyo-ekonomik sorunu beraberinde getirmektedir. Tam istihdamın
sağlanması her ülkenin temel hedeflerinden biridir. İstihdamın önemi ülkemizde ve tüm dünyada
artarak devam etmektedir. Bu çerçevede ülkemizde istihdamı geliştirici ve teşvik edici politikalara
yönelik olarak son yıllarda çok önemli adımlar atılmış ve atılmaya devam edilmektedir.
Dünyadaki ekonomik seyir göstermektedir ki her ne kadar gelişmeler ve geleceğe yönelik beklentiler olumlu yönde olsa da, kırılganlığı devam eden küresel işgücü piyasasında yaşanan kısmi
iyileşmeler yeterli düzeyde değildir.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre dünyadaki işsiz sayısı 2007 yılında 169,7 milyon
iken, 2015 yılında 197,1 milyona yükselmiştir. İşsiz sayısının 2016 yılsonu itibariyle 200 milyonu
aşması beklenmektedir.
Küresel kriz öncesinde 2007 yılında dünya genelin %5,5 seviyesinde olan işsizlik oranı krizin etkisiyle 2008 ve 2009 yıllarında yükselmiş ve 2009 yılında %6,2 olarak gerçekleşmiştir. 2010 ve
2011 yıllarında dünyada kademeli bir azalış göstermiş olan işsizlik oranı 2015 yılı itibariyle %5,8
olarak gerçekleşmiştir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre dünya ekonomisi 2014 yılında %3,4 ve 2015 yılında %3,1 büyümesine rağmen, dünya genelindeki işsizlik oranın da belirgin
bir azalma ortaya çıkmamıştır.
Kırılgan istihdam oranı dünya genelinde 2015 yılında bir önceki yıla kıyasla 0,2 puan azalarak
%45,9 olarak gerçekleşmiştir. Kırılgan istihdam oranı dünya genelinde 2011 yılından itibaren başladığı aşağı yönlü hareketini 2015 yılında da devam ettirmiş olmakla birlikte hala yüksek seviyelerde seyretmektedir.
Bunun yanı sıra çalışan yoksulluğundaki azalma süreci de yavaşlamıştır. Önümüzde çeyrek yüzyılın sonunda halen 14 çalışandan 1’inin mutlak yoksulluk koşulları altında olacağı beklenmektedir.
Bu çalışmada Dünya ve ülkemiz açısından önemi her geçen gün artan istihdam konusunda genel
bir değerlendirme yapılacak ve sorunun çözümü konusunda neler yapılması gereği açıklanacaktır.
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2. İŞGÜCÜ PİYASASINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
VE İSTİHDAMIN ARTIRILMASI ÇALIŞMALARI
A. DÜNYADAKİ GELİŞMELER
Dünyada İşsizlik Oranları
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

AB 28*

9,5

9,6

10,4

10,8

10,2

9,4

8,5

Yunanistan**

12,7

17,9

24,5

27,5

26,5

24,9

23,2

İspanya*

19,9

21,4

24,8

26,1

24,5

22,1

19,3

Türkiye**

10,7

8,8

8,2

8,8

9,9

10,3

11,1

ABD*

9,6

8,9

8,1

7,4

6,2

5,3

5,0

Kaynak: Eurostat
* Eylül 2016
** Temmuz 2016
İşsizlik oranlarında AB 28’de kriz sonrasında 2013 yılına kadar olan yükseliş eğilimi Türkiye’de
farklı bir görünümde ortaya çıkmıştır. Türkiye’yi Avrupa ülkelerinden ayıran önemli bir özellik,
işsizlik oranının krizin en çok hissedildiği dönem olan 2009 yılında artması ve akabinde 2013 yılına
kadar azalış eğilimini sürekli olarak sürdürmesidir.
Dünyada İşsizlikteki Gelişmeler
¾¾ 2008 yılında ortaya çıkan küresel krizden sonra küresel büyüme azalmış, işsizlik yeniden
artmaya başlamıştır.
¾¾ Dünyadaki işsiz sayısı 2015 yılında 197 milyona ulaşmıştır.
¾¾ ILO Dünya İstihdam ve Sosyal Bakış Raporuna göre 2018 yılında küresel işsizliğin yaklaşık 8
milyon artarak 209 milyondan daha fazla işsize ulaşacağı tahmin edilmektedir.
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B. TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER
İşgücü Piyasası Temel Göstergeleri*
(Bin Kişi)

2015

2016

15+ Nüfus

57.973

58.835

İşgücü

30.208

30.967

52,1

52,6

27.150

27.473

46,8

46,7

3. 054

3.493

10,1

11,3

9 538

9 511

35,1

34,6

¾¾ İşgücüne Katılma Oranı
İstihdam
¾¾ İstihdam Oranı
İşsiz
¾¾ İşsiz Oranı
Kayıt dışı İstihdam
¾¾ Kayıtdışı İstihdam Oranı
* TÜİK Ağustos Dönemi

C. TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASININ TEMEL ÖZELLİKLERİ
¾¾ 2016 yılı Ağustos döneminde, Türkiye’de çalışma çağındaki nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 862 bin kişi artarak 58 milyon 835 bin kişiye yükselmiştir.
¾¾ Türkiye genelinde işgücü 2016 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre
759 bin kişi artarak 30 milyon 967 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak %52,6
olarak gerçekleşmiştir.
¾¾ Kadınların işgücüne katılım oranı daha da düşüktür. (%33,1)
•

Kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe işgücüne katılımları artmaktadır. (Yükseköğrenim
mezunu kadınlarımızın işgücüne katılım oranı %70,8)

¾¾ İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre
323 bin kişi artarak 27 milyon 473 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan gerileyerek % 46,7
olmuştur.
¾¾ İstihdam edilenlerin %21’i tarım, %19’u sanayi, %7,4’ü inşaat, %52,6’sı ise hizmetler sektöründe yer almıştır.

12

TÜRKİYE EKONOMİSİ DURUM TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU

¾¾ Türkiye genelinde işsiz sayısı 2016 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre
435 bin kişi artarak 3 milyon 493 bin kişi olmuştur.
¾¾ İşsizlik oranı ise 1,2 puanlık artış ile %11,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.
¾¾ İşgücünün %53,2’si Lise Altı eğitimlidir.
¾¾ Kayıt dışı istihdam azalış eğiliminde olmasına rağmen hala yüksek seviyededir. (%34,6)
İşgücü-İstihdam-İşsiz*
70000
60000
50000

19.633

19.933

20.209

20.604

20.615

21.858

23.266

23.937

24.601

26.141

27.046

40000
30000

27.473

25.933

26.621

28.786

29.678

30.967

23.710

24.594

25.594

2295

3095

2737

2328

2204

2445

2853

3057

3493

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

21.691

21.913
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İstihdam edilenler

* TÜİK 2016 yılı Ağustos Dönemi
Türkiye’de İstihdamdaki Gelişmeler
¾¾ İstihdamdaki artış;
¾¾ 2008 – 2015		

: 6 milyon 17 bin

¾¾ 2014 – 2015		

: 688 bin

Türkiye’nin İstihdam Kapasitesi
Aşağıdaki tabloda SGK verilerine göre 4/a’lı sigortalı sayısına yer verilmiştir. 4/a’nın içerisinde
Zorunlu, Çırak, Kısmi Süreli, Yurt Dışı Topluluk, Tarım sigortalıları yer almaktadır. Mevcut rakamlar ülkenin kayıtlı istihdam kapasitesini fotoğrafıdır. Zorunlu sigortalı sayısındaki değişim trendi
ekonomideki istikrarı ortaya koyan unsurlardan biridir. Memurlar ile Bağ-kur’lu sayılarındaki değişim farklı dinamiklere bağlı olduğu için tabloda yer verilmemiştir.
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Temel hedef zorunlu sigortalı sayısını sürekli olarak artırmaktır. Ülkemizde işgücüne katılım oranı
Avrupa ve Dünya ortalamasına göre düşüktür. TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarından
daha fazla uzun dönemli işsiz ve genç işsizlik mevcuttur.
Yıllar

Sigortalı Sayısı

Artış

Değişim

2003

6.750.460

192.389

2,85

2004

6.952.848

202.388

3

2005

7.651.705

698.857

10,05

2006

8.582.395

930.690

12,16

2007

9.198.398

616.003

7,18

2008

9.574.873

376.475

4,09

2009

9.618.438

43.565

0,45

2010

10.575.935

957.497

9,95

2011

11.547.134

971.199

9,18

2012

12.527.337

980.203

8,49

2013

13.136.339

609.002

4,86

2014

13.967.832

821.793

5,88

2015

14.802.222

834.390

5,63

--

4/a’nın içerisinde yer alanlar(Zorunlu, Çırak, Kısmi Süreli, Yurt Dışı Topluluk,Tarım)

--

En düşük artışın yaşandığı yıl % 0,45 ile ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılıdır.

--

En yüksek artışın yaşandığı yıl % 12 ile 2006 yılıdır.

--

Rakamsal olarak en fazla artış 980.203 ile 2012 yılıdır.
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D. İŞKUR VE İSTİHDAM
Kaliteli istihdam imkanları sunmak ve üst politika belgelerindeki hedeflere ulaşmak yolunda, stratejik bir aktör olarak kamu istihdam kurumlarının görev ve sorumluluğu artmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu ve Türkiye’nin kamu istihdam kurumu olan
İŞKUR; işsizliğin azaltılması, istihdamın artırılmasına yönelik önemli faaliyetler yürütmektedir.
İşgücü arzı ve talebi arasında aracılık yaparak, iş arayanların meslek ve nitelikleri ile işverenlerin
işgücü taleplerindeki koşulların eşleştirilmesi suretiyle uygun işle uygun işsizler eşleştirilmektedir. İŞKUR aracılığıyla istihdam edilen kişi sayısı 2009 yılında 118.278 iken bu sayı 2014 yılında
701.435 kişiye ulaşmış ve 2015 yılında da 889 bin 640 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam edilenlerin
yüzde 3’ünü engelliler, binde 3’ünü ise eski hükümlüler ve TMY oluşturmaktadır.
İşgücü piyasasına yönelik uygulanacak politikalarda piyasaya ilişkin kapsamlı ve güvenilir verilerin varlığı oldukça önemlidir. Bu amaçla işgücü piyasası ile ilgili periyodik bilgi elde etmek, işgücü
piyasasında mevcut, geçmiş ve gelecek dönemde meydana gelen veya gelmesi beklenen mesleki, sektörel değişim ve gelişmeleri izlemek amacıyla işgücü piyasası analizleri yapılmaktadır.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2015 yılı Mart ve Nisan aylarında tüm illerde “İşgücü Piyasa Araştırması” yaparak 132 bin 34 işyerini ziyaret etmiştir. İşgücü piyasasının talep yapısını ortaya koyan bu faaliyet kapsamında 2016 yılında Nisan ve Mayıs aylarında tüm illerde “İşgücü Piyasa
Araştırması” yapılarak 88 bin 966 işyeri ziyaret edilmiştir. Araştırmanın sonuç raporu yılsonunda
yayınlanacaktır.
Araştırma kapsamında 20 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri için 77 ilde tamsayım, 4 ilde örneklem yöntemiyle çalışılmış olup, örneklem yapılan iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dır. Ayrıca
2+ çalışanı olan işyerlerinde de araştırma gerçekleştirilmiştir. İŞKUR; bu işyerlerinde Türkiye geneli sonuç alabilmek için örneklem yöntemiyle sahaya çıkmıştır.
Araştırma kapsamında 88 bin 966 işyerinden 11 bin 531’i 2-9 istihdamlı, 4 bin 600’ü 10-19 çalışanı
olan işyerleri ve 72 bin 835’i de 20 ve daha üzeri çalışanı olan işyerleri ziyaret edilmiştir. Tüm
illerin işgücü piyasasının fotoğrafını çekerek işgücü ihtiyacını tespit edilmesi hedeflenmektedir.
Çalışma sonucunda Türkiye genelinde 81 il düzeyinde işgücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan işgücü için talep edilen eğitim ve
beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri, 2017
yılı ortasında işgücü piyasasında mesleki değişim beklentilerine ilişkin bilgiler derlenecektir.
Ayrıca, iyi bir işe sahip olmak ancak iyi ve piyasanın ihtiyaç duyduğu niteliklere uygun bir mesleki eğitime sahip olmakla mümkün olabilmektedir. Nitelik eksikliği günümüz işgücü piyasasının
önemli bir problemidir. Türkiye’de İŞKUR tarafından, kamu istihdam hizmetlerinin bir parçası
olarak, vasıfsızlık sorunu ile mücadele amacı güden aktif istihdam politikalarına büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda ekonomik ve sosyal sorunların yaşanmasına neden olan işsizlik sorunuyla
mücadele etmek üzere aktif istihdam politikaları çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürütülmektedir.
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İŞKUR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İSTİHDAMA YÖNELİK POLİTİKALAR
1. Aktif İşgücü Programları

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

TOPLUM YARIRINA PROGRAM

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMLARI
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

İşsizlere aktif işgücü hizmetleri verilerek istihdam edilebilirliğinin artırılması, işgücü piyasasının
ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

AyrılanAyrlan
Kaynak
(Milyon TL)
Kaynak*
2500
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2. Mesleki Eğitim Kursları
¾¾ İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilebilmesi amacıyla;
•

meslek edindirme,

•

meslek değiştirme,

•

meslek geliştirme eğitimleri

Kursiyer Says
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3. İşbaşı Eğitim Programları (İEP)
¾¾ İşsizlerin işbaşında eğitilmesini ve işe daha kolay yerleştirilmesini amaçlayan En az 2 çalışanı
bulunan işyerlerinde uygulanan programlardır.
Katlmc Says
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160.000
140.000
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100.000
80.000
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4. Girişimcilik Eğitim Programları (GEP)
¾¾ İşsizlerin; iş planına dayalı iş kurma ve yöneltme hususlarında eğitilmesi, iş planlarını oluşturmaları, KOSGEB ve benzeri finansman kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırması için yürütülen eğitim programlarıdır.
GEP Katılımcı Sayısı
41.907
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5. Toplum Yararına Programlar
¾¾ İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde işsizlerin, çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek kısa süreli istihdam ve geçici gelir desteği sağlayan programlardır.
Katlmc Says
429.233
450.000
400.000
350.000
300.000
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200.000
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0
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6. Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM)
¾¾ İşgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek,
¾¾ Sanayiye dönük alanlardaki mesleki eğitimin etkinlik ve verimliliğini artırmak
amacıyla 2010 yılında İŞKUR, TOBB, MEB ve TOBB ETU arasında başlatılmıştır.

Umem Kurs / Program
Yıllar

Kurs Sayısı

Katılımcı

2012

2.163

38.025

2013

1.822

33.585

2014

858

15.066

2015

1.222

21.794

7. İş ve Meslek Danışmanlığı
İş ve Meslek Danışmanı
İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında;
•

Mesleki yönlendirme,

•

İşgücü yetiştirme kurslarına yönlendirme,

•

İşe yerleştirme,

•

İşe uyum desteği,

•

İşverenlere danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Böylece;
•

İşsizlik süresinin kısalması,

•

İstihdam ve verimliliğin artması.,

•

İstihdamda devamlılığın sağlanması

amaçlanmaktadır.
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Bireysel Görüşme Sayısı
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Ziyaret Sayısı

8. İŞKUR Tarafından İşe Yerleştirilme
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3. İSTİHDAM İÇİN YAPISAL TEDBİRLER
Ulusal İstihdam Stratejisi
Ülkemiz işgücü piyasasının yapısal sorunlarını çözmek, orta ve uzun vadede büyümenin istihdama katkısını artırarak işsizlik sorununa yönelik kalıcı çözümler geliştirmek amacıyla hazırlanan ve
2014-2023 dönemini kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi;
¾¾ sosyal diyaloğu esas alan
¾¾ fırsat eşitliğini gözeten
¾¾ işi değil insanı koruyan
bütüncül bir yaklaşımı benimsemiştir.
¾¾ Strateji;
•

Eğitim-İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi

•

İşgücü Piyasasında Güvence ve Esnekliğin Sağlanması

•

Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması

•

İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi dört temel politika ekseni ile

•

Turizm, inşaat, finans, bilişim, sağlık, tarım ve tekstil olmak üzere yedi sektöre yönelik
istihdam politikalarını içermektedir.

¾¾ 40 hedef, 57 politika ve 201 tedbirin belirlendiği Strateji çalışmaları tamamlanmış olup
bu yıl içerisinde Yüksek Planlama Kurulu kararı olarak 6.5.2014 tarih 2014/4 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı olarak yayınlanmıştır.

2023 Hedefleri
Ulusal İstihdam Stratejisinde;
¾¾ İşsizlik oranının yüzde 5 düzeylerine indirilmesi,
¾¾ İstihdam oranının yüzde 55’e yükseltilmesi,
¾¾ Tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam oranının yüzde 15’in altına indirilmesi,
¾¾ Kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 41 düzeyine çıkarılması
hedeflenmektedir.
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4. 2015 YILI TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI
TALEP ARAŞTIRMASI
İŞKUR tarafından 16 Mart-30 Nisan 2015 tarihleri arasında, 10 bin 211 tanesi 2-9 istihdamlı,
121 bin 823 tanesi 10 ve daha fazla istihdamlı olmak üzere 132.034 işyeri ziyaret edilerek
gerçekleştirilen İşgücü Piyasası Araştırmasında, İşyeri Bilgi Formlarından elde edilen veriler derlenmiştir. Bu araştırma çerçevesinde 10 ve daha fazla istihdamlı işyerleri için 75 ilde tam sayım, 6
büyük ilde ise örneklem yöntemi, 2-9 istihdamlı işyerlerinde ise Türkiye geneli için sonuç verecek
şekilde örnekleme yöntemiyle uygulanmıştır. Araştırmada işyerlerinin; mevcut istihdam durumları, açık işleri, temininde güçlük çektikleri meslekler, gelecek döneme ait beklenen istihdam değişimleri ve açık iş verilen mesleklerde istenen beceriler ile ilgili veriler raporlanmıştır. Bu veriler
gelecek dönem istihdam politikaları açısından önemli bir yol gösterici vazifesi üstlenerek ilgili
kurumların doğru politikalar üretmesini sağlayacak ve işgücü piyasasının güçlü temeller üzerinde
ilerlemesini sağlayacaktır.

Araştırma kapsamında Türkiye genelinde 242 bin 637 kişilik açık iş tespit edilmiştir. Türkiye genelinde “açık iş oranı” % 2,5 olarak hesaplanmıştır. Başka bir deyişle, Türkiye genelinde
her 100 kişilik kadronun 97,5’ü dolu 2,5’i ise boş olup doldurulmaya hazırdır.
En fazla açık iş olan meslekler sırasıyla Makineci (Dikiş), Satış Danışmanı, Garson, Beden
İşçisi (Genel), Gaz Altı Kaynakçısı, Temizlik Görevlisi, Pazarlamacı ve Şoför-Yük Taşıma
meslekleridir.
Ziyaret edilen işyerlerinin yaklaşık yüzde 20’si eleman temininde güçlük çektikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Yani her 5 işyerinden 1’inin eleman temininde güçlük çektikleri belirlenmiştir. 2015
yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarına göre en fazla temininde güçlük çekilen meslek Satış
Danışmanıdır. Makineci (Dikiş) ve Garson en fazla temininde güçlük çekilen diğer mesleklerdir.
Eleman temininde güçlük çekilen mesleklerde temininde güçlük çekilme nedeni olarak % 75,3
oranında gerekli mesleki beceri ve niteliğe sahip eleman bulunamaması, % 61,6 olarak da yeterli
iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması ön plana çıkmıştır. İşverenler aradığı mesleki beceriye
sahip ve iş tecrübesi olan eleman bulmakta güçlük çekmektedirler.
Türkiye genelinde 2 ve daha fazla istihdamlı işyerleri için ise Akraba-Eş Dost arama kanalı ilk
sırada yer almakta ve bu işyerlerinden alınan açık işlerin yüzde 71,1’ini kapsamına almaktadır.
İkinci sırada ise İŞKUR yer almakta olup oranı yüzde 39,8’dir.
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemiz ve dünya gündemini meşgul eden en önemli konuların başında işsizlik sorunu gelmektedir. 2015 yılında Türkiye’de yapılan G-20 toplantısı ile bir önce ki G-20 toplantısının ana gündem
maddesi istihdam olmuştur. Ülkelerin içinde yaşadıkları temel sorunların ana kaynağını da bu sorun oluşturmaktadır. Sorunun çözümüne yönelik Türkiye’de özellikle sorumlu kuruluş durumunda
olan İŞKUR’da son yıllarda önemli çalışmalar yapmakla birlikte bunları yeterli görmek mümkün
görülmemektedir. Konuyla ilgili daha etkin ve sonuç odaklı çalışmaların yapılması gereği açıktır.
Bu önemli sorunun çözümü konusunda çok kapsamlı çalışmalar yapılabileceği gibi yüzlerce çözüm
önerileri de geliştirilebilir. Çalışmamızın bu bölümünde yapılmasında fayda gördüğümüz önemli
hususlara kısa ve özlü bir şekilde değinecek ve somut öneriler sunulacaktır.
1- Yapısal sorunların kalıcı çözümü amacıyla orta ve uzun vadede istihdama önemli katkıları olacağına inandığımız ulusal istihdam stratejisinde yer alan eylemlerin ilgili kuruluşlarca zamanında yerine getirilmesi ve sorumlu kuruluşlar tarafından titizlikle takibi önemlidir. Bu konuda
özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na önemli görevler düşmektedir.
2- 2015 yılı Türkiye iş gücü piyasası talep araştırması sonuçlarına göre, her 100 işverenden
yaklaşık %75’inin nitelikli çalışana ihtiyacı bulunduğu ve bu çerçevede temel sorunun mesleksizlik sorunu olduğu açık ve nettir. Bu çerçevede İstihdam sorununun çözümü de bu sorunun
çözümüne bağlıdır. Bu kapsamda ülkemizdeki tüm sanayi kuruluşlarının çatı kuruluşu niteliğinde bulunan TOBB ile kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planı hazırlanmalı ve Türkiye’nin
ihtiyacı olan tüm meslek grupları il ve bölgeler itibariyle sağlıklı bir şekilde tespit edilmelidir.
Yapılacak tespitler çerçevesinde İŞKUR işsizlik fonu kaynakları kullanılarak ihtiyaç duyulan
meslek gruplarının eğitimi sağlanmalıdır.
3- Son yapılan iki G-20 toplantısının ana gündem maddesi istihdam konusu olmuştur. Toplantıda
ilgili ülkeler istihdamla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında ayrıntılı sunumlar gerçekleştirmiş
ve sorunun çözümüne katkıda bulunmaya çalışmışlardır. Gerek bu toplantılarda yapılan sunumlarda yer alan çözüm önerileri gerekse G-20 ülkelerinin ilgili bakanlıkları ile yapılacak
müşterek çalışmalar sonucu bu Ülkerlerde uygulanan iyi uygulama örnekleri tespit edilmeli
ve bu tespitler çerçevesinde yine ülkemizle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planı
hayata geçirilmelidir.
4- ÇSGB bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından
kullandırılan önemli fonlar mevcuttur. Bu fonların önemli bir kısmı karşılıksız hibe şeklindedir.
İŞKUR ve ilgili daire başkanlığınca istihdama ilişkin mevcut çalışmalar gözden geçirilmeli,
özellikle kadınların istihdamına ilişkin fon kaynaklarının kullanılmasının teşvik edildiği de dikkate alınarak nitelikli kadın istihdamına yönelik projeler geliştirilmelidir.
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5- İstihdam sorununun çözümü konusunda İŞKUR ve KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)’ in gerekli işbirliği yaptığını söylemek zordur.
Bu kapsamda istihdam sorununun çözümüyle birebir ilişkisi bulunan bu iki kuruluşun daha sıkı
işbirliğine girmeleri, girişimcilik ve nitelikli istihdamın arttırılmasına yönelik kısa, orta ve uzun
vadede bir eylem planı hazırlayarak, uygulamaya koymaları önem arz etmektedir.
6- Son dönemlerde İŞKUR tarafından uygulanan mesleki eğitim kuruluşları, iş gücü piyasasının
ihtiyaç duyduğu işgücünü yetiştirebilmesi amacıyla önemli bir işlev görmüştür. Kursiyer sayısında yıllar itibarıyla önemli artışlar olmuştur. Ancak bu proje iller ve bölgeler itibariyle özellikle nitelikli işgücü planlaması ile müşterek yürütülmesi gereken bir çalışmadır. Bu nedenle
bu konuda tekrar değerlendirilmesi kursiyer sayısında ki artışlar yanında planlama ve nitelik
konusuna önem veren bir çalışma yapılmalıdır.
7- İŞKUR’un hayata geçirdiği en önemli projelerden biri de şüphesiz iş ve meslek danışmanlığı
projesidir. İşe yerleştirme, işe uyumu desteği, işverenlere danışmanlık hizmetleri, mesleki
yönlendirme gibi çok önemli konularda hizmet veren iş ve meslek danışmanları bu konuda
da önemli bir boşluğu doldurmuştur. Ancak daha önce sözleşmeli olarak görev yapan iş ve
meslek danışmanlarının tamamının 2014 yılında kadrolu olarak istihdam edilmeleri doğru bir
yaklaşım olmamıştır. Bu ilgili personelin nitelikli ve sonuç odaklı çalışması konusunda bazı
problemleri de beraberinde getirmiştir. Kamu kuruluşlarında çalışan tüm memurlarla ilgili bu
temel sorun iş ve meslek danışmanları için de geçerlidir. İş ve meslek danışmanlığı rutin ve
klasik görev yapan bir devlet memurluğu görevi değildir. Etkin ve verimli çalışılması zorunlu
olan bir alanda görev yapılmaktadır. Bu sorun dikkate alınarak bu personelin daha etkin ve
verimli çalışmalarının yolunu açacak çalışma ve performans kriterleri belirlenmeli ve her bir
iş ve meslek danışmanı bu kriterler açısından izlenmelidir.
8- ÇSGB tarafından 2013 yılında uzun bir aradan sonra gerçekleştirilen 10. Çalışma Meclisi
Toplantısı’nda konunun tarafları konumunda olan sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla
önemli konular etraflıca tartışılmış sonuç bildirgesinde önemli tespitler ve çözüm önerileri
yer almıştır. Özellikle istihdam sorunu ile yakından ilgili olan alt işverenlik, kıdem tazminatı,
özel istihdam büroları konularında bilimsel niteliği olan geniş kapsamlı raporlar hazırlanmıştır. Hazırlanan raporlarda yer alan hususlar konunun tarafları ile birlikte tekrar ele alınmalı ve
sorunun çözümüne katkıda bulunacak şekilde ÇSGB tarafından yapılması gereken yasal ve
idari düzenlemeler en kısa süre içinde hayata geçirilmelidir.
9- İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek kısa süreli istihdam ve geçici gelir desteği saplamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulamaya koyulan toplum yararına program uygulanması bugün itibariyle amacının
dışında etkinlik ve verimlilikten uzak ve gelecekte önemli sorunlar doğurabilecek bir yapıya
bürünmüştür. İşsizlik fonundan karşılanan çok önemli bir miktar amacı dışında kullanılmaya
müsait hale gelmiştir. başlangıçta sınırlı ve belirli amaçlar için uygulanması düşünülen bu
programlar kontrol edilemeyen binlerce kişiye çalışmadan aylık ödenen bir yapıyı beraberinde
getirmiştir. Bu nedenle toplum yararına program uygulaması acilen gözden geçirilmeli,yanlış
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uygulamalar ortadan kaldırılırken etkinlik ve verimliliği esas alan, sadece ihtiyaç duyulan ve
belli amaca hizmet edecek şekilde sınırlı bir uygulamaya dönüştürülmelidir.
10- Bugün itibariyle işsizlik fonunda çok önemli bir kaynak mevcuttur (Yaklaşık 100 milyar TL).
Bu kaynağın çok sınırlı bir kısmı (Yıllık 2 milyar TL) İŞKUR tarafından yürütülen istihdama
yönelik politikalar için kullanılmaktadır. Biriken ve her geçen gün artan bu kaynak Türkiye’nin
en önemli sorunlarından biri olarak görülen istihdam sorununun çözümü amacıyla çok daha
etkin kapsamlı ve verimli bir şekilde kullanılabilir. Bu konuyla ilgili olarak da konunun tarafları
konumunda bulunan sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve ilgili kurumların görüşleri de
alınarak kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planı hazırlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır.
11- Ülkemizde şimdiye kadar İŞKUR tarafından Aktif İstihdam Politikaları kapsamında Mesleki
Eğitim Programı, Toplum Yararına Programlar ve İş Danışmanlığı Hizmetleri Programları uygulanmakta olup, diğer iki program olan Girişimcilik Programı (sadece eğitimi verilmektedir)
ile Ücret ve İstihdam Sübvansiyonu Programının hayata geçirilmesi gerekmektedir.
12- İŞKUR tarafından Aktif İstihdam Politikaları kapsamında uygulanan Mesleki Eğitim Programı, Toplum Yararına Programlar ve İş Danışmanlığı Hizmetleri Programlarının içeriğinin
yeniden ele alınarak etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışma yapılmalıdır.
13- Ülkemizde işsizliğin önlenmesi ve istihdamın artırılması için klasik olarak işgücünün niteliğinin artırılmasına yönelik mesleki eğitim odaklı program uzun süredir uygulanmaktadır.
Şimdiye kadar ki tecrübelere dayanarak söz konusu programın sınırlı bir etkisinin olduğu
görülmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin) işgücü talebinin artırılması çok
önemlidir. Belirli sektörlerde belirli bölgelerde faaliyet gösteren işyerlerine sigorta ve ücret
desteği sağlamak suretiyle istihdam kapasitesinin artırılması imkanı bulunmaktadır. Bu çerçeve dünya ekonomisinde önemli yer tutmuş ülkeler tarafından işgücü talebinin artırılması
amacıyla uzun yıllardır uygulanan Ücret ve İstihdam Sübvansiyonu Programı, Aktif İstihdam
Politikaları kapsamında İŞKUR tarafından hayata geçirilmelidir.
14- İŞKUR tarafından Aktif İstihdam Politikaları kapsamında sadece girişimcilik eğitimi verildiği,
programın finansal ayağının zayıf kaldığı düşünülmektedir. İstihdam boyutu ve katma değeri
yüksek projelerin finansal açıdan desteklenmesi için Kamu Bankaları ve KOSGEB ile işbirliği
yapılması, Girişimcilik Programının ülkemiz gerçeklerine göre tasarlanması icap etmektedir.
15- İŞKUR tarafından Türkiye işgücü piyasasında genç işsizlerin veya uzun süre iş arayan işsizlerin istihdamını sağlamak için kişiselleştirilmiş aktif istihdam politikaları bir bütün olarak bir
arada uygulanmalıdır. Örneğin sırasıyla bir yıldan fazla iş arayan işsize ilk olarak danışmanlık
hizmeti verilmesi, durumuna uygun açık işlere gönderilmesi, işe yerleşememesi halinde 6 ay
gibi bir süre meslek edindirme, meslek geliştirme veya meslek değiştirme programına alınması, program sonunda işe yerleştirilmesi karşılığında sigorta primlerinin ve/veya ücretinin
belli bir yüzdesinin bir süre İŞKUR tarafından karşılanması gibi.
16- Ülkemizde yoksullukla mücadele edilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve sosyal problemlerin en aza indirilmesi amacıyla, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin baz alınıp ülke
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genelinde hane halkları taranarak ailede en az bir kişinin gelir elde etmesi hedefine yönelik
istihdam odaklı proje uygulanmalıdır.
17- Ülkemizin en az terör kadar önemli olan işsizlik probleminin iyi teşhis edilmesi ve doğru
politikalar uygulanması için işgücü piyasasının profesyonel bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere işsizlik rakamları her ay hane halkı işgücü anketlerine dayanarak
TÜİK tarafından açıklanmaktadır. Söz konusu anketlere dayanarak sağlıklı bir şekilde işsizliği
önlemeye yönelik politika tasarımı yapmak oldukça zordur. Dolayısıyla İŞKUR, deneyiminde
var olan işgücü piyasası ve istihdam analizlerini canlandırılmalı, geliştirilmelidir.
18- Bilindiği üzere ülkemiz 2023 yılına kadar 500 milyar dolar ihracat yapmayı ve işsizlik oranını % 5 düşürmeyi hedeflemektedir. Alışılagelmiş politikalarla söz konusu hedeflere ulaşmak
mümkün görülmemektedir. İstihdam odaklı büyümeye yönelik politikaları uygulamak temel
önceliğimiz olmalıdır. Her ilin güçlü ve zayıf yönleri, sosyo-ekonomik yapısı, ihracat yapısı,
nüfus, işgücü, toplam istihdam kapasitesindeki artış ve azalışlar, işsizlik, göç, istihdamı artıran
işyerleri, istihdamı azaltan işyerleri, aktif işgücü politikaları uygulanması gereken alanlar gibi
bütüncül analizleri kapsayan raporlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bahse konu raporların işgücü
piyasası analizleri çıktıları doğrultusunda aktif istihdam politikası programları uygulanmalıdır.
19- İŞKUR’un uluslararası standartlarda hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Stratejik yönetim ilkelerine dayanarak sistemini kurması, bilişim
altyapısını etkinleştirmesi ve mevcut insan kaynağını geliştirmesi zorunludur. Ayrıca İstihdam
Uzmanları ile İş ve Meslek Danışmanlarının hizmet sunma becerilerini geliştirmeye yönelik
eğitim programı hayata geçirilmelidir.
20- Dünyada üretim süreçleri hızlı bir şekilde değişmekte ve dönüşmektedir. Küreselleşmenin
sonucu olarak bazı çok uluslu şirketlerin cirolarının çoğu ülkelerin GSMH’sından daha büyük
olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bir ülkenin ekonomisi özel sektörünün gücü ile
doğrudan ilişkilidir. Kamu tarafından özel sektöre profesyonel bir şekilde hizmet sunulabilmesi temel ilke olmalıdır. Bir işyeri ile ilgili aynı bakanlıkta bile birbirinden bağımsız birçok işlem
yapılmakta ve uygulama birliği bulunmamaktadır. Bu sorunun önüne geçilebilmesi amacıyla;
teknolojiden yararlanarak işyerlerinin faaliyette bulunduğu sektör, üretilen mal ve hizmet,
yurt içindeki pazar payı, ihracat durumu, istihdam kapasitesi, işçi giriş-çıkışları (işçi devir
hızı), çalışan personelin eğitimi, teftiş raporları, yazışmalar vb. hususların yer aldığı “İşyeri
Bilgi Havuzu/Bankası” oluşturulmalıdır.
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1. GİRİŞ
Kayıt dışı ekonomiye ilgi II. Dünya savası sonrasında başlamış, Fransa’da ilki 1936’da sonraki
1940 yılında olmak üzere kayıt dışı istihdam konusunda yasal düzenlemeler yapılmış, ilk defa
1958 yılında Cagan tarafından A.B.D.’de kayıt dışı ekonominin hacmi ölçülmeye çalışılmıştır. Konunun hala güncel olmasının nedeni ise, genellikle bir sorun olarak görülen olgunun ortadan kaldırılamamış olmasıdır. Kayıt dışı sektörün büyüklüğünün, basta issizlik oranı, bölgeler arasında gelir
farklılığı, kişi basına düsen gelir ve hatta enflasyon olmak üzere bütün sosyoekonomik göstergelere etkileri olacağıdır. Kayıt dışı ekonominin, kaynak dağılımında etkinlikten uzaklaşma ve gelir
dağılımını bozucu etkileri nedeniyle ekonomide yarattığı refah kaybı, rekabette eşitliği bozması ile
devletin varlığına olan kamu güvenini sarsması diğer olumsuzlukları arasında sayılabilir. Kayıt dışı
ekonominin en önemli olumsuzluklarından biri de vergi kaybı yaratmasıdır.
Kayıt dışılık, dünyanın temel gerçeklerinden birisidir. Ülkeler bu faaliyetleri denetim altına alabilmek için cezalandırma, kanuni takibat, eğitim ve ekonomik tedbirler uygulamaktadırlar. Bu konuyla ilgili en temel zorluk, bu faaliyetlere kimlerin katıldığının, faaliyetlerin ortaya çıkış sıklığının,
büyüklüğünün tespitiyle ilgilidir. Bu konuların bilinmesi etkin tedbirler ve kararlar alınmasını kolaylaştırır. Ancak, kayıt dışılık faaliyetleri içinde bulunanların kendini gizlemeleri bu işi zorlaştırmaktadır.
Kayıt dışı ekonomi sorunu tüm toplumu ilgilendiren çok yönlü bir sorundur. Çözümü de o nedenle
çok yönlü ve çok boyutludur.
Günümüzde, toplumların en önemli sorunlarından birisi olan kayıt dışı ekonomi; nedenleri, sonuçları ve işleyişi itibariyle oldukça karma sık ve çok yönlü bir olgudur.
Kayıt dışılık sadece ekonominin değil, vergi sistemi ve sosyal güvenlik sisteminin de en önemli
sorunudur.
Kayıt dışı ekonomi ile ilgili olarak yapılmış birçok çalışma, araştırma ve yazılmış kitap bulunmaktadır. Söz konusu çalışmaların ortak yönü; kayıt dışı ekonominin tanımı, unsurları, ölçme yöntemleri, nedenleri, etkileri ve boyutlarına ilişkin içeriktir. Kitabımızda ise; kayıt dışı ekonominin
tanımı, unsurları, ölçme yöntemleri, nedenleri, etkileri ve boyutları belirtilerek; vergi politikası
ve istihdam politikası açısından kayıt dışı ekonomi ayrı ayrı inceleme konusu yapılarak, kayıt dışı
ekonomi ile mücadele konusunda önerilere yer verilmiştir.
Türkiye’de kayıt dışı ekonomi, yalnızca mali ve iktisadi bir sorun değil, aynı zamanda sosyal ve
siyasal bir sorundur. Bu nedenle konunun boyutları ekonomik gereklerle açıklanmaya çalışılırsa,
sorunu oluşturan unsurların belirlenmesinde eksiklik yapılmış olacaktır. Bu çerçevede kitabımızda; sosyal ve siyasal etkinlik sabit varsayılarak, vergi politikası ve istihdam politikası açısından
kayıt dışı ekonomi konu edilmiştir.

28

TÜRKİYE EKONOMİSİ DURUM TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU

Son on yılda yaşanan değişim ve dönüşüm; kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkisini göstererek
tüm kesimlerin kayıt dışı ile mücadele konusunda değişim ve dönüşümden paylarına düşeni almalarına neden olduğundan, hep birlikte sorunun çözümünde önemli mesafeler alınmasına neden
olmuştur.
Kayıt dışı ekonomide en önemli konu; vergi politikası ve istihdam politikasıdır. Vergi ve istihdam;
bir yandan kayıt dışı ekonominin nedeni iken, bir yandan da Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede
en önemli politikalardır. Kayıt dışı ekonomi konusunda vergi politikası ve istihdam politikası hem
neden hem de çaredir. Vergi ve istihdam politikalarının kayıt dışı ekonomi ile mücadelede çare
olmasını sağlayacak olan siyasi kararlılıktır. Siyasi iradenin kayıt dışı ile mücadelede kararlı olması, gerek kanuni düzenlemelerin gerekse kanuni düzenlemeleri uygulayacak olan idarelerin
başarısını artıran en önemli etkendir.
Kanuni düzenlemeler ve kanuni düzenlemeleri uygulayacak olan idarelerdir. Herhangi bir konuda
kanuni düzenleme yapmak önemlidir. Ancak kanuni düzenleme yapmak kadar, kanunun uygulanması da büyük bir öneme haizdir. Bu çerçevede uygulayıcı idarelerin etkinlikleri ve başarıları ön
plandadır. İdarelerin etkin ve başarılı olabilmesi için, önce söz konusu idarelerin var olması yani
kurulması şarttır. Son yıllarda kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusunda atılan en önemli adım;
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurulması olmuştur. Söz konusu iki kurumun etkinlik ve başarılarının artması; kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinlik ve başarıyı da
aynı doğrultuda artıracaktır. Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Kurumu ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın
stratejileri, faaliyetleri ve programları kayıt dışı ekonomi ile mücadelede ayrı bir öneme sahip bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın başarısı; kayıt dışı ekonomi
ile mücadeledeki başarıyı artıracak olan en önemli husustur.
Söz konusu önem çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın etkinlik ve verimliliğinin güçlendirilerek artırılması ile iki idare arasındaki işbirliği ve koordinasyonun
sağlanması; kayıt dışı ekonomi ile mücadelede başarı oranını aynı derecede artıracaktır.
Kitapta; istihdam politikası ve vergi politikası kayıt dışı ekonomi çerçevesinde incelenmiş ve bu
çerçevede Sosyal Güvenlik Kurumu ile Gelir İdaresi Başkanlığı uygulamalarına özellikle yer verilmiştir.
Kayıt dışı ekonomi ile verilecek mücadeledeki kararsızlık ve tereddütler, mücadeleyi başlamadan
kaybetmeyi ifade eder. Bu nedenle özellikle son on yıldaki siyasi kararlılık kayıt dışı ile mücadelede önemli mesafelerin alınmasına neden olmuştur.
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2. KAYIT DIŞI EKONOMİ TANIMI
Literatürde kayıt dışı ekonominin tek tanımı olmayıp, birçok tanımı yer almaktadır. Söz konusu
tanımlara aşağıda yer verilmiştir.
Kayıt dışı ekonomi çeşitli şekillerde isimlendirilmiş ve tanımlanmıştır. Yabancı literatürde kayıt dışı
ekonomi kavramı çeşitli şekillerde ifade edilmiştir. Bunların başlıcaları, black economy, cash economy, second economy, clandestine economy, shadow economy, hidden economy, subterranean
economy, illegal economy, underground economy, unrecorded economy.
Kayıt dışı faaliyet alanı için birçok sıfat yakıştırılmıştır. Kara, gri, gizli, saklı, gölge, karanlık, benzeri (paralel) v.b. Bütün bu terimlerin ifade ettiği “öteki işlemler” dir. Kayıtlı/kayıt dışı ekonomi
ayrımına paralel olarak kullanılan öteki kavramlar şunlardır.
Tablo I. Kayıt Dışı Kavram Tablosu
Formel Ekonomi
Informel Ekonomi
Regular Ekonomi
Legal Ekonomi
Visible Ekonomi
Ofical Ekonomi
Irregular Ekonomi
Illegal Ekonomi
Invisible Ekonomi
Birinci Ekonomi
İkinci Ekonomi
Kravatsız Ekonomi
Gayri Resmi Ekonomi
Vergisiz Ekonomi
Kayıt dışı ekonomi; “Bilinen istatistik yöntemlerine göre tahmin edilemeyen ve GSMH hesaplarını
elde etmede kullanılamayan gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerin tümü” şeklinde tanımlanabilir.
Ayrıca vergisel ağırlıklı bir tanımlama ile olaya yaklaştığımızda kayıt dışı ekonomiyi hiçbir belge-
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ye bağlanmayan veya içeriği gerçeği yansıtmayan belgelerle gerçekleştirilen ekonomik olayların
tamamı şeklinde değerlendirmek mümkündür.
Kayıt dışılık, İngilizce’de “shadow”, “Underground”, “Informal”, “Second”, “Cash” gibi kavramlarla
ifade edilmektedir. Üzerinde herkesin birleştiği bir tanım mevcut olmasa da kayıt dışı faaliyetler,
resmi yani kayıt altında hesaplanan milli gelirin (GSYİH) içinde yer almayan ve piyasa mekanizması içinde gerçeklesen iktisadi faaliyetler olup, bu faaliyetlerin kayıtlı/resmi GSYİH içindeki yüzdesel payları ise kayıt dışılık oranını vermektedir. Öte yandan, kayıt dışı faaliyetlere katılanların
kendilerini gizlemelerinden dolayı, kayıt dışılığın boyutlarını tam olarak bilmek mümkün değildir.
Ulusal gelir hesaplarına kayıtlı olmayan faaliyetler, kayıt dışı ekonomiyi teşkil eder. Bir diğer deyişle, resmi GSMH’ye katkıda bulunmayan ekonomik faaliyetlerin tümü kayıt dışı ekonomi olarak
tanımlanmaktadır. Bir başka ifade ile kayıt dışı ekonomi, ekonomik faaliyetlerin belgeye dayandırılmaması ya da içeriği gerçeği yansıtmayan belgelerle gerçekleştirilerek resmi kurumların bilgisi
dışına taşınmasıdır.
Ekonomik faaliyetlerin fiilen gerçekleşmiş olmasına rağmen bu faaliyetlerle ilgili kayıtların tutulmaması olarak nitelendirilen kayıt dışı ekonomi, kamu idarelerinin denetimi dışında kalan her
türlü ekonomik işlem ve faaliyetlerdir. Diğer bir ifadeyle, kayıt dışı ekonomi resmi kayıtlara girmeyen, kanuni belgelerle belgelendirilmeyen, yetkili kamu organlarınca normal kurallar çerçevesinde kontrol edilemeyen ve milli gelir hesaplamalarında dikkate alınmayan ekonomik işlem ve
faaliyetlerin tamamıdır. Genel olarak bir tanım yapmak gerekirse, kayıt dışı ekonomi, gayri safi
milli gelir hesaplarını elde etmede kullanılan, bilinen istatistik yöntemlerine göre tahmin edilemeyen ve gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerin tümüdür.
Kayıt dışı ekonomi kavramı ile iki farklı durum anlatılmak istenmektedir. Bunlardan ilki, meşru
olmayan faaliyetlere dayalı gelir ve servetler, ikincisi ise vergi dışı kalmış gelirlerdir.
GSMH hesaplarını elde etmede kullanılan ve bilinen istatistik yöntemlerine göre tahmin edilemeyen gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerin tümü” olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle, ekonomiyi
düzenleyen yasalara ve yönetmeliklere aykırı olarak gerçekleştirilen, belgeye bağlanmamış, kanuni defterlere işlenmemiş, ekonomik işlemlerdir.(Faturasız satışlar, sigortasız isçi çalıştırılması,
gecekondu, işportacılık vb.) kayıt dışı ekonomi kavramı yerine; yeraltı ekonomisi, gayri resmi
ekonomi, gizli ekonomi, saklı ekonomi, ikinci ekonomi, kara ekonomi, illegal ekonomi, kravatsız
ekonomi, düzensiz ekonomi, paralel ekonomi, faturasız ekonomi, görünmez ekonomi, marjinal
ekonomi, gölge ekonomi, kayıp ekonomi ve vergisiz ekonomi gibi kavramlar da kullanılmaktadır.
Vergisel anlamda ise kayıt dışı ekonomi, vergi kaçırma veya vergiden kaçınma güdüsü ile vergi
idaresinin bilgi alanı dışında bırakılmış faaliyetler bütünüdür.
Kayıt dışı ekonomiyi kısaca, GSMH’nın bilinen istatistik yöntemlerle ölçülemeyen veya kayıt altına alınamayan kısmı olarak tanımlamak mümkündür. Kayıt altına alınamayan bu kesim vergi
ödememekte ve vergi ödeyen diğer firmalara karşı rekabet avantajı elde etmektedir. Bu şekilde
ortaya çıkan haksız rekabet ortamı aynı zamanda kamu otoritesine duyulan güvenin azalması gibi
sosyal problemlere de neden olmaktadır.
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Kayıt dışı ekonomi gerçek ya da tüzel kişilerin devletin koyduğu kurallara uymamaları halinde
ortaya çıkan çok boyutlu bir olgudur.
Kayıt dışı ekonomi, kanunun denetimi dışındaki ekonomik faaliyetlerden oluşmaktadır.
Kayıt dışı ekonomi, kamu otoritelerinin denetimi dışında meydana gelen her türlü ekonomik işlem
veya faaliyet olarak tanımlanabilmektedir.
Kayıt dışılık; genellikle, Devletten gizli yürütülen yasal ekonomik faaliyet olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle; kayıt dışılık terimi normalde vergilendirme ve diğer düzenlemelere tabi
olan ve dolayısıyla açıkça yasadışı olarak nitelendirilen tüm faaliyetlerin dışında kalan faaliyetleri
kapsamaktadır.
Kayıt dışı ekonomi, geleneksel ölçüm teknikleriyle ölçülemeyen, resmi makamlara yansımamış
ve belli bir çıkar karşılığında mal ya da hizmet olarak sunulan faaliyetlerin tümünü kapsar. Çok
boyutlu ve değişik faaliyetleri kapsayan bu olgu, yasalara aykırı olabileceği gibi yasal faaliyetleri
de içerebilir.
Kayıt dışı ekonominin özelliklerini aşağıdaki şekilde belirlemek mümkün bulunmaktadır.
--

Kayıt dışı Ekonomi, “Nizamsız”dır. Faaliyetlerini hükümetten gizlemek suretiyle kayıt dışı
ekonomideki iştirakçiler, işveren ve işçi arasındaki ve hatta emtia satıcısıyla alıcısı arasındaki
alışverişi düzenlemek üzere ortaya atılan yığınla kanuna boyun eğmekten kurtulma imkanına
sahip olabilirler.

--

Kayıt dışı ekonomik işlemler, “Vergilendirilmemişlerdir”. İşçi ücretlerinden gelir vergisi stopajı yapılmaz, sosyal sigorta primleri (isçi+işveren payları) tahakkuk ettirilmez ve ödenmez. Görülüyor ki, bütün bu uygulamalar, hükümeti kandırmak üzer işçiyle yönetim arasında oluşturulan danışıklı dövüş şeklini almaktadır. Devletin mali rolüne karşı ittifak oluşturmakta, müşterek çıkarlarının bulunduğunu gören işçi ve işverenlerin politik açıdan anlamı çok derindir.
Bu durumun özel sektördeki her iki grubun da gelirin artırmaya çalışmasıyla ortaya çıktığını
belirtmek şimdilik yeterli olacaktır. İşverenler maaş ve istihdam vergilerinden (Gelir vergisi
stopajı, konut edindirme yardımı, tasarrufu teşvik fonu, v.b.) kaçınmak ve işçilik masraflarını
azaltmak suretiyle kazanç sağlarlar. Tamamen kayıt dışı ekonomiye dahil olmayan ancak
satış kapasitesini düşük göstererek vergi kaçırmak çabasında olan küçük ve orta boy ticari
işletmeler resmi işçi masraflarını azaltarak bu işi çok iyi başarırlar. Her seferinde hükümetin
gelir kaybı muazzam boyutlara ulaşmaktadır.

--

Kayıt dışı ekonomik işlemler, “Ölçülmezler”. Bu faaliyetler, hükümete bildirilmediği için ekonomiyle ilgili resmi istatistiklere direkt olarak yansımaz. Vergi mükellefiyetine itaatteki düşüş
nedeniyle, Devlet üretim faaliyetlerinin hacmini doğru olarak hesaplamakta yetersiz kalır.

Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri aşağıda yer alan tablodaki şekilde sınıflandırmak mümkün bulunmaktadır.
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Tablo II. Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
Faaliyet
Çeşitleri

Parasal İşlemler

Parasal Olmayan İşlemler

Yasa dışı
(illegal)
Faaliyetler

Çalıntı eşya ticareti, uyuşturucu
ticareti, fuhuş, kumar, kaçakçılık,
dolandırıcılık, vb.

Uyuşturucu, çalıntı eşya ve kaçakçılık
mallarının takası, kişisel kullanım için
uyuşturucu üretimi, kişisel kullanım
için hırsızlık vb.

Yasal (Legal)
Faaliyetler

Vergi Kaçırma
Yasalara uygun
olarak mal ve
hizmet üretimine
ilişkin, kişisel
çalışmalarından
elde edilen;
ücret ve maaş
gibi gelirlerin ve
mal varlıklarının
bildirilmemesidir.

Vergiden
Sakınma
Çalışan sayısını
olduğundan az
göstermek veya
yapılan ödemeleri
düşük göstermek
(maaş dışında
yapılan ödemeleri
veya hakları
göstermeme
şeklinde de
olabilir)

Vergiden
Kaçırma
Yasal mal ve
hizmetlerin takas
edilmesidir

Vergiden
Sakınma
Kendi kendine
veya komşu
yardımıyla iş
yapmak
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3. KAYIT DIŞI EKONOMİ NEDENLERİ
A. KAYIT DIŞI EKONOMİ KAYNAKLARI
Kayıt dışı ekonomi oranının yüksek olduğu ülkelerde bireyler ve kurumlar vergiden kaçındıkları
için gelir üzerinden alınan vergilerden sağlanan hasılat beklenen düzeyin altında gerçekleşmektedir. Bu durumda hükümetler oluşan açığı kapatmak için harcamalar üzerinden alınan vergi oranlarını artırma yolunu seçmektedirler. Böylece toplam hasılat içinde dolaylı vergilerin payı artış
göstermektedir. Gelir vergilemesinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilememesi de toplam içinde
dolaylı vergilerin daha yüksek bir oranda görülmesine sebep olmaktadır.
Bugüne kadar kayıt dışı ekonomiyi yaratmak bakımından ön plana çıkarılan vergisel faktörler ve
Devlet müdahalelerinin bu olguyu açıklamakta tek başına yeterli olmadığı, kayıt dışı ekonominin
ortaya çıkışında dünya ekonomisinin içinde bulunduğu durum ve eğilimler ile gelişmiş ülkelerle
gelişmiş ülkeler arasındaki ilişkilerin niteliği ile içsel ve dışsal faktörlerin etkisi ile oluşmuş; makro
ekonomik istikrarsızlıklar, gelir bölüşümü adaletsizliği ve yoksulluğun da belirleyici olduğu anlaşılmaktadır.
Kayıt dışılığa katkıda bulunan üç önemli faktörden ilki, idarenin uygulama birimlerinin zayıf örgütlenmesi, aykırı davranışlara verilen düşük cezalar ve etkin olmayan yargılama sistemi nedeniyle
yasal müeyyidelerin sınırlı uygulanmasıdır. İkinci faktör, kırtasiyecilik, yüksek vergi yükü, kaliteli
malların yüksek maliyetli oluşu ve isçi güvenliği seklinde ortaya çıkan kayıt içinde çalışma maliyetleri kayıt dışına zorlamaktadır. Ayrıca sosyal normlar da probleme katkı sağlamaktadır. Çoğu
gelişmekte olan ülkede vergi kaçırma, küçük isletmelerin büyük olanlar karsısında rekabet edebilmesi için başvurulan yasal bir yol olarak görülmektedir.
Kayıt dışı ekonominin önemli ve sıkça görülen nedenlerini su şekilde özetleyebiliriz;
--

Maliyetleri düşürmek arzusu,

--

Vergi sisteminin karmaşık olusu, adil olmaması, vergi oranlarının yüksek olması, vergi idarelerinin etkin çalışmaması,

--

Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hayat standartlarının çok düşük olması ve
gelir dağılımının bozuk olması nedeniyle insanların ikinci bir ise ihtiyaç duymaları,

--

Sendikaların yüksek ücret talep etmeleri,

--

Çocuk işçi çalıştırılması,
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--

Özellikle merkezi denetimin bulunduğu alanlarda arz ve talebin dengede olmaması,

--

Hane içerisinde iktisadi faaliyet göstermenin yaygın olduğu ekonomilerde yoğun olan küçük
isletmelerin denetlenmesinin güç oluşu.

Genel olarak kayıt dışı ekonominin oluşumunda uzun dönemli kalkınma anlayışının yanlışlıkları
sonucu oluşan bölgesel dengesizliklerin ve gelir dağılımı bozukluklarının yoğun bir iç göçe yol
açması, iç göçün beraberinde çarpık kentleşmeyi getirmesi belirleyici rol oynamıştır.
Esasında kayıt dışı ekonomi oldukça kapsamlı bir yapıya sahiptir. Bu çalışmada ise konuya ağırlıklı
olarak vergisel boyutu ile yaklaşılmış, dikkatler daha çok bu noktada toplanmak istenmiştir. Bu
bağlamda kayıt dışı ekonominin nedenleri arasında önemli görünenler şunlardır. Mali ve ekonomik nedenler (enflasyon, gelir dağılımı, vergi adaleti) Hukuki nedenler (yasaların basit ve açık
olmaması, sık değişikliğe uğraması, vergi oranlarının yüksekliği, istisna ve muafiyetler, üniter yapıdaki bozulma, defter tutma hadleri) İdari nedenler (vergi idaresinin organik yapısı, teknik yapı,
personel yapısı ve denetim mekanizması) Sosyal nedenler (vergi ahlakı, mükellef psikolojisi ve
tarihsel nedenler) Siyasal nedenler ve baskı gruplarından kaynaklanan nedenler.
Kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörler, tarım, inşaat, perakende ticarettir. Tarım sektöründe toprağın sınırlı olması, maliyetlerin yüksek olması, diğer sektörlerde ise işyerlerinin küçük olması,
işgücü maliyetleri ve hammadde maliyetlerinin yüksek olması gibi sebepler kayıt dışılığı artırmaktadır. Vergi oranlarının yüksek olması, kesilen sosyal güvenlik kesintilerinin yüksek olması
nedeniyle sorumluluklarını yerine getiremez hale gelmişlerdir.
Kayıt dışı ekonominin kaynaklarını aşağıda yer alan tablo ile özetlemek mümkün bulunmaktadır.
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Tablo III. Kayıt Dışı Ekonominin Kaynakları
Organizasyon Çerçevesinde Yapılan
Ekonomik Faaliyetler
Mali Nedenlerle Yapılan
Kayıt Dışı Ekonomik
Faaliyetler
Normal şekilde ticari,
zirai meslek veya sair
şekilde faaliyet gösterip
vergi mükellef olan
kişilerce veya herhangi
bir mükellefiyet kaydı
olmadan yürütülen ve
vergiye tabi olması
gereken her türlü gelir
getirici faaliyetlerdir.
1. Fatura ve benzeri
belge kullanılmaksızın
yapılan mal veya hizmet
alım satımı
2. Sahte veya
muhteviyatı itibariyle
yanıltıcı belgelerle
yapılan mal veya hizmet
alım satımı
3. Bordro dışı ücret
ödemeleri veya
sigortasız isçi çalıştırma
4. Satış bedelinin
satış belgesinde veya
beyannamede düşük
gösterilmesi
5. Özel veya kat karşılığı
inşaat isleri
6. Menkul veya
gayrimenkul sermaye
iratlarının hiç beyan
edilmemesi veya düsük
beyan edilmesi
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Diğer Nedenlerle
Yapılan Kayıt Dışı
Ekonomik Faaliyetler
(Yeraltı Ekonomisi)
Yasa dışı her türlü
ekonomik faaliyetler
ile konusu suç olan ve
ekonomik yönü olmayan
faaliyetler. Bunlardan
bir kısmı normal
şekildeki faaliyetlerin
yasa dışı faaliyetlerinde
paravan olarak
kullanılmaktadırlar.
A– Ekonomik Olanlar
Kural olarak herhangi bir
belgeye bağlanmayan
kamu düzenini korumak için
ekonomik sağlık veya insani
nedenlerle yasaklanan veya
yapılması özel izne bağlanan
ekonomik faaliyetler
1. Kaçakçılık
2. Uyuşturucu ticareti
3. Tefecilik
4. Seks ticareti
5. İzinsiz kumar oynatma
6. Çek senet ve ihale
mafyalığı
B– Ekonomik
Olmayanlar
(Verginin Konusuna
Girmeyen Faaliyetler)
1. Hırsızlık soygun
2. Dolandırıcılık,
sahterkarlık
3. Rüsvet
4. Yolsuzluk
5. Kalpazanlık
6. Haraç mafyalığı

Ticari Organizasyon Çerçevesinde
Yapılmayan Ekonomik Faaliyetler
Parasal Gelir
Parasal Gelir
Getiren Kayıt
Getirmeyen
Dışı Ekonomik
Ekonomik
Faaliyetler
Faaliyetler
Mükellefiyet kaydı Mükellefiyet kaydı
yok.
yok.

Aile bütçesine
direkt katkı
sağlayan
faaliyetler
1. Çocuk bakıcılığı
2. Özel ders
verme
3. Ev temizliği
yapma
4. Sehiriçi nakliye
isleri
5. Part time
çalışma karşılığı
elde edilen gelirler
6. Dikiş dikme
iğne yapma
7. El örgü isleri
8. Kendine
ait bahçe
veya tarlada
yetiştirilen ürünün
bir kısmının
satısından elde
edilen gelirler
(herhangi bir
vergi tevkifatı
yapılmayanlar)

Aile bütçesine
endirekt katkı
sağlayan
faaliyetler
1.Kendine ait
bahçe veya
tarlada aile
ihtiyacı için sebze
meyve v.b. tarım
ürünleri yetiştirme
2. Küçük çaplı
hayvancılık
ormancılık avcılık
3. Evde yemek
yapma temizlik
yapma tamir ve
bakım yapma gibi
kendi ihtiyaçlarının
giderilmesi
4. Aileler
arasında karşılıklı
yardımlaşma
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Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Kayıt dışılık: Nedenler, Sonuçlar, Politikalar” başlıklı Türkiye Ülke Ekonomik Raporu’nun “Nedenler” başlıklı beşinci bölümünde kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin nedenlerine yer verilmiştir. Söz konusu nedenler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
----------

Külfetli düzenlemeler (işletme kurma maliyetlerinin yüksekliği, katı işgücü piyasaları düzenlemeleri, yüksek vergiler, karmaşık prosedürler vb.)
Düşük kurumsal kalite
Yetersiz beşeri sermaye
Yüksek oranda ekonomik eşitsizlik
Kurumlara güvenin az olması
Kamu hizmetlerinin düşük kalitesi (altyapı, sosyal koruma)
Kaynaklara erişimin olmayışı (arazi, kredi mekanizmaları vb.)
Yetersiz izleme ve denetim
Bağımsız çalışma yönünde bireysel tercihler

Türkiye’deki mükelleflerin vergiye yönelik tutumlarının incelenebilmesi için, 73 sorudan oluşan
“Mükellef Eğilimleri Anketi” hazırlanmış ve bu anket deneyimli anketörlerce 18 ilde 6546 kişiye
20 Kasım – 14 Aralık 2006 tarihleri arasında uygulanmıştır. Mükellef Eğilimleri Anketi’nde, vergiye gönüllü uyum sürecinde etkili olduğu düşünülen, mükelleflerin demografik özellikleri, vergi
ahlakı, devlete bağlılık, vergilerin kullanıldıkları alanlar, vergi adaleti, vergi afları, vergi sisteminin
karmaşıklığı, vergilerin sayısı, cezalar ve denetim olasılığı ve vergi oranları gibi faktörlerin vergiye yönelik tutumlar üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Söz konusu anket çalışmasında vergi
yükü ile kayıt dışı ekonomi arasındaki iliişki ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
--

Erkek mükellefler kadın mükelleflere oranla vergi yükü ile kayıt dışı ekonomi arasında daha
fazla bağ kurdukları göze çarpmaktadır.

--

Avukatlar, mobilyacılar, lokantacılar, inşaat sanayi mensupları, tekstil sanayi mensupları,
bakkallar, imalat sanayi mensupları ve muhasebeci/mali müşavirlerden anlamlı derecede
farklılaşmakta ve vergi yükü ile kayıt dışı ekonomi arasında daha az bağ kurmaktadırlar.

--

Marmara bölgesinde yaşayan mükelleflerin, Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan mükelleflere oranla, bu gruptaki maddelere daha fazla
katılım gösterdikleri ve vergi yükü ile kayıt dışı ekonomi arasında daha fazla bağ kurdukları
tespit edilmiştir.

--

Yapılan ikili karşılaştırmalar sonunda; mesleki/teknik lise mezunu mükellefler (Ort = 3.95, SS
= .62), okuryazar (Ort = 3.55, SS = .47), ilkokul mezunu (Ort = 3.63, SS = .52) ortaokul mezunu
(Ort = 3.71, SS = .56) ve üniversite mezunu (Ort = 3.73, SS=.56) mükelleflere oranla vergi
yükü ile kayıt dışı ekonomi arasında daha fazla bağ kurmuşlardır.

--

2501-5000TL gelir düzeyi olan mükellefler (Ort = 3.86, SS = .62), 501-1000TL arası (Ort =
3.76, SS= .55) ve 500 TL ve altı (Ort = 3.64, SS = .65) gelir düzeyi olan mükelleflerden anlamlı
derecede farklılaşarak, bu faktör altında gruplanan maddelere daha yüksek katılım göstermişler ve vergi yükü ile kayıt dışı ekonomi arasında daha fazla bağ kurmuşlardır.
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B. KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM
PLANINDA KAYIT DIŞI EKONOMİNİN NEDENLERİ
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2008-2010 dönemine ilişkin olarak düzenlenen “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı”nda kayıt dışı ekonominin nedenleri aşağıdaki şekilde
belirtilmiştir.

1. Ekonomik Yapı, Verimlilik, İşletme Büyüklüğü, Bürokrasi
Bir ülkenin sahip olduğu ekonomik sistem ve buna bağlı yapısal özellikler kayıt dışı ekonomiyi
etkileyen temel unsurlardandır.

2. Enflasyon ve Ekonomik Krizler
Enflasyon nedeniyle gelirlerinde aşınma meydana gelen düşük ve sabit gelirli tüketiciler bu kayıplarını gidermek, enflasyon nedeni ile maliyetlerinde artışlar meydana gelen üreticiler de, maliyetlerini azaltmak amacıyla kayıt dışı ekonominin değişik unsurlarına özellikle, Kayıt dışı istihdama
yönelmektedirler. Bu nedenle enflasyon rakamlarının yüksek olduğu ülkelerde kayıt dışı ekonomik
faaliyetlerin arttığı gözlemlenmektedir.

3. Nakit Ekonomisi
Kayıt dışı ekonomide genel olarak nakit para kullanımının daha çok tercih edildiği kabul edilmektedir. Faaliyetlerin nakit para ve takas yoluyla yapılması ödeme delillerini ortadan kaldırmaktadır.
Kredi kartı gibi kayıt altına almanın kolay olduğu ödeme araçlarına yönelmek kayıt dışı ekonomi
ile mücadele açısından önemlidir.

4. Vergi Politikası
Konu ile ilgili olarak kitabın “Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Politikası” bölümünde açıklamalara yer
verilmiştir.

5. İstihdam Politikası
Kayıt dışı ekonominin çalışma hayatına yansımasıyla ortaya çıkan en önemli problem; sosyal
güvenlik sistemini ve çalışma hayatını düzenleyen hukuk kurallarına uyulmaksızın, kayıt ve beyan
dışı kaçak isçi çalıştırılması veya kendi nam ve hesabına kayıtsız olarak çalışılması seklinde ortaya
çıkan kayıt dışı istihdamdır. Konu ile ilgili olarak kitabın “Kayıt Dışı Ekonomi ve İstihdam Politikası”
bölümünde açıklamalara yer verilmiştir.

6. Demografi
Demografi dinamikler issizliği ve kayıt dışı istihdamı artıran bir nitelik kazanmıştır. Ülkemizde
nüfus artış hızının yüksek olması, özellikle hizmet ve tarım sektörünün yapıları gereği denetim
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ve izleme zorluğu kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü etkilemekte ve nedenlerinden birini teşkil
etmektedir. Bu nedenlerin yanında hızlı nüfus artısı, kente göç ile meydana gelen issizlik ve çarpık
kentleşme, mevcut işgücü piyasalarında olumsuzluklara ve kayıt dışı istihdama neden olmaktadır.
Kayıtlı ekonomilerden elde edilen gelirin düşük olması durumunda bireylerin ek gelir yaratmak
amacıyla ek bir iste çalışması durumu da kayıt dışılığı artıran bir diğer unsurdur.

7. Kayıt Dışı Ekonomi ve Sosyal Bilinç
Türkiye’de kayıt dışı ekonomiye ilişkin olarak sosyal bilincin doğru bir şekilde gelişememesinin en
önemli nedenlerinden birisi de kamu yönetiminde şeffaflığın uzun yıllar sağlanamamasıdır.
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4. KAYIT DIŞI EKONOMİNİN SONUÇLARI
Kayıt dışı ekonominin çeşitli sonuçları bulunmaktadır. Söz konusu sonuçlardan bazıları aşağıda
yer aldığı şekildedir.
--

Kayıt dışı ekonomi, gelişmiş ülkelerde vergi ve diğer kamu müdahaleleri ile ileri sürülmekte,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde ise düşük verimlilik ve işsizlik gibi yapısal nedenlerle
ön plana çıkmaktadır.

--

Kayıt dışı ekonomi gelişmekte olan ekonomilerde kronik ve yapısal bir karakter göstermektedir.

--

Vergi ve kayıt dışı ekonomi birbirini besler ve güçlendirir. Dolayısıyla kayıt dışı ekonominin
genişlemesi, vergilerin ağırlaşmasına yol açar.

--

Kayıt dışı alanın küçültülmesi toplam vergi tabanını büyütmektedir.

--

Kayıt dışı alanının genişlemesi ekonomide genel verimliliği düşürmektedir.

Kamu gelirlerinin kamu harcamalarına paralel olarak artamamasının temelinde kayıt dışı ekonomi, vergi denetim eksikliği, çeşitli vergileme sorunları, vergiye karşı direnme (vergiden kaçınma,
vergi kaçırma), kamudaki gizli işsizlik, ücret dengesizliği gibi çeşitli sorunlar ağırlıklı olarak yer
almaktadır.
Mal ve hizmet piyasalarında önemli bir yere sahip olan kayıt dışı sektör, kayıtlı kesime doğrudan
doğruya haksız rekabet içinde olmakta, sonuçta kayıtlı sektörün endüstriyel ilişkileri de marjinalleşmeye yol açarak, emek piyasalarında kayıt dışı işgücü kullanımının yaygınlaşmasına yol
açmaktadır.
Endüstriyel ortam doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının belirleyicileri arasında son sırada yer
almıştır. Ancak bu faktörün alt etmenleri de yatırım kararını etkileyen unsurlardır. Bunlardan en
önemlisi kayıt dışı sektörün boyutu ve altyapı hizmetlerinin düzeyidir.
Dünya Bankası tarafından hazırlanmış olan “Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Krizden
Özel Sektör Öncülüğünde Büyümeye” başlıklı raporda kayıt dışılık ile ilgili aşağıdaki tespitler yapılmıştır.
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--

Kayıt dışı şirketlerin yol açtığı haksız rekabet, iş ortamının sağlıklı bir şekilde gelişmesi önünde önemli bir engeldir.

Kayıt dışı sektörün üretkenlik üzerindeki olumsuz etkisi, vergi ödemeleri konusu ile yakından ilişkili olan ve 2007 Yatırım Ortamı Değerlendirmesinde incelenen kritik konulardan birisidir. Son reformlar ile birlikte getirilen kayıt dışı şirketlerin rekabet avantajını azaltabilecek daha düşük vergi
oranlarına rağmen, İşletme Anketinin analizi üretkenlik ile kayıt dışı sektörler ile rekabet arasında
hala olumsuz bir ilişki olduğunu göstermektedir.
--

Türkiye’de gelirlerin ve maaşların olduğundan düşük beyan edilmesi ve çalışanların
sosyal güvenlik sistemine kaydedilmemesi en yaygın kayıt dışılık şekilleridir.

Kayıt dışılık genellikle yasal bir ekonomik faaliyetin devletin kontrolü dışında gerçekleştirilmesi
olarak tanımlanmaktadır ve kayıt dışı şirketler, kayıt dışı ekonomik faaliyette bulunan kayıtlı şirketler ve serbest çalışanlar gibi kategorilere ayrılmaktadır. Birçok kategori arasında, Türkiye’de
en yaygın olanlar (vergi kaçırma amaçlı olarak) kayıtsız satış yapılması ve (işgücü düzenlemelerinden ve prim yükümlülüklerinden kaçınmak amacıyla) istihdamın yetersiz bildirilmesi/ bildirilmemesidir. Kayıt dışılığın temel ölçüsü düşüyor olmasına rağmen, bu neredeyse tamamen tarımdan
daha kayıtlı sektörlere geçiş ile açıklanmaktadır. Kayıt dışılığın temel ölçüsü 2004 ile 2008 arasında yüzde 53’ten yüzde 44’e düşmüştür. 18 Bununla birlikte, bu genel düşüş bazı önemli özellikleri
gizlemektedir. 2001 ile 2006 arasındaki düşüşün büyük bir kısmı işgücünün (neredeyse tüm çalışanların kayıt dışı olduğu) tarımsal istihdamdan (Kayıt dışılık oranının ücretli çalışanlar için yüzde
20’nin altında olduğu) kentsel alanlardaki imalat ve hizmet sektörlerine geçişi ile açıklanmaktadır.
Ayrıca, ekonominin hızlı bir şekilde büyüdüğü söz konusu dönemde, kentsel ve tarım dışı kayıt
dışılık artmıştır (tarım dışı istihdam için yüzde 29’dan yüzde 34’e).
--

Ankete katılan şirketlerden kayıt dışı rekabet ile karşı karşıya olanların oranı önemli
ölçüde artmıştır.

2008 anketinde görüşülen şirketlerin yüzde 52’si kayıt dışı rekabet ile karşı karşıya olduklarını
bildirmiştir; 2005 anketinde bu rakam 10 puan daha düşüktür. Ayrıca, tüm şirketlerin yüzde 32’si
kayıt dışı sektördeki rakiplerinin uygulamalarını önemli veya çok ciddi bir engel olarak bildirmiştir.
Görüşülen tüm şirketlerin yüzde 15’i bunu kendi işletmelerinde yaşadıkları en büyük sorun olarak nitelendiriyor ve kayıt dışı sektör uygulamalarını dördüncü en büyük engel olarak bildiriyor.
Güney Anadolu ve Marmara bölgelerindeki şirketler, Karadeniz-Doğu Anadolu, İç Anadolu ve
Ege’deki şirketlere göre kayıt dışı rekabet ile önemli ölçüde daha az karşı karşıyalar. Ek olarak,
anket verileri kayıt dışı rekabetin en fazla gıda ve kimya sektörlerinde olduğunu gösteriyor.
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5. KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ETKİLERİ
Kayıt dışı ekonominin genel ekonomi ve bireyler üzerindeki etkileri şu şekilde özetlenebilir.
a.

İnsanların kayıt dışı ekonomiye yönelmelerindeki en önemli neden, daha önce de belirtildiği
gibi kuskusuz vergi ve benzeri mali yükümlülüklerden kurtulmaktadır. Diğer nedenler ikincil (tali) nedenlerdir. Kayıt dışına çıkarılan ekonomik faaliyetleri kural olarak vergilendirmek
mümkün değildir. Çünkü vergi sistemimiz serbest beyan esasına dayalı bir sistemdir. Birey
veya isletmeler vergi beyannamelerini kanuni defter ve belge kayıtlarından çıkarmak durumundadırlar. Bu nedenle, Devletin harcamaları için gerekli vergilerin toplanamaması bütçe
açıklarına, bütçe açıkları da enflasyona neden olmaktadır. Ülkemizde yaşanan yüksek seviyedeki enflasyonun en büyük nedeninin aşırı ölçülere varan bütçe açıkları olduğu bilinmektedir.

b.

Kayıt dışı ekonomi işletmeler arasında haksız rekabete yol açmaktadır. Haksız rekabet daha
çok isletmenin kayıt dışına çıkması ile sonuçlanmakta ve ülkemizde olduğu gibi hemen hemen
her işletme kayıt dışı ekonomiden payını almaktadır.

c.

Kayıt dışı ekonomi kayıtlı ekonomideki sahte fatura kullanımı artırmakta, ticari ahlakı bozmaktadır. Maalesef alınan onca tedbire rağmen, ülkemizde binlerce kişi sahte fatura ticaretinden geçimini sağlamaktadır. Adeta yeni bir sektör haline gelen sahte faturacılık faaliyetinden elde edilen gelir, her türlü gelirin vergiye tabi olduğu gerekçesiyle, Danıştay tarafından
“ticari kazanç” kabul edilmekte ve komisyon bedeli ise sahte fatura üzerinde yazılı tutarın
%2’si olarak tescil edilmektedir. Bu durum vergi incelemelerinde karşılaşılan binlerce olay
konunun önemini ve ciddiyetini çarpıcı bir şekilde göstermektedir. Bu tür bir işlemin vergi
kapsamında düşünülmesi olayın ne denli ciddi olduğunun göstergesidir. Devlet bir nevi gasp
edilen kamuya ait paranın tamamına değil de ilgili şahıs öderse bir kısmına el koyma gücünü gösterebilmektedir. Sahte fatura ticaretinden elde edilen gelirin nitelik olarak soygundan
veya kalpazanlıktan farkı yoktur. Gerçek anlamda ticaretten söz edebilmek için bir mal veya
hizmetin üretilmesi gerekir. Sahte faturayı bir hizmet olarak nitelendirmek mümkün değildir.
Eğer devletin bu tür faaliyetleri işleyenleri cezalandırması isteniliyorsa bu tür gelirin tamamına el konulmalıdır.

d.

Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü Devletin bütün plan ve programlarını altüst etmekte, temel ekonomik gösterge ve büyüklüklerin hesaplanmasında, kalkınma plan ve programlarının
yapılması ve uygulanması; ithalat, ihracat, yatırım para ve maliye gibi makro ekonomik politikaların tespitinde hatalı kararlar alınmasına kadar pek çok yönetsel hatalara düşülmesine
neden olmaktadır.

e.

Kayıt dışı ekonomi gelir dağılımını bozmaktadır. Kayıt dışı ekonominin kişisel refahı artırdığı
bir gerçek olmakla birlikte toplumsal refahı artırıp artırmadığı tartışmalıdır. Ülkemizde kayıt
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dışı ekonominin aşırı büyümesi nedeni ile; kayıt dışı ekonomi, kayıtlı ekonomiye kaynak sağlamakta, istihdam yaratmakta, ekonominin büyümesine belli ölçüde katkıda bulunmaktadır.
Olumlu sayılabilecek bu özelliklerinin yanında, Devlet bütçesine direkt katkı sağlamadığı için
gelir dağılımını bozmakta; başka bir ifade ile vergi verenler fakirleşirken bu kesimde faaliyet gösterenler haksız zenginleşmektedirler. Çünkü bu insanlar vergi ödeyen insanlardan
toplanan paralarla yapılan kamusal mal ve hizmetlerden karşılıksız veya yeterince karşılık
ödemeden yararlanmış olmaktadırlar.
f.

Toplumun moral değerleri bozulmakta, yasal olmayan yöntemlerle haksız kolay yoldan para
kazanma genel kabul görmektedir.

g.

Halkın Devlete ve rejime güveni sarsılmakta, demokrasi dışı çareler aranmaktadır. Demokratik sistemin tam olarak kurulup isletilemediği ülkelerde kayıt dışı ekonomik faaliyet ve işlemlerin daha fazla olduğu görülmektedir. Demokratik toplumlarda halkın toplumsal bilinci her
türlü kural dışılığı engellemektedir.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kayıt Dışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda kayıt
dışı ekonominin etkileri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
İstatistiki anlamda kayıt dışılığın olumsuz etkileri, kaynağından eksik ve hatalı olarak gelen verilere göre hazırlanan göstergeleri temel alarak oluşturulacak politikaların ve alınacak önlemlerin
uygulamada başarısız olması ve istenmeyen sonuçlara yol açması şeklinde dolaylı bir şekilde
ortaya çıkmaktadır. Yapılan düzenlemelere uyulmamasından kaynaklanan kayıt dışılığın etkileri ise daha çok doğrudan olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Kayıt dışılık, planlama örgütleri ve
araştırma kurumları ile iktisatçıların ve diğer akademisyenlerin, ekonominin mevcut ve geçmiş
durumuna ilişkin açıklamalarını ve ileriye yönelik tahmin konusundaki saptamalarını da olumsuz
etkileyebilecektir.
Faaliyetlerini kayıt dışı olarak yürütenler, faaliyetlerini kayıtlı olarak yürütenlerin kayıtlı olmaktan
dolayı katlandıkları oldukça yüksek ek maliyetlere katlanmadıklarından, haksız rekabet avantajı
elde edilmektedir. Bu ekonomideki rekabet yapısını bozmakta, sonuçta rekabetçi piyasanın etkin
kaynak tahsisini gerçekleştirme fonksiyonu kaybedilmektedir.
Kayıt dışı ekonomide ödemelerin daha çok nakit para kullanılarak gerçekleştiriliyor olması, fiyat
istikrarının olmadığı durumlarda, kayıtlı ekonomi yanında kayıt dışı ekonomide de istikrarlı bir
para birimi arayışına ve dolar ve mark gibi nispeten istikrarlı para birimlerinin ekonomide yaygın
olarak kullanılmasına, yani “dolarizasyona” yol açmaktadır. Kayıt dışı ekonomi, vergi sistemini ve
vergi idaresini olumsuz etkilemekte, idarenin vergi toplama gücünü ve etkinliğini azaltmaktadır.
Ayrıca, vergi tabanının aşınmasına ve kaynakların gözlem ve kontrol dışına çıkmasına yol açmaktadır. Vergide adalet ve eşitlik ilkesi, vergisini düzenli ödeyen kayıtlı kesim aleyhine bozulmaktadır. Kayıtlı faaliyette bulunanlar, yaygın kayıt dışılığı gördükçe devlet otoritesine olan güvenlerini
kaybetmekte, kayıt dışı faaliyetlerde bulunanlar da, kayıt dışılığın doğası gereği ilişkilerini yasal
düzenlemeler ve genel ve açık kurallar dışında yürütmektedirler. Bütün bunlar, hukuk ve adalet
sisteminin etkinliğinin kaybolması, yeraltı ilişkilerinin buradan doğacak boşluğu doldurması ve
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toplumda suç ve suçlu sayısının artması anlamına gelmekte, sosyal açıdan sakıncalı durumlar
yaratabilmektedir.
Toplumun zararlı ve ahlak dışı olarak gördüğü, kötü olarak nitelendirdiği fuhuş ve kumar ile çeşitli kaçakçılık ve uyuşturucu satışı ve kullanımı gibi yasadışı ve kayıt dışı faaliyetlerin artması toplumda ahlak
çöküntüsüne neden olmaktadır. Kayıt dışı ekonomik faaliyetler çoğu zaman çevre ile ilgili düzenlemelere uyulmadan gerçekleştirildiğinden, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerden dolayı doğal kaynakların
tahribi ve sürdürülebilir kalkınma amacının gerçekleştirilememesi söz konusu olmaktadır. Gecekondu
ve kaçak yapılaşma da çarpık şehirleşme sorununun ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Kayıt dışı üretimler, belgesiz ve kayıtsız üretilmeleri sebebiyle standart dışı ve garantisiz olduğundan, söz konusu
ürünleri tüketen tüketici kesimin de kayıt dışılıktan dolayı mağdur olması ve kayıtlı sektör tüketicilerini
korumaya yönelik yasalardan ve satış sonrası hizmetlerden yararlanamaması söz konusu olmaktadır.

A. KAYIT DIŞI EKONOMİNİN OLUMLU ETKİLERİ
Kayıt dışı ekonominin olumlu etkileri ile ilgili olarak çeşitli araştırmalarda değişik sonuçlar elde
edilmiştir. Söz konusu sonuçlar aşağıda yer aldığı şekildedir.
Kayıt dışı ekonominin olumlu etkilerinden ilki olarak kayıt dışı ekonomi ile GSMH seviyesi arasında gösterilen pozitif yönlü ilişki gösterilmektedir. Kayıt dışı ekonominin boyutunun arttığı durumda GSMH seviyesinin daha yüksek olması baslıca iki sebebe dayandırılmıştır. Bunlardan ilki,
kayıt dışılığın arttığı dönemlerde ücret ödemelerinden vergi kesilmeyeceği için emek talebinin
emek fiyatına esnekliğinin yüksek olduğu varsayımı altında, emek talebinin artacağıdır. Yani kayıt
dışı ekonomi istihdamı artıracaktır. Çünkü, işverenler daha düşük isçilik maliyetleriyle karşılaşacaklar, isçilerin ise reel ücretleri artacaktır. İkincisi ve daha da önemli olanı ise, GSMH’ kendi
basına tüketim düzeyinden etkilenecek ve tüketimin artmasıyla çarpanın etkisiyle GSMH seviyesi
yükseltecektir. Kayıt dışı ekonomi, vergiye tabi geliri azaltmak suretiyle fiili vergi oranında düşüş meydana getirir. Bu düşüş, kullanılabilir geliri artırır. Bu durumda ekonomide kullanılmayan
yani atıl kapasite varsa marjinal tüketim eğilimine de bağlı olarak tüketim mallarına talep artar,
dolayısıyla yatırım mallarına olan talep seviyesi yükselir ve sonuçta yatırımların artmasıyla milli
gelir seviyesi yükselişe geçer. Kişi ve kurumlar, vergiyi oto-finansman yöntemi olarak kullanarak
büyümelerini sürdürebilmektedirler. Ekonomik büyümenin öncelikli tercih edildiği bir ülkede; eğer
alınan vergilerle devlet tarafından gerçekleştirilen büyüme oranı, bu vergiler mükelleflerin elinde
kalsaydı sağlanacak büyümeden daha düşük ise, kayıt dışı çalışmanın olumlu sonuçlar meydana
getireceği ileri sürülebilir. Aynı zamanda, kayıt dışı çalışan ekonomik birimlerin kayıtlı ekonomik birimler karsısındaki rekabet avantajı ve hareket yeteneği dikkate alınırsa ekonomik büyüme
ivme kazanabilir. Kayıt dışının yararları arasında sayılan bir diğer özellik de kayıt dışılığın toplumda sosyal patlamaları engelleyeceği yolundaki görüştür. Bu görüşe göre mükellefler ağır bir vergi
yükü altında ezilmektedirler, dolayısıyla hayatiyetlerinin devamı açısından vergi kaçırmak zorunda kalmaktadırlar. Böyle bir durumda devletin vergi gelirlerinde azalma olmakta fakat sosyal
patlamalar da engellenmekte ve buna ilave olarak ekonomiye canlılık getirilmekte, resesyon ve
depresyon görülmemektedir. Her ne kadar teoride kayıt dışı ekonominin olumlu yanlarına değinil-
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se de kayıt dışı ekonominin özellikle uzun dönemde birçok olumsuz etkiyi beraberinde getireceği
açıktır. Dolayısıyla, kayıt dışı ekonominin olumlu etkilerine bakarak kayıt dışı ekonomiyi önleme
konusundaki mücadeleden vazgeçmemek gerekmektedir.
Kayıt altında bulunan ekonominin yüksek maliyetler, kapasitenin eksik kullanımı ve kaynakların
sınırlı olması gibi nedenlerle herkese is yaratma imkanı yoktur. Kayıt dışı ekonomi, açıkta kalan bu
issiz kitlelere is imkanı sağladığı için bir çok insanın geçim kaynağı olma özelliği taşır. Kayıt altında
olan sektörlerde çalışanlar, eğitim düzeyleri belirli bir seviyede ve ayrıca kalifiye elemanlardır.
Kayıt dışı ekonomide ise, her seviyeden insana istihdam olanağının sağlanması hem issizliği azaltır hem de işverenlere daha düşük maliyette işgücü çalıştırma olanağı sağlar. Kayıt dışı ekonomi,
bir yandan çalışanlar arasında haksız rekabet yaratırken, diğer taraftan da resmi ekonomiye göre
üretim maliyetlerinin düşük olması nedeniyle iç ve dış piyasalarda rekabet gücünü artırmaktadır.
Çeşitli nedenlerle kayıtlı ekonomiden kayıt dışı ekonomiye kayan gelirler, tasarruflar üzerinde
çarpan etkisi yaratarak ekonomiye canlılık getirir ve rekabet gücünü artırır. Kayıt dışı ekonomiden
elde edilen gelirler kayıtlı ekonomide yer alan mal ve hizmetlere talep yaratmaktadır. Dolayısıyla,
kayıt dısı ekonomiden elde edilen gelirlerin tüketim aşamasında kayıt altına alınma ihtimali söz
konusudur. Diğer bir ifadeyle, elde edilmesi aşamasında kayıt altına alınamayan gelirler harcanması aşamasında kayıt altına alınabilir. Son olarak kayıt dışı ekonomi, ekonomide katma değer
yaratması bakımından da ekonomik büyüme oranının yüksek çıkmasına yardımcı olur.
Kayıt dışı ekonominin olumlu etkilerinden ilki olarak kayıt dışı ekonomi ile GSMH seviyesi arasında gösterilen pozitif yönlü ilişki gösterilmektedir. Kayıt dışı ekonominin boyutunun arttığı durumda
GSMH seviyesinin daha yüksek olması baslıca iki sebebe dayandırılmıştır. Bunlardan ilki, kayıt dışılığın arttığı dönemlerde ücret ödemelerinden vergi kesilmeyeceği için emek talebinin emek fiyatına
esnekliğinin yüksek olduğu varsayımı altında, emek talebinin artacağıdır. Yani kayıt dışı ekonomi
istihdamı artıracaktır. Çünkü, işverenler daha düşük isçilik maliyetleriyle karşılaşacaklar, isçilerin ise
reel ücretleri artacaktır. İkincisi ve daha da önemli olanı ise, GSMH kendi basına tüketim düzeyinden
etkilenecek ve tüketimin artmasıyla çarpanın etkisiyle GSMH seviyesi yükseltecektir.
Öncelikle, kayıt dışı ekonomide kayıtlı ekonomideki vergi, sigorta primi vb. kamusal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi kayıt dışı üretim maliyetlerinin ve satış fiyatlarının göreli olarak düşük
gerçekleşmesine imkân vermekte, bu durum kayıt dışı ekonomiye iç ve dış pazarda rekabet gücü
kazandırmaktadır. Kayıtlı ekonominin yüksek maliyetler sonucu istihdam edemediği kişilere iş
olanağı sağlaması kayıt dışı ekonominin yararlarından bir diğeridir. Olayın diğer bir boyutu vergi
gelirleriyle ilgilidir. Vergi gelirlerinin devlet tarafından etkin kullanılmaması dolayısıyla, özel kesim
tarafından devletten kaçırılan kaynaklar daha etkin kullanılmaktadır. Yine, devletin bastığı para
(emisyon) ve aldığı iç/dış borçlar kayıtlı ekonomiden kayıt dışı ekonomiye transfer edildiğinde,
çoğaltan etkisi yaratarak tasarrufların yatırıma dönüşme hızını, oranını ve büyüme hızını arttırmaktadır. Kayıt dışı ekonomide yaratılan gelirler, borsa ve bankalar kanalıyla kayıtlı sektöre
aktarılarak kayıtlı ekonomiye kaynak sağlamaktadır. Kayıt dışı işlemler ekonomide yarattığı talep
nedeniyle işsizliği ve yoksulluğu azaltıcı unsurlar taşımakta, gelir dağılımına olumlu yönde katkı
sağlamaktadır. Kayıt dışı ekonomi, kayıtlı ekonominin müşterisidir. Kayıt dışı işlemler sonucu elde
edilen fonlar, menkul kıymet borsaları ve bankacılık sistemi kanalıyla ekonomiye mali kaynak
sağlamaktadır.
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B. KAYIT DIŞI EKONOMİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ
Kayıt dışılığın birçok olumsuz sonucu bulunmaktadır. Vergi gelirlerinin azalması, devletin yeni
vergilere başvurmasına veya mevcut vergileri artırmasına yol açmaktadır. Artan vergi yükü ise,
kayıt dışılığı teşvik ederek bir kısır döngü yaratmaktadır. Kayıt dışı çalışanlar kanunlara uygun
faaliyet gösterenler yanında, düşük maliyetle üretim yaptıkları için haksız rekabet avantajı elde
etmektedir. Son olarak, kayıt dışı sektörde çalışanlar kayıtlı çalışanlara göre, birçok haktan ve
koruyucu tedbirden yoksun kalmaktadır.
Kayıt dışı ekonominin birçok olumsuz etkisi vardır. Bunlardan birincisi ekonomi üzerindeki olumsuz etkisidir; kayıt dışı ekonominin büyümesi kayıtlı ekonominin küçülmesi demektir. Kayıtlı ekonominin küçülmesi de devletin vergi gelirlerinin azalması anlamına gelir. Vergi gelirleri azalan
devletin iki seçeneği vardır; bunlardan ilki borçlanmadır. Borçlanma sonucunda özel sektörün
verimli yatırımlarını kendisine çeken devlet dışlama (crowding-out) etkisiyle özel sektörün yatırımlarını azaltır. Ayrıca borçlanma sonucu tahvillerin değerinin artmasıyla piyasada faiz oranları
artar ve bu mekanizmanın sonucunda enflasyon oranının artısıyla ülke bir çok sorunla karsı karsıya gelir açıkları diğer bir kapatma yolu olan para basma politikasında da sonuç anlatılandan farklı
olmayacaktır. Bankalar da topladıkları mevduatı, reel üretime yönelen yatırımcılara aktaramazlar.
Çünkü reel yatırımların karlılık oranının, devletin verdiği faiz oranını yakalaması zordur. Diğer
taraftan devlete kredi vermek bankalar içinde çok az bir risk taşımaktadır. Bu durumda daha
riskli olan özel girişimcilere kredi verilmemesi doğaldır. Bu süreç devam ettikçe, daha önceleri
reel üretime katkıda bulunan sermaye sahipleri, ellerindeki sermayeyi üretimden çekerek mali
piyasalara, dolayısıyla devlete aktarırlar. Ellerinde fon bulunanlar devlete verdikleri borcu faiziyle
birlikte geri aldıkça daha fazla fon sahibi olurlar. Aynı zamanda da devletin fona olan ihtiyacı hızla
artar. İç borç stoku hızla büyür. Böylesi bir iç borç sarmalının yaşandığı ekonomilerde elde edilen
faiz gelirleri üzerinden vergi almak da son derece zordur. Kayıt dışı ekonomi, istatistiki verilerin
sağlıksız olmasına yol açar ve bu durum da alınacak ekonomik önlemlerin dozunun ayarlanamamasına sebebiyet verir. Sorunların teşhis ve tedavisinde sağlıklı kararlar verilemez. Kayıt dışı
ekonominin ekonomik manada sebep olduğu diğer önemli bir sorun da rekabet ile ilgilidir. Kayıt
dışı ekonomi kapsamında faaliyet gösteren birimler diğerlerine oranla daha az veya hiç vergi vermedikleri için rekabet üstünlüğüne sahip olmaktalar ve islerini büyütme imkânını bulmaktadırlar.
Bu durum, rekabet eşitsizliğini doğurmaktadır. Daha da önemlisi vergilerini tam ödeyen mükellefler de rekabet edebilmek için diğerlerini takip etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu da kayıt dışılığı
gün geçtikçe artırmaktadır. Kayıt dışı ekonominin genişlemesiyle sigortasız çalışanların sayısı da
hızla artış göstermekte böylece sosyal güvenlik sistemin gelişimi durmaktadır.
Kayıt dışı ekonominin kayıtlı (resmi) ekonomi üzerindeki etkileri olumsuz da olabilir olumlu da.
Kayıt dışı ekonominin başlıca olumsuz etkileri işsizlik oranı, gelir düzeyi gibi makro ekonomik değişkenlerde belirsiz ve güvenilir olamayan tahminlere neden olmasıdır. Kayıt dışı ekonominin çok
yaygın olması halinde bu değişkenler olduğundan daha düşük tahmin edilecek ve bundan dolayı
da bu değişkenleri kullanarak oluşturulan ekonomi politikaları yanlış sonuçlara götürecektir. Kayıt
dışı ekonominin bir diğer olumsuz etkisi ise sosyal güvenlik sistemi üzerinde kendisini göstermektedir. Kayıt dışı ekonomideki çalışanların büyük kısmı düşük ücretle çalışmaktadır ve onların sos-
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yal güvenlikten mahrum olmaları hükümet üzerinde yük oluşturmaktadır. Diğer taraftan kayıt dışı
ekonomi vergi gelirlerini azaltacağından hükümet gerekli altyapı, sağlık, eğitim vb. yatırımlarını
gerçekleştirme konusunda başarısız olacaktır.
Kayıt dışı ekonominin en önemli olumsuz etkilerinden birisi, devletin temel gelir kaynağı olan vergi gelirlerini azaltmasıdır. Bazı ekonomik faaliyetlerin kayıt dışında kalması, vergilerin eksik ya da
hiç ödenmemesine neden olmakta ve sonuçta devletin vergi gelirlerini de azaltmaktadır. Devletin
vergi gelirlerinin azalması sonucu doğan bütçe açıkları ya borçlanma ya da para basma yoluyla
karşılanır. Bütçe açıkları, borçlanma yoluyla karşılandığı takdirde faiz oranları yükselmekte dolayısıyla özel sektörün yatırım maliyetlerini artırarak yatırımları azaltmaktadır. Yatırımların azalması, işsizliği arttırarak issiz kitlelerin kayıt dışı ekonomide çalışmasına neden olmaktadır. Bütçe
açıklarının borçlanma yoluyla karşılanması sonucu artan faiz oranları nedeniyle kamu borçlanma
maliyeti de artmakta dolayısıyla bütçe açıkları daha da artmaktadır. Bütçe açıklarının merkez
bankası aracılığıyla para basılarak karşılanması, enflasyon oranın yükselmesine dolayısıyla gelir
dağılımının bozulmasına neden olmaktadır. Kayıt dışı ekonomi sayesinde bazı kişiler vergi dışı
kalmış gelir elde etmiş olurlar. Bundan dolayı vergisini tam ödeyenlerle ödemeyenler arasında
adaletsiz bir durum ortaya çıkmaktadır. Vergi yükünün adaletsiz dağılımı gelir dağılımında da adaletsizliğe neden olur. Kayıt dışı üretilen mal ve hizmetlere, vergisinin ödenmemesi nedeniyle daha
düşük bedelle satılma imkanı verilerek dürüst vergi mükellefleri açısından haksız rekabet ortaya
çıkmaktadır. Kayıt dışılığın olduğu sektörlerde vergi, sigorta ve diğer kesenekler ödenmediği için
bu sektörler lehine bir durum ortaya çıkar. Diğer taraftan, resmi kayıtların tutulduğu sektörlerde
faaliyette bulunanların, vergi, sigorta ve diğer keseneklerden dolayı üretim maliyetleri artmaktadır. Bunun sonucunda, dürüst vergi mükellefleri açısından haksız rekabet ortaya çıkmaktadır.
Kayıt dışı ekonomi nedeniyle, üretim kaynakları vergilendirilmeyen sektörlere kayabilmekte ve
dolayısıyla kaynaklar da verimsiz alanlarda kullanılabilmektedir. Kaynak dağılımında etkinliğin
sağlanamaması ve kaynakların verimli olarak kullanılamaması, ekonominin sağlıklı ve dengeli
büyümesini de engellemektedir. Kayıt dışı ekonomi resmi kayıtlara girmediğinden kayıtlı ekonomide belirlenen ekonomik göstergeler (enflasyon, işsizlik, büyüme oranları ve milli gelir) gerçekte
olduğundan farklı çıkmaktadır. Çünkü resmi ekonomik göstergeler sadece kayıtlı ekonominin göstergeleridir. Ekonomik verilerin, milli istatistik içinde gerçeği yansıtmaması refahı olumsuz yönde
etkilemekte ve birçok gösterge milli istatistiklere girmediği için ekonominin durumu hakkında
yanlış bilgi vermekte ve bu verilere göre uygulanacak iktisadi ve mali politikalardan beklenen
sonuçlar gerçekleşmemektedir.
Kayıt dışı ekonominin birçok olumsuz etkisi vardır. Bunlardan birincisi ekonomi üzerindeki olumsuz etkisidir; kayıt dışı ekonominin büyümesi kayıtlı ekonominin küçülmesi demektir. Kayıtlı ekonominin küçülme si de devletin vergi gelirlerinin azalması anlamına gelir. Vergi gelirleri azalan
devletin iki seçeneği vardır; bunlardan ilki borçlanmadır. Borçlanma sonucunda özel sektörün
verimli yatırımlarını kendisine çeken devlet dışlama (crowding-out) etkisiyle özel sektörün yatırımlarım azaltır. Ayrıca borçlanma sonucu tahvillerin değerinin artmasıyla piyasada faiz oranları
artar ve bu mekanizmanın sonucunda enflasyon oranının artısıyla ülke bir çok sorunla karsı karsıya gelir açıkları diğer bir kapatma yolu olan para basma politikasında da sonuç anlatılandan farklı
olmayacaktır. Bütçe açıklarının merkez bankası aracılığıyla para basılarak karşılanması, enflas-
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yon oranın yükselmesine dolayısıyla gelir dağılımının bozulmasına neden olmaktadır. Kayıt dışı
ekonomi sayesinde bazı kişiler vergi dışı kalmış gelir elde etmiş olurlar. Bundan dolayı vergisini
tam ödeyenlerle ödemeyenler arasında adaletsiz bir durum ortaya çıkmaktadır. Vergi yükünün
adaletsiz dağılımı gelir dağılımında da adaletsizliğe neden olur.
Kayıt dışı ekonomi, kayıtlı ekonomideki sahte fatura kullanımını artırarak, ticari ahlakı bozmaktadır. Kayıt dışı ekonominin toplumun manevi değerleri üzerinde de etkisi vardır. Zira, yasal olmayan
şekilde, haksız ve kolay yoldan para kazanma düşüncesinin kabul görmesine neden olmaktadır.
Kayıt dışı ekonominin zararlı olduğunu düşünenler özellikle vergi kayıpları üzerinde durmaktadırlar. Buna göre, kayıt dışı işlemler nedeniyle ödenmeyen vergiler bütçe açığına yol açmaktadır.
Açığı kapatabilmek için ise devlet ya enflasyonu göze alarak para basmak (emisyon) ya da borçlanmaya gitmek zorunda kalmaktadır. Artan borçlanma talebi (iç ya da dış) ise faiz oranlarının
yükselmesine ve borç yükünün giderek sürdürülemez hale gelmesine yol açmaktadır. Bu durum
aynı zamanda, vergi yükümlülerinin vergi yükünü dürüst yükümlüler aleyhine çevirerek vergi
eşitsizliğine de yol açmaktadır. Devlete vergi verilmemesi dolayısıyla, kayıt dışı ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin maliyetleri kayıtlı ekonomiye nazaran daha düşük olmakta, bu durum
kayıtlı mükellefler aleyhine haksız rekabete yol açmaktadır. Böylece, kayıt dışı ekonomi, sermayenin, vergi yükünün göreli olarak düşük olduğu, makro ekonomik büyüme yönünden etkisi
yüksek olmayan alanlara kaymasına yol açmaktadır. Kayıt dışı ekonominin zararları ile ilgili olarak üzerinde durulan bir diğer önemli konu olayın ahlaki boyutuyla ilgilidir. Buna göre, kayıt dışı
ekonomi devlete karşı bir başkaldırı yaratmakta, ahlaki değerleri bozmakta ve sonuçta enflasyon
ve işsizliği arttırırken yatırımı ve üretimi azaltmakta, sosyal barışın bozulmasına, suç ve suçlu sayısının artmasına yol açmaktadır. Vergi kayıp ve kaçağının hoşgörüyle karşılanması, toplumdaki
suç anlayışını değiştirmekte, devlete ve topluma karşı işlenen suçlara karşı gösterilen hoşgörü ile başlayan süreç toplumsal ahlak anlayışında bozulmalara yol açmaktadır. Olayın bir diğer
boyutu ise güven unsuru ile ilgilidir. Kayıt dışı ekonomi, geleneksel istatistik yöntemleri ile milli
gelir hesaplamalarına katılamayan faaliyetler olduğundan, kayıtlı ekonominin belirlediği ekonomik göstergelere (enflasyon, işsizlik ve büyüme oranları) karşı güvensizlik doğurmaktadır. Kayıt
dışı ekonominin krizlere yol açtığı da belirtilmektedir. Buna göre, ağır vergi yükünden kurtulmak
amacıyla gelişen kayıt dışı ekonomi, yüksek oranlı ve kronik bir enflasyon vergisine muhatap olduğunda satın alma gücünü korumak amacıyla efektif yabancı paraya yönelir, kayıt dışı ekonomik
işleme katılanlar (işçiler, müteşebbisler vb.) özellikle alt gelir grupları “dolarize” olurlar. Böylece,
serbest kur-resmi kur rekabeti başlamakta ve kur makası sorununu büyüterek, zaman zaman kriz
tetikleyicisi olabilmektedir. Son olarak, kayıt dışı ekonomide iş kesitlere ayrılır, işletmeler küçülür,
işyerlerinin küçülmesi, işçi sayılarının azalmasına yol açarak sendikalaşma gereksinimi ortadan
kalkmaktadır. İşçilerin daralan iş sahalarında “iş bulma” tesellisi pazarlık güçlerini kırmaktadır.
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6. KAYIT DIŞI EKONOMİ BOYUTLARI
Kayıt dışı ekonomiyle ilgili ilk düzenlemeler Fransa’da ilki 1936’da sonraki 1940 yılında olmak
üzere kayıt dışı istihdam konusunda yapılmış olmakla beraber, bu konuya asıl ilgi II. Dünya Savaşı
sonrasında başlamış ve bu konuda ilk çalışma 1958 yılında Çağan tarafından A.B.D.’de kayıt dışı
ekonominin hacmini ölçmeye yönelik geliştirdiği yöntem ve bunun uygulaması ile ilgili olmuştur.
Bunlar kayıt dışı ekonomiye gelişmiş ülkelerin ilgisinin çok eski tarihlere dayandığını göstermektedir. Konunun hala güncel olmasının sebebi ise genellikle bir sorun olarak görülen olgunun ortadan kaldırılamamış olmasıdır. Kayıt dışı ekonominin hacmi geçmişten günümüze merak edilmiş,
ne boyuttaki bir olgu ile karşı karşıya olunduğu bilinmek istenmiş, 1960’lı yıllardan beri çok sayıda
tahmin yöntemi geliştirilerek, çeşitli ülkelerdeki kayıt dışı ekonominin hacmi pek çok araştırmacı
tarafından tahmin edilmeye çalışılmıştır. Şunun altını çizmek gerekir ki, hangi yöntem kullanılırsa
kullanılsın kayıt dışı ekonominin boyutunu tam olarak ölçmek mümkün değildir.
Gerek az gelişmiş ülkeler, gerekse gelişmiş ülkeler için son derece önemli bir kavram olan kayıt
dışı ekonominin ölçümü iktisatçı ve maliyecilerin sürekli olarak üzerinde düşündükleri konudur. Bu
konuda mikro temelli bireysel davranışlardan hareketle kayıt dışı ekonomiyi hesaplamaya çalışan
doğrudan ölçme yöntemleri ve çeşitli makro ekonomik göstergelerden hareketle kayıt dışı ekonominin boyutlarını tahmin etmeye çalışan dolaylı ölçme yöntemleri geliştirilmiştir. Ancak hangi
yöntemle hesaplanırsa hesaplansın, elde edilen sonuçlara kuşkuyla bakmak gerekmektedir.

A. TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİ BOYUTLARI
Türkiye ekonomisinde kayıt dışı kalan ekonomik faaliyetlerin kayıtlı ekonomi içerisindeki payına
ilişkin tek bir rakam vermek mümkün gözükmemektedir. Ancak, vergi incelemeleri yolu ile kayıt
dışı ekonominin kayıtlı ekonomi içerisindeki payının ölçülmesinde oldukça yüksek büyüklüklerle
karşılaşılmış olması, kayıt dışı ekonominin vergi boyutunun önemini bir kez daha gündeme getirmektedir.
Kayıt dışı ekonominin boyutu ile ilgili yıllardır birçok araştırma ve yapılan araştırmalar çerçevesinde tahminler yapılmıştır.
Kayıt dışı ekonomi ve kanun dışı ekonomik faaliyetler gelişmekte olan ülkelerde olduğu kadar
gelişmiş ülkelerde de yaygındır. Schineider and Klinglmair (2004)’in tahminlerine göre, kayıtlı
ekonomi içinde kayıt dışı ekonominin payı gelişmekte olan Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde %
41 düzeyinde iken, gelişmiş 21 OECD ülkesinde bu oran % 17’ye ulaşmaktadır. Ancak, zayıf ve
kırılgan ekonomik yapılarından dolayı kayıt dışı ekonomi gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler
için daha yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır.
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Tablo IV. Türkiye’deki Kayıt Dışı Ekonomi/GSYH Oranı Çalışmaları
Dönem

Kayıt Dışı Ekonomi/
GSYH (%)

Sabit oran

1960 – 1998

0 – 46

Sabit oran

1971 – 1999

11 – 22

Sabit oran

1968 – 2001

31 – 84

Vergi

1985 – 2001

26 – 184

Ekonometrik yöntem

1971 – 2000

18 – 30

Ekonometrik yöntem

1979 – 2000

6 – 33

Ekonometrik yöntem

1987 – 2002

3 – 12

Akalın – Kesikoğlu (2007)

Parasal oran

1970 – 2005

0 – 47

Savaşan – Altındemir (2007)

MIMIC model

1970 – 1998

10 – 45

Baldemir vd. (2005)

MIMIC model

1980 – 2003

11 – 28

Karanfil – Özkaya (2007)

Kalman filtresi

1973 – 2003

12 – 30

Çalışma

Yöntem

Öğünç-Yılmaz (2000)

Ilgın (2005)
Çetintaş-Vergil (2003)
Us (2004)

Kaynak: Hakan ERKUŞ, Kadir KARAGÖZ: “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Kaybının
Tahmini”, Maliye Dergisi, Sayı 156, Ocak-Haziran 2009,s,133.
Türkiye’de kayıt dışı ekonominin boyutu konusunda her ne kadar çeşitli hesaplama ve tahminler
farklı sonuçlar verse de ortalama olarak toplam potansiyel GSMH’nın %50’sinden az olmadığı
çoğu kesimce kabul edilmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2008-2010 dönemine ilişkin olarak düzenlenen “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı”nda kayıt dışı ekonominin boyutu ile ilgili olarak aşağıdaki belirleme yapılmıştır.
Gelişmekte olan ekonomiler, geçiş ekonomileri ve OECD ülkelerinden oluşan 110 ülkede kayıt
dışı ekonominin tahmini büyüklüğünü belirlemiştir. 2000 yılındaki kayıtlı ekonominin ortalama büyüklüğünün yüzdesi olarak kayıt dışı ekonominin ortalama büyüklüğü, gelişmekte olan ülkelerde
%41, geçiş ekonomilerinde %38 ve OECD ülkelerinde %18 olarak belirlenmiştir. Türkiye %32,1 ile
OECD ortalamasının oldukça üzerindedir.
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B. DÜNYADA KAYIT DIŞI EKONOMİLERİN BÜYÜKLÜĞÜ
Friedrich Schneider tarafından yapılan ve 110 ülkeyi kapsayan çalışmaya göre;
--

2000 yılı itibariyle kayıt dışı ekonomi Gayrisafi Milli Hasılanın yüzdesi cinsinden gelişmekte
olan ülkelerde % 41, geçiş ülkelerinde % 38 ve OECD ülkelerinde %18 seviyelerinde. Türkiye’de ise bu oran %32,1.

--

Yüksek vergi yükü ve sosyal güvenlik katkıları ile konuya ilişkin mevzuatın fazlalığı ve karmaşıklığı kayıt dışılığa iten en önemli faktörlerdir. Ancak, vergi oranlarındaki indirimler kayıt
dışılığı azaltmaktan çok artmasını önlemektedir. Bu nedenle vergi indirimlerini içeren büyük
vergi reformları sonrasında dahi kayıt dışı ekonomide önemli bir azalma görülmeyebilir.

--

Kayıt dışılığın bir sonucu olarak ortaya çıkan açığı gidermek için vergilerde yapılan artışlar
kayıt dışına kaçışı daha da teşvik etmektedir.

i. Gelişmekte Olan Ülkeler
Bu gruptaki ülkeler için fiziki girdi (elektrik) yöntemi, para talebi ve model (DYMIMIC) yaklaşımı
kullanıldı. Gürcistan ve Bolivya’da kayıt dışı ekonominin GSMH’ya oranı % 67 seviyesi ile en yüksek orana ulaşırken, İsviçre’de yüzde 8,8 ile en düşük seviyede.
Afrika, Asya ve Güney Amerika şeklinde gruplandırıldı. Buna göre GSMH’nın yüzdesi cinsinden
kayıt dışı ekonomi Afrika’da ortalama olarak % 42 seviyesinde. Bu ise kayıt dışı ekonominin Afrika’da artık neredeyse “paralel ekonomi” haline geldiğini gösteriyor. Bazı ülkelerle ilgili veriler
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo V. Afrika - Kayıt Dışı Ekonomi GSMH Oranı (%, 1999/2000)
Cezayir

% 34.1

Kamerun

% 32.8

Mısır

% 35.1

Etiyopya

% 40.3

Fas

% 36.4

Nijerya

% 57.9

Senagal

% 43.2

Güney Afrika

% 28.4

Tunus

% 38.4

51

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

26 Asya ülkesinin ortalaması ise %26. Bu oranı aşağılarda tutan ülkeler %11,3 oranı ile Japonya,
%13,1 ile Singapur ve Çin. En yüksek oranlar ise Tayland (% 52,6), Sri Lanka (% 44,6 ve Filipinler’e (%43,4) ait. Asya ülkeleri arasında yer verilen Türkiye’nin kayıt dışı ekonomi oranı ise %32,1.
Bazı Asya ülkeleri ile ilgili oranlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo VI. Asya – Kayıt Dışı Ekonomi GSMH Oranı (%,1999/2000)
Çin

% 13.1

Hindistan

% 23.1

İran

% 18.9

İsrail

% 21.9

Japonya

% 11.3

Kore

% 27.5

Malezya

% 31.1

Güney Amerika’da ise en yüksek kayıt dışı oranının %67,1 ile Bolivya’da olduğunu, onu %64,1
ile Panama’nın takip ettiğini görüyoruz. En düşük oran ise Şili’de: % 19,8. Bu üç bölgenin verileri
karşılaştırıldığında Afrika ile Güney Amerika’nın kayıt dışı ekonomi büyüklüklerinin az çok birbirine yakın olduğu, Asya’da ise daha küçük olduğu görülmektedir. Aşağıdaki tabloda bazı Güney
Amerika ülkelerindeki kayıt dışı ekonomi büyüklüğünü gösteren veriler verilmiştir.
Tablo VII. Güney Amerika – Kayıt Dışı Ekonomi GSMH Oranı (%,1999/2000)
Arjantin

% 25.4

Bolivya

% 67.1

Brezilya

% 39.8

Şili

% 19.8

Meksika

% 30.1

Venezuela

% 33.6

ii. Geçiş Ülkeleri
Bu kategoride 23 geçiş ülkesinin incelenmesi sonucunda bu grubun ortalama kayıt dışı ekonomi
resmi gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 38’i olarak tahmin edilmiştir. En yüksek oranlar % 67,3 ile
Gürcistan’ın, % 60,6 ile Azerbaycan’ın ve % 52,2 ile Ukrayna’nın. En düşük oranlar ise %18,9 ile
Slovakya’nın ve % 19,1 ile Çek Cumhuriyetinin. Bu ülkelerden bazıları ile ilgili verileri gösteren
tablo da aşağıda verilmiştir.
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Tablo VIII. Geçiş Ülkeleri – Kayıt Dışı Ekonomi GSMH Oranı (%,1999/2000)
Azerbaycan

% 60.6

Çek Cumhuriyeti

% 19.1

Gürcistan

% 67.3

Macaristan

% 25.1

Polonya

% 27.6

Rusya

% 46.1

Slovakya

% 18.9

iii. OECD Ülkeleri
20 OECD ülkesi ile ilgili tahminlere göre %28,6 ile Yunanistan ve %27 ile İtalya en büyük kayıt dışı
ekonomi oranlarına sahip. Bu oran Kanada’da %16,3, İsviçre ve ABD’de ise % 8,8.
Tablo IX. Bazı OECD Ülkelerinde Kayıt Dışı Ekonomi GSMH Oranı (%,1999/2000)
Belçika

% 23.2

Fransa

% 15.3

Almanya

% 16.3

Norveç

% 19.1

İsviçre

% 8.8

İngiltere

% 12.6

OECD’nin 21 üyesinde kayıt dışı işgücünün büyüklüğüne ilişkin tahminlere bakıldığında, 199798 dönemi itibariyle resmi işgücünün İtalya’da %27,3’ ünün, İsveç’te %19,8’inin ve Almanya’da
%14,7’sinin kayıt dışı ekonomiye katıldığı
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7. KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE ÖNERİLERİ
Ülkemiz açısından hala önemini koruyan kayıt dışı sorununun çözümünde önemli adımlar atılması
gereği açıktır. Sorunun çözümü konusunda son dönemlerde önemli gelişmeler kaydedilmiş olmakla birlikte, bu konuda yapılacak daha çok çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Vergi oranlarında
gerçekleşen önemli indirimler yanında 2008 yılında uygulamaya konulan 5 puanlık prim indirimi
uygulamaları ile işveren üzerindeki vergi ve prim yükü önemli ölçüde azaltılmış ve OECD ülke
ortalamalarına yaklaşılmıştır. Bu uygulamalar sonucu haksız rekabete neden olan kayıt dışı sorununun çözümü daha da önemli hale gelmiştir. TÜİK verilerine göre tespit edilen % 43’lük kayıt dışı
istihdam oranının 9 milyon üzerinde kişiyi ifade ettiği ve bunların kayıt altına alınmasının ülkeye
25 milyar TL’nin üzerinde bir gelir sağlayacağı düşünülürse, sorunun çözümünün ne kadar önemli
olduğu görülecektir. Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumunun son 2 yılda 15 ayrı kurum ve kuruluşla gerçekleştirdiği veri paylaşımı sonucu yaklaşık 850.000 kişiyi kayıt altına alması önemli bir
çalışmadır. Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu birlikte daha etkin ve sonuç alıcı
çalışmalara hız vermelidir. Bu kurumların tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımı ve
güncel veriye ulaşımını sağlayacak teknolojik alt yapı çalışmaları en kısa sürede tamamlanmalıdır.
Vergi ve istihdam politikaları açısından kayıt dışı Ekonomi adını verdiğimiz bu kitabımızın son bölümünde özellikle uygulayıcılar açısından sorunun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla faydalı
olacağına inandığımız önerileri ana başlıklar itibariyle açıklamaya çalışacağız.

ÖNERİ 1
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planının İlgili
Kurumlarca Takibi
Dokuzuncu Kalkınma Planı, Hükümet Programı ve AB Müktesebatına Uyum Programı kapsamında yer alan politika öncelikleri, amaç ve hedeflere ulaşmak için yürütülmesi gereken yasal, idari
ve diğer somut eylemleri ortaya koyan 2011/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Çerçevesinde hazırlanan 2011-2013 yılı Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi konusunda bugüne kadar gereken
çalışmaların yapıldığını söylemek oldukça zordur. Bugün geldiğimiz noktada çok sayıda tamamlanamayan eylem bulunduğunu, bu eylemler konusunda çalışmaların devam ettiğini görüyoruz.
Bu kapsamda Eylem planı çalışmalarının ilgili birimlerce titizlikle takibi sağlanmalıdır. Eylem Planının uygulanmasında sorumlu kuruluş olarak belirlenen Gelir İdaresi Başkanlığının daha etkin ve
kısa sürede sonuç alıcı şekilde çalışması, görevli olan diğer kurum ve kuruluşların görev alanlarıyla ilgili çalışmaları hızlı bir şekilde sonuçlandırmaları önem arz etmektedir.
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Yine 2011/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde hazırlanan Tütün ve Tütün Mamulleri
Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem planında yer alan eylemlerde titiz bir şekilde takip edilmeli ve
sonuçlandırılmalıdır.

ÖNERİ 2
Teknolojik Altyapı Çalışmalarının Hızlandırılması
Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede başarı büyük ölçüde para ve mal hareketinin kontrol altına
alınması ile gerçekleşecektir. Gerçek ve tüzel kişilere ait tüm malvarlığını ifade eden iktisadi kıymetlere (Bankalardaki para hareketleri, tapudaki gayrimenkul bilgileri, trafikteki taşıt bilgileri v.b)
SGK, GİB, v.b. kuruluşların tek tuşla ulaşabileceği bir alt yapıyı hazırlamak ve bu bilgilerin gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi vatandaşlık numarası gibi tek numara ile izlenir hale gelmesini sağlamak, bu
konudaki sorunu büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. Bu anlamda gerekli alt yapıları oluşturmak
1-2 yıllık bir zaman diliminde gerçekleşebilecektir. Bu alt yapıların oluşturulması ile birlikte geçiş
döneminin sağlıklı olması, sermayenin ürkütülmemesi için tüm mükelleflerin yapılan çalışmalar
konusunda sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmeleri ve geçmiş dönemlerle vergisel anlamda bağ kurulmaması son derece önemlidir. Çünkü kayıt dışı sorunu bugünün sorunu değildir. Yılların birikimi
olan bu sorunun çözümü yapıcı yaklaşımlarla çözülebilecektir.
Bu kapsamda;
√√

Bankaların teknik altyapıları konusunda herhangi bir sorun bulunmamakta sadece bankalarda
yer alan bilgilerin GİB, SGK gibi kurumların kullanımına açılmasında sorun yaşanmaktadır. Bilgi
paylaşımı konusunda yasal bir engel bulunmamakla birlikte kayıt dışılığın önlenmesi konusunda
mevcut bilgilerden ilgili kuruluşların yeterince yararlanabildiğini söylemek oldukça zordur. Bu sorun Bankalar Birliği ve ilgili kuruluşlarca yapılacak bir protokol çerçevesinde çözülebilir. Yapılacak
protokolde mevcut bilgilerden nasıl yararlanılacağı, hangi esaslar dahilinde bilginin paylaşılacağı,
bilginin sürekli ve düzenli mi yoksa belli periyotlarla ilgili kuruluşlara verileceği, bilgiye kimlerin
ulaşacağı v.b. hususlar belirlenecektir. Bu konuda gelişmiş ülke uygulamalarından yararlanılabilir.

√√

Tapu bilgileri konusunda yaşanan temel sıkıntı gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkul bilgilerinin sağlıklı bir şekilde ve güncel olarak izlenememesidir. TAK-BİS adı altında uygulanan ve
birçok kez revize edilen projelerle önemli adımlar atılmış olmakla birlikte, gayrimenkul bilgilerinin tamamının gerçek kişilerde T.C. Kimlik Numarası ile tüzel kişilerde tüzel kişiliği ifade
eden bir numara ile örneğin vergi no ile takip edilememesi önemli bir sorun oluşturmaktadır.
Bu konuda yapılacak en önemli iş en kısa sürede tüm gayri menkulleri kimlik numarası ile izleyebilecek teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması ve bu bilginin Gelir İdaresi Başkanlığı,
Sosyal Güvenlik Kurumu v.b. ilgili kuruluşlarca paylaşımıdır.

√√

Trafikte kayıtlı taşıt bilgilerine ulaşımda, bu bilgilerin kayıt dışı ile mücadelede kullanımında
bir sorun bulunmamaktadır. Bu bilgilerin ilgili idarelerce kullanımı konusunda zaman zaman
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münferit sorunlar yaşanmakla birlikte bu sorunlar aşılmaz değildir. Gerekli koordinasyon ve
ilgili kuruluşların alacağı idari tedbirlerle bu sonunlar giderilebilir.
Bu genel açıklamalar dışında;
√√

Ekonomi içinde özel önem taşıyan tüm işlemler bilgi işlem ağı içine alınarak tapu işlemleri,
trafik tescilleri yanında noter işlemleri ve kambiyo senetleri izlemeye alınmalı ve bu bilgilerin
ilgili idarelerce kullanımını sağlayacak alt yapı kısa sürede tesis edilmelidir.

Yapılabilecek teknolojik altyapı yatırımları konusunda bir diğer konu kredi kartları konusudur. Kredi kartları ile mal ve hizmet satışlarında kayıt dışılığın ve dolayısıyla vergi ziyaının önlenmesi için
alınabilecek önlemler şunlardır.
Ülkemizde 1990 yılından itibaren bankalar tarafından kullanılmaya başlanılan kredi kartları, ancak
2006 yılında 23.02.2006 tarih ve 5464 sayılı Kredi Kartları Kanunu ile düzenlenmiş ve kredi kartı
kullanımının hukuki sorumlulukları belirlenmiştir.
Kredi kartları ile mal ve hizmet satışlarında kayıt dışılığın ve dolayısıyla vergi ziyaının önlenmesi
için alınabilecek önlemler şunlardır:
--

POS cihazı ile ödeme kaydedici cihaz arasında kurulacak teknik bir bağlantı ile POS cihazından kredi kartı çekildiği zaman, POS cihazından harcama belgesi (slip) alınır iken aynı anda
ödeme kaydedici cihazdan da ödeme kaydedici cihaz satış fişinin alınması:

Bu suretle, kredi kartı ile yapılan mal ve hizmet satışları ödeme kaydedici cihazdan alınan satış
fişlerine istinaden kanuni defterlere hasılat olarak kaydedilir ve dolayısıyla kayıt dışılık ve vergi
ziyaı önlenmiş olur.
--

Kredi kartı ile mal ve hizmet satışlarının POS cihazına bağlı bir cihazdan alınacak fatura veya
fatura yerine geçen belge ile belgelendirilmesi:

Bu suretle, kredi kartı ile mal ve hizmet satışlarının bu belgeye istinaden kanuni defterlere hasılat
olarak kaydedilmesi ve dolayısıyla kayıt dışılığın ve vergi ziyaının önlenmesi mümkün olur.
--

POS cihazından alınan harcama belgesinin Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu’nun
227’nci maddesi ile verilen yetkiye istinaden Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu belge kapsamına alınması:

Bu suretle, POS cihazından alınan harcama belgesi dışında ayrıca fatura düzenlenmeksizin bu
harcama belgelerine istinaden kredi kartı ile yapılan mal ve hizmet satışlarının kanuni defterlere
hasılat olarak kaydedilmesi ve bu suretle kayıt dışılığın ve vergi ziayının önlenmesi mümkün olur.
--
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POS cihazından alınan harcama belgelerinin günlük toplamı için gün sonunda POS cihazından
alınan rapora göre, gün içinde bu satışlar için düzenlenen faturalar ile düzeltmeler dikkate
alınmak suretiyle, tek bir fatura düzenlenmesi ve o günkü harcama belgelerinin ve kredi
kartı ile yapılan mal ve hizmet satış bedellerinin ertesi gün bankadan tahsili için düzenlenen
dekontun, düzenlenen bu faturaya eklenmesi:
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Bu suretle, Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu’nun 227’nci maddesine istinaden bir genel
tebliğ ile kredi kartı ile yapılan mal ve hizmet satışı için gün sonunda toplu tek fatura düzenlenmesinin ve harcama belgesinin toplamı, banka tahsilat dekontu ve toplu faturanın birbiri ile
karşılaştırılarak oto kontrolün sağlanması ve dolayısıyla kredi kartı ile yapılan mal ve hizmet
satışlarının kanuni defterlere hasılat olarak intikal ettirilerek kayıt dışılığın ve vergi ziyaının önlenmesi mümkün olur.
Kayıt dışıyla mücadele konusunda son dönemde gerçekleştirilen önemli çalışmalardan biri de
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen “Sosyal Yardım Bilgi
Sistemi (SOYBİS)” sistemidir. Bu sistemle, sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşların muhtaçlık durumlarını ve kişisel verilerini oluşturulan merkezi veri tabanından temin/tespit etme ve
mükerrer yardımların önlenmesine yönelik olarak kurumlar arası (online) veri paylaşımını sağlama amaçlanmıştır.
SOYBİS sistemiyle vatandaşların T.C. Kimlik Numarası ile;
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü MERNİS veri tabanından adres
bilgileri, nüfus – aile – kişi kayıt örnekleri ve olay bilgileri,
İŞKUR veri tabanından kişinin İŞKUR’a kaydının olup olmadığı, İşsizlik Sigortası, Kısa Çalışma
Ödeneği ve İş Kaybı Tazminatı alıp almadığına ilişkin bilgileri,
Vakıflar Genel Müdürlüğü veri tabanından kişinin Muhtaç Aylığı alıp almadığına ilişkin bilgileri,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü veri tabanından kişinin Evde Bakım Aylığı alıp almadığına ilişkin bilgileri,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü veri tabanlarından kişinin Şartlı Nakit
Transferi, Gelir Getirici Proje ve Diğer Yardımlardan yararlanıp yararlanmadığına ilişkin bilgileri,
Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından kişinin Sosyal Güvencesinin olup olmadığı, sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı ve 2022 sayılı Kanuna göre Maaş (yardım) alıp almadığına
ilişkin bilgileri,
Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanından kişinin Vergi Mükellefiyeti ve üzerine kayıtlı aracı olup
olmadığına ilişkin bilgileri,
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sisteminden de kişinin Arazi Varlığı, Ekili Arazi
Varlığı, Tarımsal Desteklerden yararlanıp yararlanmadığı ve büyükbaş/küçükbaş hayvan sayısına
ilişkin verileri temin edilmektedir.
Hâlihazırda sistem aktif durumda olup 8 başlık altında 22 ayrı sorgulama saniyelerle ifade edilen
kısa bir süre içinde yapılabilmektedir.
SOYBİS sisteminin en önemli eksikliklerinden biri yukarıda izah edildiği üzere kimlik numarası ile
tapu bilgilerini güncel olarak vermemesi ve banka kayıtları ile ilgili verilere ulaşım sağlanamamasıdır. Tapu ve banka bilgilerine ulaşım konusunda da gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanarak sis-
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teme entegre edilmesi durumunda kayıt dışıyla mücadele konusunda sorumlu ve ilgili kuruluşların
yararlanabilecekleri çok önemli bir sistem hayata geçirilmiş olacaktır.
Eksiklikleri yapılacak teknolojik yatırımlarla giderilecek SOYBİS sistemi önümüzdeki dönemde
kayıt dışıyla mücadelede önemli bir veri tabanı olacağı gibi, sosyal güvenlik reformunun önemli
bir ayağı olan sosyal yardımların birleştirilmesi ile ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçişi sonrası
gerekli olan ortak veri tabanı ihtiyacını da gidermiş olacaktır. Ayrıca yeşil kartlıların 01.01.2012’de
sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesiyle özellikle hak sahipliği tespitinde yararlanılacak en
önemli sistem SOYBİS olacaktır.
Teknolojik altyapının güçlendirilmesi konusunda kayıt dışıyla mücadelede dolaylı ilişki kurulabilecek bir diğer konuda 04 Temmuz 2007 tarih ve 2007/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulması düşünülen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen “Akıllı Kart” uygulamasıdır.
Projenin resmi olarak sahibi Sosyal Güvenlik Kurumu, yürütücüsü ise TÜBİTAK-UEKAE (Ulusal
Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü) olmaktadır. Proje resmi sponsoru ise TÜBİTAK Başkanlığıdır.
Pilot çalışmanın TÜBİTAK-UEKAE ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılan sözleşme ile başlaması ve hayata geçirilmesi öncelikle sağlık ve sosyal güvenlik alanında olması planlanmıştır.
Akıllı kartın basımı, dağıtımı ve sağlık hizmetlerinde kullanımının test edilebilmesi amacıyla Nüfus
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı da pilot uygulamaya katılmışlardır. Vatandaşlık Kartı Projesiyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-AEKAE arasında ihtiyaç duyulacak eşgüdüm, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından sağlanacaktır.
Sosyal Güvenlik açısından amaç, hizmet verenle bu hizmeti alanların kimlik doğrulamasını gerçekleştirerek, gerçek kişiye sağlık hizmeti verilmesinin sağlanması olmaktadır. Taklit, tahrif ve tahrip
edilemez kimlik kartı ile geçerli kimlik belgesi olduğunu ve sahibinin orada olduğunu tespit etme,
kartın o kişiye ait olduğunun belirlenmesi hizmet alanla hizmet verenin o anda bir arada olmasının
sağlanması olası usulsüzlükleri önleyecektir. Belirtilen konular akıllı kart ile sağlanmış olacaktır.
Söz konusu projenin başlangıcında sadece Sosyal Güvenlik Kurumunda hak sahipliği ve sağlık
harcamalarının kontrolü amacı tasarlanmış ancak daha sonra projeye çok sayıda kurumun dahil
olması projenin yavaş yürümesi sonucunu doğurmuştur.
Pilot uygulaması Bolu ilinde başlatılan ancak fiilen uygulamaya geçilemeyen proje, kimlik doğrulama işlevi ile hak sahipliği konusundaki suiistimalleri önleyeceği gibi, gereksiz sağlık harcamalarının da önüne geçilmesi ve kontrolünü sağlayacaktır.
DPT tarafından eşgüdümü sağlanacak bu önemli projenin biran önce hayata geçirilmesi, yasal ve
idari tedbirlerin en kısa sürede alınması, sorunun çözümüne ilişkin hazırlanacak eylem planının en
üst seviyede takibi zorunlu ve önemlidir.
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ÖNERİ 3
Harcama ve Tasarruflara Dayalı Vergileme Uygulaması
Vergilemede kaynak teorisinden net artış teorisine geçişin kaçınılmaz olduğu vurgulanarak bu hedefte gerekli çalışmalara hız verilmesi, bu kapsamda toplumsal ve ekonomik tedbirlerin uygulamaya zamanla konulması akabinde bir mali milat belirlenerek mükelleflerin kayıtlarından hareketle
vergilenmesinden öte, onların harcama ve tasarruflarına dayalı bir vergileme uygulamasına geçilmelidir. Kayıt dışı ekonominin kayda alınması çalışmalarında vergilemenin, kaynağı tespit olunan
gelir unsurları üzerinden yapılması yerine tasarruf ve harcamalardan hareketle tespit olunabilmesi
ve bu kapsamda bir mali milat tespit olunması hususu zaruretini her zaman koruyacaktır.
Belli bir tarihe kadar olan servetin kaynağının sorulamayacağına dair bir yasa çıkartılıp, bu tarihten sonrası için servet ve harcamaların kaynağı sorulmalıdır.
Gelir unsurlarının kavranabilmesi için gelirin karinesi olan servet ve harcamaların izlenebilmesi sağlanmalıdır.
Bugün itibariyle vergileme sistemimizin temeli beyan esasına dayanmaktadır. Bu sistem doğru bir tercihtir. Ancak özellikle vergi bilinci yeterince oluşmamış ülkelerde bu sistemin ilave uygulamalarla desteklenmesi kaçınılmazdır. Hayat standardı ve yaşam tarzı ile ödenen vergi ve primler kıyaslandığında
mükelleflerimizin önemli bir kısmında bu iki konuda doğru orantılı bir ilişki olmadığı açıkça görülecektir.
Bu kapsamda zaman zaman gündeme gelen ancak değişik gerekçelerle yasalaşma imkanı bulamayan harcama ve tasarruflardan hareketle vergi tarhiyatı yapılabilmesine imkan sağlayan
düzenlemeler bir türlü hayata geçememiştir.
Özellikle vergi denetim elemanlarınca vergi incelemeleri sırasında gerek duyulduğunda başvurulabilecek bu yöntemle ilgili, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 30. maddesinde yapılacak değişiklikle
harcama ve tasarruflardan hareketle vergi incelemesi yapılabilecek bir düzenleme getirilebilir.

ÖNERİ 4
Vergi Denetimi ile İlgili Yaşanan Sorunlar Giderilmelidir
Kayıt dışılığın önlenmesinde en önemli konulardan biri de denetim konusudur. Bu konuda denetim
elemanlarının sayısal yetersizliği yanında özlük hakları, denetim birimleri arasında koordinasyonun yeterince sağlanamaması nedeniyle gerekli planlamanın yapılamaması, mükerrer incelemeler v.b. sorunlar yaşanmaktadır.
Vergi denetimi merkezde üç denetim birimi (Maliye müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri) tarafından taşrada ise vergi denetmenleri eliyle yürütülmektedir. Aşağıdaki tabloda
açıkça görüldüğü üzere merkezde görev yapan üç farklı birim ve üç farklı unvana sahip köklü bir
geçmişe sahip üç merkezi denetim birimi bulunmaktadır. Bu birimler arasında değişik kriterler
açısından yapılan değerlendirmede hiçbir farklılığın bulunmadığı açıkça görülecektir.

59

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

Tablo LXXI. Merkezi Vergi Denetim Elemanlarının Durumları (10.07.2011)
Maliye Müfettişleri

Hesap Uzmanları

Kamu Personeli Seçme
Sınavı’ndan 80 puanın
üzerinde olmak kaydıyla
başvuranlardan en
yüksek puanlı 200-300
kişi içerisinde bulunmak.
- Yarışma sınavı
sonucunda mesleğe
alınan Hesap Uzmanı
Yardımcıları 18 ay
boyunca teorik ve
refakat çalışmaları
sonunda yetki
sınavına tabi tutulur,
başarılı olanlara
tek başına çalışma
yetkisi verilir. 3. yılın
sonunda yapılan
yeterlik sınavında
başarılı olanlar Hesap
Uzmanlığına atanırlar.
- 10 Yılını dolduran
Hesap Uzmanları Baş
Hesap Uzmanı olarak
atanır.
- Vergi İncelemesi
- Vergi İncelemesi
- Kara Para İncelemeleri - Kara Para
İncelemeleri
- Yardımcılık dönemi
dahil 10. yılın sonunda - Yardımcılık dönemi
dahil 10. yılın sonunda
Yeminli Mali Müşavir
Yeminli Mali Müşavir
Olma Hakkı
Olma Hakkı
- İdarenin Teftişi
- Kamu görevlilerinin
soruşturması
Ankara Grup Bşk.
Ankara Grup Bşk.
İstanbul Grup Bşk.
İstanbul Grup Bşk.
Büyük Mükellefler
Büyük Mükellefler
İstanbul Grup Bşk.
İstanbul Grup Bşk.
İzmir Grup Bşk
İzmir Grup Bşk

Kamu Personeli Seçme
Sınavı’ndan 80 puanın
üzerinde olmak kaydıyla
başvuranlardan en
yüksek puanlı 200-300
kişi içerisinde bulunmak.
- Yarışma sınavı
sonucunda mesleğe
alınan Stajyer Gelirler
Kontrolörleri 18 ay
boyunca teorik ve
refakat çalışmaları
sonunda yetki sınavına
tabi tutulur, başarılı
olanlara bağımsız
çalışma yetkisi verilir.
3. yılın sonunda yapılan
yeterlik sınavında
başarılı olanlar Gelirler
Kontrolörlüğüne
atanırlar.
- 10 Yılını dolduran Gelirler
Kontrolörleri Gelirler
Başkontrolörlüğüne
atanır.
- Vergi İncelemesi
- Kara Para
İncelemeleri
- Stajyerlik dahil 10. yılın
sonunda Yeminli Mali
Müşavir Olma Hakkı
- İdarenin Teftişi
- Kamu görevlilerinin
soruşturması
Ankara Grup Bşk.
İstanbul Grup Bşk.
Büyük Mükellefler
İstanbul Grup Bşk.
İzmir Grup Bşk.

Görev Alanı

Türkiye Genelinde

Türkiye Genelinde

Türkiye Genelinde

Bağlılık

Kurul Şeklinde
Bakana

Kurul Şeklinde
Bakana

Gelirler Kontrolörleri
Başkanlığı
GİB Başkanı

306

374

Mesleğe
Alınış

Yetiştirilme
Şekli

Görev Yetki
ve Haklar

Sürekli
Çalışma Yeri

Kamu Personeli Seçme
Sınavı’ndan 80 puanın
üzerinde olmak kaydıyla
başvuranlardan en
yüksek puanlı 200-300
kişi içerisinde bulunmak.
- Yarışma sınavı
sonucunda mesleğe
alınan Maliye
Müfettiş Yardımcıları
3 yıl sürecek eğitim
ve çalışma döneminin
ardından girecekleri
yeterlik sınavında
başarılı olduklarında
Maliye Müfettişliğine
atanırlar.
- 10 Yılını dolduran
Maliye Müfettişleri
Maliye Baş
Müfettişliğine atanır.

Gelirler Kontrolörleri

Şubat 2010
159
İtibarıyla Sayı
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Maaş-Özlük Hakları
(Ek Ödemeler Dahil
Kesintiler Hariç)

Derecesi:1 / 4
Maaş: 3.026 YTL
Ek Gösterge: 3600

Derecesi:1 / 4
Maaş: 3.026 YTL
Ek Gösterge: 3600

Derecesi:1 / 4
Maaş: 3.026
Ek Gösterge: 3600

Taşra vergi denetim elemanları olan vergi denetmenleri ile ilgili tablo ise aşağıda yer almaktadır.
Tablo LXXII. Taşra Vergi Denetim Elemanlarının Durumları (10.07.2011)
Vergi Denetmenleri
Mesleğe Alınış

Yetiştirilme Şekli

Görev Yetki ve Haklar
Sürekli Çalışma Yeri
Görev Alanı
Maaş-Özlük Hakları
(Ek Ödemeler Dahil
Kesintiler Hariç)

Kamu Personel Seçme Sınavından 75 puanın üzerinde puan almış
olmak kaydıyla, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk
1000-1500 aday içerisinde bulunmak.
- Yarışma sınavı sonucunda mesleğe katılan vergi denetmen
yardımcıları temel eğitimin ardından illere atanırlar. 2. yılın
sonunda olumlu sicil alanlara sınavsız olarak bağımsız inceleme
yetkisi verilir. 3. yılın sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı
olanlar vergi denetmeni olarak atanırlar.
- Merkez denetim elemanı iken yeterlik sınavına alınmayan veya
yeterlik sınavını kazanamayanlar, denetmen yardımcılığına
sınavsız olarak atanırlar.
- Vergi İncelemesi
29 ilde kurulan Vergi Dairesi Başkanlığı ile Vergi Dairesi Başkanlığı
kurulmayan illerde Defterdarlıklar Bünyesinde
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı ile Vergi Dairesi Kurulmayan
Yerlerde Defterdarlıkların görev alanı kapsamında
Derecesi: 1 / 4
Maaş: 1.966 YTL
Ek Gösterge: 2200

Yukarıda bahsi geçen 4 ayrı denetim biriminin birleştirilmesi amacıyla 646 Sayılı Vergi Denetim
Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname düzenlenmiş ve yürürlüğe konulmuştur.
Ancak bugün gelinen noktada sıkıntılar daha da artarak devam etmiştir. Yukarı tabloda belirtildiği
üzere bütün özellikleri ve nitelikleri açısından aynı durumda bulunan merkezi 3 denetim biriminin
(Maliye Müfettişliği, Hesap uzmanlığı, Gelirler kontrolörlüğü) tek çatı altında toplanması ve Gelir
İdaresi Başkanlığına bağlanması, tamamen farklı statüye tabi vergi denetmenlerinin ise taşra
örgütlerinde vergi tahsilatı ve denetiminde önemli rol alan Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı
olarak çalışmalarını yürütmesi çok daha sağlıklı sonuçlar doğurabilirdi. Taşrada görev yapacak
vergi denetmenlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev yapan denetim birimlerine geçişi
konusunda sınavla geçiş imkanı sağlanarak tüm denetim birimlerinin huzur ve ahenkli bir şekilde
çalışabileceği yeni bir örgütlenme modeli oluşturulabilirdi.
Yukarıda ifade edildiği gibi uzun vade de sorunun çözümü, vergi denetiminin etkin ve verimli
yapılabilmesi için, 5345 sayılı Yasayla Maliye Bakanlığına bağlı statü ile kurulan Gelir İdaresi Baş-
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kanlığının daha güçlü ve özerk bir yapıya kavuşturulması ve merkezi denetim birimlerinin bu yapı
içinde tek çatı altında toplanmasıdır.
Gelir İdaresi Başkanlığının taşra örgütlenmesinde 29 il Vergi Dairesi Başkanlıkları yerine 81 ilden
sorumlu daha az sayıda bölge başkanlığı kurulması ve vergi denetmenlerinin bölge başkanlıklarına bağlı olarak taşra denetimini gerçekleştirmesi ile sağlanacaktır.
Sigortacılık ve kayıt dışı istihdamın denetimi konusunda yaşanan çok başlılık 5502 sayılı Sosyal
Güvenlik Kurumu Teşkilat Kanunu ile büyük ölçüde giderilmiştir. Söz konusu Yasa ile dört ayrı
müfettiş grubu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde birleştirilmiştir.
Kayıt dışılığın denetimi konusunda; her bir kurumun kendi içinde yaşadığı koordinasyon sorunları
yanında, kurumların ayrı ayrı birbirleri arasındaki koordinasyon sorunları da mevcuttur. Bu anlamda Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili diğer kurumlar arasında koordinasyon konusunda da gerekli önlemler alınmalıdır.
Denetim konusunda ele alınması gerekli diğer bir konu; 3568 sayılı Yasayla yeni bir statüye kavuşan YMM, SMMM’lerden vergi ve sigortacılık denetimlerinde yeterince yararlanılamamasıdır.
TÜRMOB bünyesinde yaklaşık 83.000 kişilik nitelikli ve yetişmiş bir meslek grubu önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu önemli potansiyelin kayıt dışı istihdam ve verginin kayıt altına alınmasında daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu konuyla ilgili
kurumlar ile (GİB, SGK) TÜRMOB arasında gerekli çalışma grupları oluşturulmalı ve stratejik bir
plan hazırlanmalıdır.
Denetimlerde yöntem ve usul konusu da yeniden değerlendirilmelidir. Bugün geldiğimiz noktada klasik inceleme yöntemleri ile etkin ve verimli sonuçlar alınması mümkün görülmemektedir.
Teknolojik alt yapısı güçlü kurumlar ve bu kurumlardan alınan bilimsel verilere dayalı inceleme
metotları uygulanmalıdır. Son dönemlerde bu konuda önemli mesafeler alınmış olsa da bunlar
yeterli görülmemelidir.
Verilere ve bilimsel çalışmalara dayalı denetim rehberleri oluşturulmalı ve incelemeler sektörler
ve firmalar arasındaki haksız rekabeti ortadan kaldıracak şekilde objektif esaslara göre gerçekleştirilmelidir.
İncelenmesi uygun görülen mükelleflerin seçilmesi ve yapılacak denetimlerin planlanması amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığının koordinasyonunda konuyla ilgili tüm denetim birimlerinin katılımı
ile risk analizlerinin yapılacağı bir çalışma gerçekleştirilmelidir.
Ana üretim merkezlerinin denetimi konusu da son derece önemlidir. Denetim plan ve programları
yapılırken ana üretim merkezlerinin denetimine önem verilmelidir. Mal ve hizmetlerin ana üretim
merkezlerinden belgesiz çıkmamasını sağlayacak tedbirlerin alınması nihai tüketiciye kadar gelen
tüm aşamalarında belgeli olması sonucunu doğuracaktır. Bu amaçla denetim elemanlarının ana
üretim merkezlerinde fiilen görevlendirilmeleri de değerlendirilebilir.
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ÖNERİ 5
Kayıt Dışı Konusunda Yeterli Bilincin Oluşturulması
Kayıt dışı sorununun çözümü sadece yapılacak yasal ve idari düzenlemelerle mümkün görülmemektedir. Bu konuda yıllarca ihmal edilen vergi ve diğer yükümlülüklerle ilgili bilincin oluşması
yönünde çabaların artırılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu bilincin oluşturulması anlamında ilk
olarak ilk ve orta öğretimde konunun zihinlere yerleştirilmesi son derece önemlidir. Bu amacın
gerçekleşmesine yönelik ders programları içine vergi konuları ve sosyal güvenlik konuları yerleştirilebileceği gibi, her yıl kutlanan vergi ve sosyal güvenlik haftalarında Türkiye’deki tüm okullarda
vergi ve sosyal güvenlik konuları anlatılabilir. Anayasanın 73’üncü maddesinde tanımlanan herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere vergi ödemekle yükümlü olduğu hususunun tüm vatandaşlarımızca benimsenmesi son derece önemlidir.
Bu konu son derece önemli olup, ilgili bakanlar düzeyinde ele alınmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı
ve YÖK ile gerekli alt yapı çalışmaları başlatılmalı ve müfredat programları bu bilincin oluşmasını
sağlayacak düzeyde hazırlanmalıdır. Özellikle “Ağaç yaş iken eğilir” prensibi gereği ilköğretim
okullarında okutulacak ders programları bu bilinci oluşturacak kapsam ve nitelikte olmalıdır.
Kayıt dışı ile mücadelede uzun soluklu bir çalışma sonucu başarılı olunabileceği, sorunun çözümünün kısa, orta ve uzun vadeli bir perspektifle ele alınması gerçeği unutulmamalıdır. Bu kapsamda
eğitim konusunda yapılacak çalışmalar uzun vadede önemli katkılar sağlayacaktır.
Bu konuda yapılacak önemli çalışmalardan biri de Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun sivil toplum kuruluşları (Ticaret Sanayi Odaları, Esnaf Odaları, YMM ve SMMM
Odaları v.b. meslek odaları) nezdinde sürekli ve düzenli yapacakları bilgilendirici ve yol gösterici
çalışmalardır. Bu kesimlerin kayıt dışılık konusunda bilgilendirilmeleri sağlanırken, kayıt dışıyla
mücadele çalışmalarına aktif katılmaları sağlanmalıdır.

ÖNERİ 6
Vergi Yasalarının Revizyonu ve Mevzuatın Gözden Geçirilmesi
--

Kayıt dışı işlemlerin kayda alınabilmesi amacıyla; vergi tabanının genişletilmesi, sistemin basit ve açık hale getirilmesi, adil ve çağdaş bir sistemin oluşturulması amacına yönelik yasal
düzenlemeler biran önce yapılmalıdır.

--

Ekonomik, mali ve sosyal konulardaki düzenlemeler toplumun çeşitli kesimlerinin katılımıyla,
günümüzün ihtiyaçlarını, özelliklerini dikkate alarak basitlik, adalet ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda yapılmalıdır.

Vergi yasalarının basit açık ve anlaşılır olması konusunda son on yıl içinde önemli çalışmaların
yapıldığı söylenebilir. Bazı temel konularla ilgili ikincil mevzuat çalışmalarının tekleştirilmesi ko-
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nusunda önemli mesafeler alınmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan bu çalışmaların daha
sistematik ve tüm vergi yasalarını kapsayacak şekilde tekrar ele alınması zorunludur. Oluşturulacak komisyonlar marifetiyle, Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi gibi temel konular yanında
Damga Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Harçlar Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Emlak
Vergisi Kanunu v.b. kanunların tek tek ele alınması ve bir eylem planı çerçevesinde gerekli değişikliklerin yapılması gereklidir.

ÖNERİ 7
Vergi ve Prim Oranlarının Değerlendirilmesi
Vergi indirimleri mükelleflerin kayıt dışına çıkmasını cazip hale gelmekten çıkarır. Çünkü yüksek
vergiler kişileri kayıt dışına iter. Vergi oranlarında yapılacak genel indirimlerin kayıt dışılığı azaltacağı yönünde görüşler vardır. Zaten vergi oranlarında indirim yapılmasına rağmen, vergi hasılatının artmasının önemli bir nedeni de budur. Bu uygulama vergi tabanını genişletecektir. Düşük
oranlı vergiler ekonomik büyümeyi ve dolayısıyla ekonomik refahı artırır ve vergi gelirleri artar.
Daha fazla vergi tahsil etmenin yolu vergi oranlarını artırmak değil, vergi indirmekten geçer.
Kayıt dışı ekonomi ile vergi kaçırma arasında bir geri-besleme ilişkisi bulunduğu geniş kabul gören bir görüştür. Yüksek vergi oranları ve etkin olmayan vergi tahsilatının kayıt dışı ekonominin
artısına en fazla katkıda bulunan faktörler olduğu söylenebilir. İktisatçılar vergilendirme düzeyi
yükseldikçe kayıt dışı ekonomik faaliyetlere katılma ve vergi kaçırma isteğinin de artacağı düşüncesiyle vergi oranları ile kaçırılan vergi miktarı ve kayıt dışı ekonominin boyutu arasında ilişki
kurmaktadırlar. Bir ülkede kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin artması hükümetin vergi gelirini azaltabilir; bunun üzerine hükümetin daha önceki vergi gelirine ulaşmak için vergi oranını artırması
kayıt dışı ekonominin olumsuz etkilerini daha da büyütebilir.
Kayıt dışı ekonomiyi ortaya çıkaran önemli nedenlerin başında vergilendirme ile ilgili sorunlar
gelmektedir. Devletin ekonomiden vergi ve benzeri şekilde aldığı pay artıkça ekonomik birimler
faaliyetlerini denetimden uzak gerçekleştirmek istemektedirler. Dolayısıyla kayıt dışı ekonominin
büyümesinde önemli bir role sahip olan yüksek vergi oranlarını düşürmek, kayıt dışı ekonominin
boyutunu önemli ölçüde azaltacaktır. Ancak Devletin mükelleflerden toplamış olduğu tüm vergilerde kayıp ve kaçak aramak yanlış olacaktır. Örneğin; motorlu taşıtlar vergisi gibi kaçak oranının
sıfıra yakın olduğu vergilerin kayıt dışı ekonomi içerisinde payı hemen hemen yok gibidir. Ayrıca
kamu kesiminde çalışan memur ve isçilerden toplanan vergilerde de kayıp ve kaçak aramak oldukça anlamsız sonuçların doğmasına neden olabilir. Çünkü Devletin kendi çalışanlarına düşük
ücretler göstererek, vergi kayıp ve kaçağına neden olduğunu ifade etmek yanlış olacaktır.
Belge düzeninin yerleşmesinde önemli bir rol oynayan katma değer vergisi, oranının indirilmesinde fayda bulunmaktadır. Bu durum ilk bakışta katma değer vergisi hasılatında bir düşme olacağı
endişe taşınmasına neden olsa da emtia hareketinin tamamına yakın bir kısmının belgeli olmasını
sağlayacağından hem katma değer vergisi, hem de gelir ve kurumlar vergisi hasılatını artıracak-
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tır. Bunun en önemli faydalarından biri de sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımını azaltmak olacaktır.
Son dönemlerde yapılan yasal düzenlemelerle, vergi oranlarında önemli indirimler gerçekleştirilmiş ve 2008 yılında uygulamaya konulan 5 puanlık prim indirimi uygulamaları işveren üzerindeki vergi ve prim yükünü önemli ölçüde azaltmıştır. Yapılan bu düzenlemeler sonucu OECD
ülke ortalamalarına yaklaşılmıştır. 5 puanlık prim indiriminden yararlanılabilmesi için kayıt dışı
çalıştırılmaması ve cari primlerin sürekli ve düzenli ödenmesi zorunluluğu getirilmesi kayıt dışıyla
mücadelede önemli sonuçlar doğurmuştur.
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yapılan önemli indirimler yanında KDV Kanununda da
bazı sektörlerde (Örneğin tekstil ve turizm sektörü) oran indirimine gidilmiş, bu sektörlerde yapılan oran indirimleri kayıt dışılığı önemli ölçüde azaltmıştır.
Bugün geldiğimiz noktada gelir ve kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerde yapılan oran indirimlerinin yeterli olduğunu düşünmekle birlikte, özellikle yapılan araştırmalarda çok yoğun kayıt
dışılık olduğu tespit edilen belli sektörlerde dolaylı vergi niteliği taşıyan KDV oranlarında indirim
yapılmasının olumlu sonuçlar doğurabileceği söylenilebilir. Bu sektörlerin hangi sektörler olduğu,
ilgili kurumların temsilcilerinden oluşacak bir komisyon tarafından bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi ve sektör temsilcilerince yapılacak değerlendirme sonucu tespit edilecektir.
Prim gelirleri açısından özellikle işveren üzerindeki prim yükünü hafifleten 5 puanlık prim indirimi yanında vergilerini sürekli ve düzenli ödeyen vergi mükellefleri için de belli esaslar çerçevesinde indirim
yapılabilir. Örneğin son 2 yıla ait tüm vergilerini (Dolaylı ve dolaysız vergilerin tamamı) sürekli ve düzenli ödeyen vergi mükelleflerine gelir ve kurumlar vergilerinde belli bir indirim yapılabilir. Bu işverenlerimiz açısından önemli bir teşvik unsuru olabileceği gibi bütçemize de önemli bir yük getirmeyecektir.
Çünkü dolaysız vergi niteliğinde olan gelir ve kurumlar vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki payı
oldukça düşüktür. Bu konuda yapılacak yasal düzenleme verginin sürekli ve düzenli ödenmesi konusunda teşvik unsuru olacaktır. Böyle bir düzenleme yapılması durumunda 5 puanlık prim indiriminde
olduğu gibi kayıt dışı çalıştırmama ve vergilerin sürekli ve düzenli ödenmesi şartları getirilebilir.

ÖNERİ 8
Kurumlararası İletişim ve İşbirliği
Kayıt dışıyla mücadele konusunda en önemli konulardan biri de tüm kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişim ve işbirliğinin sağlıklı olmasıdır. Her bir kurum kendi içinde çok önemli çalışmalar
gerçekleştirmekte ve görev alanlarıyla ilgili birçok bilgi ve veriyi muhafaza etmektedir. Örneğin
İçişleri Bakanlığı hizmet işletmelerinde çalışanların bilgilerini, Sağlık Bakanlığı portör muayenesi
yaptıkları çalışanlara ait listeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaatlarda çalışan tüm kişilere ait
bilgileri, belediyeler iskan ruhsatı verdikleri inşaatlarla ilgili teknik bir çok veriyi muhafaza etmektedir. Bu örnekleri çoğaltmamız mümkündür.
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Kayıt dışıyla mücadele temel görevleri arasında olan Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun bu ve benzeri tüm kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli bilgileri temin etmeleri ve
bu bilgilere dayalı tespitler yapmaları son derece önemlidir. Son iki yıllık sürede Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun 15 ayrı kurum ve kuruluşla yapılan protokollerle bilgi paylaşımı sonucu tespit edilen
kayıt dışı sayısı 850.000 kişidir. 15 kurum ve kuruluş dışında da çalışmalar devam etmektedir. Bu
konuda Gelir İdaresi Başkanlığının veri ambarı projesi kapsamında elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu yaptıkları vergi incelemeleri de önemli sonuçlar doğurmuştur.
Ancak yukarıda ifade edildiği gibi her bir kurumun bu bilgiyi elde etmesinden ziyade kayıt dışıyla
mücadelede tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bu bilgilerden yararlanması önemlidir.
Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik, koordinatör bir kurum belirlenmeli (Gelir İdaresi Başkanlığı olabilir) Kamu kurum ve kuruluşlarının gerek dönemsel, gerekse bir defaya mahsus almış
oldukları bilgiler ve tüm veriler tek merkezde toplanarak belli bir program çerçevesinde kayıt
dışıyla mücadelede kullanılmalıdır.

ÖNERİ 9
Çalışanların Özlük Hakları İle İlgili Sorunlar
Kayıt dışıyla mücadele konusu toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren çok önemli bir konudur. Ülkemizdeki kayıt dışılığın boyutları dikkate alındığında, kayıt dışıyla mücadele sonucu başarılı sonuçlar alınmasının ekonomik dengeleri ne denli olumlu etkileyeceği hususu açıktır. Daha iyi bir
eğitim, daha kaliteli bir sağlık hizmeti, insan yaşamını rahatlatacak her türlü teknolojik yatırım
bir anlamda kayıt dışıyla yapacağımız mücadelede elde edeceğimiz başarılı sonuçlara bağlıdır.
Bu mücadelenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi bu çalışmayı yapacak kişilerin özlük hakları ile
yakından ilgilidir. Gerek Gelir İdaresi Başkanlığı gerekse Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan denetim elemanlarının özlük hakları sorunu çok uzun süredir dile getirilmesine rağmen bir türlü ele
alınamamıştır.
Özellikle son yıllarda; Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu dışında bazı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan denetim birimlerinin daha iyi özlük haklarına ve statüye sahip
olması bu birimlerde görev yapan denetim elemanlarının iş tatminsizliği ve dışarıya açık olmaları
sonucunu doğurmuştur. Bu da uzun vade de bu meslek gruplarının cazibesini önemli ölçüde ortadan kaldırılmasının yanında nitelik sorununu da beraberinde getirecektir.
Bu kurumlar en nitelikli elemanları çalıştırmak zorundadırlar. Bu nedenle özlük hakları bakımından
bu kurumların cazip olmasını teşvik edecek bir çalışma hayata geçirilmelidir.
Diğer taraftan 5345 sayılı Yasa ile kurulan Gelir İdaresi Başkanlığında özlük hakları ile ilgili sorunlar hala devam etmektedir. Özellikle taşrada görev yapan vergi dairesi müdürü, müdür yardımcısı, şef ve memurlarla ilgili ücret dengesizliği önemli bir huzursuzluk kaynağı oluşturmaktadır.
Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan tüm personelin uzman statüsüne kavuşturulması düşüncesi
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tam olarak hayata geçirilememiştir. Memur olarak görev yapan bir kısım personelin sınava girerek uzman olması ve aynı masada görev yaptığı çalışma arkadaşından yaklaşık 1,5 kat fazla maaş
alması, diğer taraftan uzman unvanı kazanan personel ile Vergi Dairesi Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Şefler arasında ücret farkının bu kesimler lehine düzeltilmemesi çalışma barışını bozmuş ve
personel arasında huzursuzluk kaynağı oluşturmuştur.
Bu açıklamalar çerçevesinde kayıt dışıyla mücadele edecek gerek denetim elemanları, gerekse
diğer çalışanların özlük hakları ile ilgili sorunların en kısa sürede ele alınması ve rasyonel esaslar
çerçevesinde çözüme kavuşturulması zorunludur.

DİĞER ÖNERİLER 10
Kayıt dışılığın yoğun olduğu sektörlerden biri de akaryakıt sektörüdür. Alınan tüm önlemlere rağmen sektörde halen önemli oranda kayıt dışılık vardır. Konuyla ilgili satış istasyonlarındaki verilere Gelir İdaresi Başkanlığının ulaşabileceği teknik bir altyapının kurulması, ayrıca EPDK ile işbirliği
yapılması sorunu büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır.
Vergi ve kayıt dışı istihdamla ilgili tüm ihbar ve şikayetlerin tek merkezden ve profesyonel bir
ekip tarafından alınması ve sonuçlandırılmasını sağlayacak bir merkezin faaliyete geçmesi faydalı
olacaktır.
Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınabilmesi kapsamında belge düzeninin yerleştirilebilmesi için
şahısların bir kısım özel ihtiyaçlarıyla ilgili harcamalarının, harcamanın niteliğine göre değişken
olmak üzere (örneğin eğitim ve sağlık gibi harcamalarda yüksek) belli bir oranın vergi matrahından düşülebilmesi imkanının getirilmesi ve bu surette alış verişlerde belge alma alışkanlığının
gelişmesi sağlanmalıdır.
Büyük oranda kayıt dışı kalan gayrimenkul geliri elde edenlerin vergilendirilebilmesi maksadıyla
gayrimenkul kiralama işlemlerinde, bu işlemlere ilişkin Devletçe hazırlanacak tek tip kira sözleşmesinin kullanımı ve ilgili sözleşmenin Maliye Bakanlığı’na ibraz edilmemesi halinde geçersiz
sayılacağına ilişkin yasal bir düzenleme yapılması gerekmektedir.
Damga Vergisi Kanunu yeniden gözden geçirilmeli ve anlaşmalar üzerinden alınan damga vergisi
ya kaldırılarak ya da noterden geçen anlaşmalarda çok cüzi miktarlara indirilerek tahsil edilmelidir. Bunun yapılması durumunda ticari faaliyetlerin daha bilinebilir hale gelmesi sağlanabilecek,
bu kapsamda bir taraftan tahsil olunacak damga vergisinde bir azalma yaşanacakken, işlemlerin
bu uygulamaya paralel olarak daha fazla kayıt altına alınabilmesine paralel olarak vergi gelirlerinde bir artış yaşanacaktır.
Bavul ticaretinde belge ve kayıt düzeni sağlanamamakta, bu durum ise hem satıcı firma hem de
ülke açısından önemli sorunlara sebebiyet vermektedir. Bavul ticaretinde kayıt dışılığın önlenmesi
için öncelikle söz konusu ticaretin normal dış ticaret sekline dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu
sayede bavul ticaretinde belge ve kayıt düzeni sağlanabilecektir. Ancak bavul ticaretinin ağırlıklı
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olarak yapıldığı Rusya Federasyonu’nda ithalat ve gümrük vergilerinin yüksek olması belge ve
kayıt düzeninin sağlanmasının önünde en büyük engeldir. Dolayısıyla bavul ticaretinde belge ve
kayıt düzeninin sağlanabilmesi için esas olarak Rusya’nın ithalat ve gümrük vergilerinde indirime
gitmesi gerekmektedir. Bavul ticaretinin kayıt altına alınmasında ülkemiz açısından da alınması
gereken önemli kararlar ve atılması gereken adımlar vardır. Öncelikle “gümrük antrepolarına
teslimlerin ihracat sayılması” yönünde yapılacak vergi düzenlemesi bavul ticaretinde belge ve
kayıt düzeninin ciddi manada sağlanmasına olanak verecektir. Bavul ticareti kapsamında yapılan
satışlar için belge düzenleme de ne tür zorluk ve güçlükler bulunursa bulunsun satıcı firmaların
belge düzenlemeleri her halükarda kendi lehlerine olacaktır. Çünkü vergilendirme de gerçek mahiyet esastır ve satış yapılmasına rağmen belge düzenlenmemesinin hiçbir geçerli nedeni yoktur.
Kaçakçılık cezası yönünden, mükellefiyet tesis edilmediği halde defter veya kayıt tutanlara ilişkin
Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesi hükümleri herhangi bir düzenleme içermemektedir. Dolayısıyla kayıt dışı çalışan mükelleflerin çift kayıt veya defter tutma nedeniyle kaçakçılık cezasıyla muhatap olmamaları ve uzlaşma hükümlerinden faydalanabilmeleri için hiç mükellefiyet tesis
ettirmemelerinin daha avantajlı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenlerle kayıt dışı çalışan kişilerin
kayıt altına alınan mükelleflere göre mevzuat yönüyle daha avantajlı olmaları tezadının giderilmesi gerekmektedir.
Köyden kentlere göçlerin önlenmesi için gerekli tedbirler alınması ve köylülere destekleme politikalarının uygulanması gerekir. Bölgesel kalkınmaların sağlanması için gerekli teşvik
yasalarının çıkarılıp uygulanması gerekmektedir. Vergi sistemimizde değişiklik yaparak artan oranlı vergilerden ziyade düz oranlı vergilere geçilmesi gerekmektedir. Vergi sistemimizin
uygulanmasının kolaylaştırılması için denetim ve ceza oranlarının tekrar gözden geçirilmelidir.
Sosyal güvenlik kesintilerinin miktarının normal seviyeye çekilerek, kayıt dışı çalışanları kayıtlı
hale getirmektir. İşsizliğin çözümü için girişimci olan insanları teşvik ederek küçük işyerleri
açmalarını sağlamak böylelikle işsizlik oranının uzun dönemde seviyesini düşürmektir. Ülkemiz
açısından büyük boyutlara ulaşan kayıt dışı ekonominin azaltılmasında siyasi iradeden başlamak
suretiyle, vatandaşlar, mükellefler ve herkese büyük ve önemli vazifeler düşmektedir. Bu sebeple
ülkemizin ve kendimizin istikbali açısından bu sorunun çözümünde üstümüze düşen görevleri yapmak zorundayız.
Tarım politikalarının oluşturulması için kurulan Çiftçi Kayıt Sisteminin güncellenmesi, geliştirilmesi
ve tarımsal desteklemelerin denetlenebilir, izlenebilir bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği 16.04.2005 tarih ve 25788 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan çiftçilere ürün gruplarına göre
değişen miktarda alan bazlı olarak destekleme ödemeleri yapılmaktadır. Çiftçi Kayıt Sistemi çerçevesinde; tüm gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin tespiti, onaylanması ve kayıt altına
alınması, fındık üretiminin kayıt altına alınması, Su Ürünleri Kayıt Sistemi oluşturularak bu kapsamda su ürünleri işletmelerinin kayıt altına alınması, Türkiye Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET)
veri tabanında büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, arı ve deve yetiştiriciliği yapan işletmelerin kayıt altına alınması işlemleri; Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede vergi ve istihdam politikalarının destekleyicisi olmaktadır. Bu çerçevede özellikle Çiftçi Kayıt Sistemi ile Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal
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Güvenlik Kurumu Başkanlığı bilgi işlem sistemlerinin birbirisi arasındaki entegrasyonun sağlanması kayıt dışı ekonomi ile mücadelede tarım sektörünün etkinliğinin artmasına neden olacaktır.
Tarım sektöründe sebze ve meyve ile ilgili üretimden nihai tüketiciye kadar olan safhalarda yoğun
bir kayıt dışılık yaşanmaktadır. Tüm Türkiye’de ana merkez konumundaki sebze ve meyve hallerinin elektronik alt yapısının oluşturulması, burada oluşacak bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı ve
ilgili diğer birimlere elektronik ortamda aktarılması, sektördeki kayıt dışılığı büyük ölçüde ortadan
kaldıracaktır.
Kıdem tazminatının rakamsal olarak yüksek olması kayıt dışı istihdamı teşvik etmektedir. Bu çerçevede yapılacak olan bir düzenleme kayıt dışı istihdam ile mücadelede olumlu etki yapacaktır.
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8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Türkiye’de yapılan kayıt dışı ekonomi ölçümleri, bu büyüklüğün oldukça geniş bir faaliyet alanını
kapsadığını göstermektedir. Bu olgu, kayıt dışı ekonominin Türkiye için ne denli önemli bir değer
olduğunu ortaya koymaktadır. Kayıt dışı ekonominin, ekonomik ve sosyal yapı üzerindeki olumsuz
etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu büyüklüğün payının azaltılmasının gereği açıktır. Bu
nedenle kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması ülkemiz için gereklidir. Bununla birlikte kayıt
dışı ekonominin kayda alınması, vergi gelirlerinin artırılması, mutlaka ulaşılması gereken bir hedeftir. Ekonomik faaliyetler sonucunda ortaya çıkan, vergilendirilmesi gereken kar veya zararın
sağlıklı tespiti, ancak tüm işlemlerin belgelendirilmesine ve yasal defterlere kaydedilmesine bağlıdır. Ekonomik yapıdaki düzelme, alınacak diğer önlemlerin yanı sıra, vergi gelirlerinin artmasına,
vergi gelirlerinin artması ise kayıt dışı ekonominin önlenmesine bağlıdır.
Kayıt dışı ekonominin önlenmesinden ziyade minimize edilmesinden bahsetmek mümkündür. Kayıt dışılık geçimlik ekonomiyi de kapsayan çok geniş bir kavramdır ve en gelişmiş ülkelerde bile
belli oranda kayıt dışılık vardır. Bu yüzden tıpkı optimum devlet büyüklüğünden bahsedildiği gibi
optimum kayıt dışı ekonomi büyüklüğünden de bahsedilebilir. Zaten ekonomik teorinin de bir gereği olarak kayıt dışılıkla mücadelenin marjinal maliyetinin (piyasa işleyişine müdahale, yönetim
maliyetleri vs.) sonucun sağladığı marjinal faydaya eşitlenmesi gerekir.
Özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik büyüme ve vergi yükünün adil dağılımının
önündeki en büyük engel olarak görülen kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması mücadelesi kolay bir is olmayıp, aynı zamanda büyük riskler içermektedir. Kayıt dışı faaliyetlerin kaynaklarının, yürürlükteki düzenlemelerin yetersiz uygulanması, kayıt içinde çalışmanın maliyetinin çok yüksek olması v.b. şeklinde belirlenmesi yanında; siyasal güce sahip kamusal otoritenin de kararlı bir irade ile bu problemin çözümü için
mücadele etmesi ve ilerde yaşanması olası bir sosyal çöküntüyü de bu sayede önlemesi gerekmektedir.
Ekonomide rekabet gücünün artırılması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede vergi oranların rasyonalizasyonu hedef olmalı; ancak, bu hedef gerçekleştirilirken mali disiplinden taviz verilmemelidir.
Tüm dünya uygulamaları da göstermiştir ki yalnızca kanuni düzenleme yapılması amaca ulaşmakta yeterli değildir. Asıl olan kanuni düzenlemelerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasıdır.
Bunu gerçekleştirmek ancak etkin idareler ile mümkün bulunmaktadır.
Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede vergi politikası ve sosyal güvenlik politikası önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Söz konusu önem çerçevesinde ülkemizde yeniden yapılandırma kapsamında
Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kurulması; kayıt dışı ekonomi ile mücadelede konusunda son yıllarda atılan en önemli adımlar olmuştur. Bu nedenle gerek Gelir İdaresi
Başkanlığı’nın ve gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu’nun etkinlik ve verimliliğinin güçlendirilerek
artırılması ile söz konusu iki idare arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması; kayıt dışı
ekonomi ile mücadelede başarı oranını aynı derecede artıracaktır.
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1. SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL GÜVENLİK
REFORMUNUN TARİHSEL SÜRECİ
1.1. Sosyal Güvenliğin Genel Tanımı
Bir toplumda kişisel birikimler ile toplumsal katkılardan ya da sadece kamusal veya toplumsal
fonlardan oluşturulan kaynaklardan yapılan sosyal içerikli, ayni ve nakdi her türlü ödeme ve yardımlar “sosyal güvenlik” olarak adlandırılır.
Sosyal güvenlik; mesleki, fizyolojik veya sosyo-ekonomik herhangi bir riske maruz kalınması sonucu, çalışma ve gelir elde etme olanağından geçici veya sürekli olarak yoksun bulunan bireye,
insan onuruna yakışır biçimde yaşamını devam ettirebilmesini sağlayan önlemlerin ve katkıların
bütünü olarak da tanımlanabilir.

1.2. Sosyal Güvenlik Reformunun Tarihsel Süreci
Türkiye, sanayileşme sürecine ancak 1930’lu yıllarda girebilmiş ve sosyal güvenlik sisteminin hazırlayıcı koşulları da buna paralel olarak yavaş bir gelişim göstermiştir. Buna rağmen, Türk sosyal
güvenlik sistemini ele alırken, Osmanlı İmparatorluğuna kadar uzanan bir süreç içinde önemli düzenlemelerin dikkate alınması gerekir. Bu nedenle, ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin geçmişini Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere 2 ayrı başlıkta incelemek daha doğru olacaktır.
Osmanlı döneminde ilk sigorta kuruluşu 1886 yılında askerler için tesis edilen “Askeri Tekaüt
Sandığı”dır. Sonra 1881’de sivil memurlar, 1909’da tersane işçileri, 1910’da Hicaz Demiryolu ve
1917’de Şirket-i Hayriye çalışanları için yardım sandıkları kurulmuştur. TBMM kurulduktan sonra
151 sayılı Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesi’nin Hukuku’na Müteallik Kanun (1921) ile her
madende bir yardım sandığı kurulması esası getirilmiştir.
1936 tarihli 3008 sayılı İş Kanunu konu ile ilgili ilk doğrudan düzenlemedir. Bu Kanun sosyal koruma sağlanacak riskleri, sosyal sigortalarda zorunluluk ilkesini, sigorta kollarının kademeli olarak kurulmasını ve sosyal risklere karşı güvencenin sağlanması görevini devlete vermiş; ancak,
Kanunun öngördüğü sigorta kolları ile kurumun kurulması için 1945 yılını beklemek gerekmiştir.
Sosyal sigortalarla ilgili kanun hükümlerini uygulamak amacıyla 9 Temmuz 1945 tarihinde 4792
sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu çıkarılmıştır. Bu Kurum daha sonra 17 Temmuz 1964 tarihli
506 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) adını almış ve Kurum mensuplarının haklarına
ilişkin dağınık düzenlemeler tek metin içinde toplanmıştır.
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Bu arada, memurlar için de Ziraat (1937), Emlak ve Eytam (1938), Merkez Bankası (1938) Mensupları Sandıkları, Deniz Yolları (1937), Devlet Hava Yolları Memurları (1938) Sandıkları kurulurken, daha sonra işçilerde olduğu gibi dağınık olan bu memur sandıkları 1949 yılında 5434 sayılı
Kanun ile Emekli Sandığı bünyesinde toplanmıştır.
Nihayet, 1971 yılında 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ile Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu kabul edilerek, bağımsız çalışanlar da sosyal güvence kapsamına alınmışlardır. Bu Kanun kapsamında esnaf ve sanatkârla, tarımsal işler dışında faaliyet gösteren öteki
bağımsız çalışanların sosyal güvenliğe kavuşturulması sağlanmıştır.
1983 yılında çıkarılan 2 önemli Kanun ile tarım sektöründe çalışanların büyük bir bölümü de sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır. Bunlardan ilki, 17 Ekim 1983 tarihinde kabul edilen 2925 sayılı
Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunudur. Aynı tarihte kabul edilen 2926 sayılı Kanun ile de tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlara da Bağ-Kur çerçevesinde sosyal güvenlik sağlanmıştır.
Ayrıca, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliklerinin sağlanması için 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri
Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun çıkartılmıştır. Nihayet, 25 Ağustos 1999 tarih ve
4447 sayılı Kanunla 1 Haziran 2000 tarihinden itibaren işsizlik sigortası uygulaması başlatılmıştır.
En son olarak, 5502 sayılı Kanun ile Emekli Sandığı, Maliye Bakanlığı’ndan alınarak Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verilmiş; bununla birlikte Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur birleştirilerek her 3 sosyal güvenlik kurumunu bünyesinde barındırmak üzere bir Sosyal Güvenlik Kurumu
oluşturulmuştur. Yine, 5510 sayılı Kanun ile de kurumsal birleşmesi sağlanan sosyal güvenlik
kurumları sigortacılık anlamında da birleştirilmiştir.
2008 yılında, tüm bireylere eşit kapsam ve kalitede sosyal güvenlik hizmeti verilen bir yapının
oluşturulması için hazırlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
TBMM’ den geçmiş, 8 Mayıs 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşmıştır. Böylece çalışanların sigortalılık türlerine göre farklı olan mevzuatları birleştirilmek suretiyle norm ve
standart birliği sağlanmıştır.
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2. SON DÖNEMDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
2.1. 5510 Sayılı Kanunla Getirilen Önemli Düzenlemeler
5510 Sayılı Kanununun yürürlüğe girmesine kadarki mevcut sistemde sosyal sigortalarla ilgili
temel sorunları özetlemek gerekirse;
•

Kurumlar arasında prime esas kazanç, aylık bağlama için gerekli minimum yaş ve prim gün
sayısı, aylık bağlama oranı, aylık ve gelirlerin yükseltilmesi, kazancın güncellenmesi, sigorta
yardımlarının türü ve kapsamı gibi konularda farklılıklar bulunmaktadır.

•

Haklar ve yükümlülükler arasında aktüeryal denge kurulamadığından bütün sosyal güvenlik
kurumlarının bütçeleri giderek artan bir şekilde açık vermektedir. Sosyal sigorta kurumlarının
bu açıkları genel bütçeden aktarılan karşılıklarla kapatılmaya çalışılmaktadır. Ancak, açıkların
bütçeye yükü önemli oranlara ulaşmıştır. Bu durum sosyal güvenlik sisteminin finansal açıdan
sürdürülebilirliğini gittikçe zorlaştırmaktadır.

•

Halen genç bir nüfusa sahip olmamız nedeniyle, emeklilik sisteminin, daha yüksek prim geliri,
daha az sigorta gideri avantajına sahip olması gerekirken, aktüeryal hesaplara dayanmayan
ve ciddi bir genç emekli kitlesinin mevcut olduğu bir sistemin sürdürülmeye çalışılması, bu
avantajın kaybedilmesine yol açmaktadır. Diğer yandan önümüzdeki 25‐30 yıl içinde yaşlı
nüfus giderek artacağından, şimdiden tedbir almak kaçınılmazdır.

•

Ülkemizde; hizmet akdiyle çalışanların 506, kendi nam ve hesabına çalışanların 1479, devlet
memuru olarak çalışanların 5434, tarımda hizmet akdiyle çalışanların 2925, tarımda kendi
nam ve hesabına çalışanların 2926 sayılı kanunlara tabi olarak sosyal güvenlikleri sağlanmaktaydı. Diğer bir deyişle, sigortalıların sosyal güvenlik hakları 5 ayrı yasa ile düzenlenmişti. Ayrıca, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesindeki sandıklara tabi olanlar da kendi
vakıf senetlerine göre sosyal güvenliklerini sağlamaktaydı. Ancak, bu tarz bir sosyal güvenlik
sistemi farklı sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışanların hak ve yükümlülükleri arasındaki norm ve standart birliğini bozmaktaydı.

•

Ülkemizde sosyal güvenlik şemsiyesi altında bulunan nüfusun azlığı, sosyal güvenlik açıklarının yüksek rakamlarda bulunması ve aktif pasif oranlarının düşüklüğü gibi sorunlar bu
reformların gerçekleştirilmesinin temel gerekçeleri olarak gösterilebilir.

5510 Sayılı Kanun ile sosyal sigortalar sisteminde yapılmış reformun amacı, mevcut emeklilik
sisteminde yer alan tüm sigortalılara eşit ve adil bir hizmet sunulmasını sağlayacak sürdürülebilir
tek bir sosyal sigortalar rejiminin oluşturulmasıdır. Bir diğer ifadeyle, 5510 Sayılı Kanun halen
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devlet memurları, hizmet akdine göre ücretle çalışanlar, tarım işlerinde ücretle çalışanlar, kendi
hesabına çalışanlar ve tarımda kendi hesabına çalışanları kapsayan beş farklı emeklilik rejimi, aktüeryal olarak hak ve yükümlülüklerin eşit olacağı tek bir sosyal sigortalar rejimine dönüştürecek
düzenlemeler getirmiştir.
Çok kısa bir zamanda gerçekleştirilen bu reform sürecinde kurumsallaşma tamamlanmış, merkez
ve taşra teşkilatı oluşturulmuş, ikincil mevzuat hazırlanmış, teknolojik altyapı iyileştirilmiş, daha
kaliteli ve sürdürülebilir hizmet verebilmek için gerek sigortacılık gerekse sağlık alanında çok çeşitli ve özverili çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
2008 yılında başlayan reform süreci 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren de yeşil kartlıların genel
sağlık sigortası kapsamına alınmasıyla bütün ayaklarıyla tamamlanmıştır.

2.1.1. Yapılan Düzenlemeler
Kanunun yürürlüğe girmesinden günümüze kadar çok önemli, yüzlerce değişiklik hayata geçirilmiştir. Hayata geçirilen her bir projeyi burada ayrıntısıyla anlatmak mümkün olmadığından önemli gördüğümüz bazı değişikliklere yer verilmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumları arasındaki norm ve standart birliğini sağlayan mevzuat farklılıklarını
gideren ve uzun süre tartışılmasına rağmen bir türlü hayata geçirilemeyen Sosyal Güvenlik Reformunun temel parametrelerini içeren 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu, 08.05.2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak kanunlaşmıştır. Bu
Kanun ile Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında tüm sigortalıların eşit sigorta ve sağlık
hizmeti alabilmesi sağlanmıştır.
8 Mayıs 2008 Tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 5510 sayılı Kanunda önemli değişiklikler
yapan 5754 sayılı Kanunla ilgili ikincil mevzuat çalışmaları büyük oranda tamamlanarak 2013 yılı
itibarıyla 447 Genelge, 64 Yönetmelik, 52 Tebliğ ve 12 Yönerge çalışması tamamlanarak yürürlüğe girmesi sağlanmıştır.

2.1.2. Sigortalılıkla İlgili Yapılan Düzenlemeler
İsteğe bağlı sigortalı olmak için; muhtarlıktan tasdik şartı kaldırılmış, sigortalılara ödeyecekleri
primleri belirleme hakkı tanınmıştır. Bununla birlikte toplam prim borcunun üç aylık prim ve ceza
borcundan fazla olması halinde sigortalılığın primi ödenmiş ayın sonu itibariyle sona erdirilmesi
uygulaması kaldırılmış, her aya ait primin 12 ay içerisinde cezası ile birlikte ödenebilmesi imkânı
getirilmiştir.
1/3/2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 5 inci madde ile 4 üncü maddeye, isteğe bağlı sigortaya, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sandıklara tabi sigortalı
olmayanlar ile kendi sigortalılıklarından dolayı bu kanunlara göre gelir veya aylık almayan ve 18
yaşını doldurmuş olanlardan, tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır.
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5510 sayılı Kanunun Ek 6 ıncı maddesi ile film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile
müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlardan Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda
kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi
yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az
olan kişilerin sigortalılıkları, kendileri tarafından 30 gün üzerinden prim ödemeleri sağlanmıştır.
5510 sayılı Kanunun Ek 6 ıncı maddesi ile ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu
taşıma aracı işyerleri ile kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün
sayısı 10 günden az olan kişilerin kendileri tarafından prim ödemeleri koşuluyla Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (hizmet akdi ile çalışma statüsü) kapsamında sigortalı sayılmalarına yönelik düzenleme yapılmıştır.
SSK ve SSK tarım sigortalılarımızın vefatı halinde, geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için 1800 gün prim ödeme şartı isteniyordu. Anayasa mahkemesi kararından sonra yapılan
yasal düzenlemeyle prim ödeme barajı yarı yarıya düşürüldü. 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün
prim ödeme şartıyla hak sahiplerine aylık bağlanması imkânı getirildi.
Sosyal güvenlik sisteminde norm ve standart birliği sağlanmış, daha önce 5 yıl hizmet süresi bulunan memurun vefatında hak sahiplerine aylık bağlanmaz iken, aylık alma hakları verilerek sosyal
güvenlik sisteminde norm ve standart birliği sağlanmıştır. Bu kapsamda 8.000’e yakın kişiye aylık
bağlanmıştır.
5510 sayılı Kanunun Ek 6 ıncı maddesi ile tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz
olarak çalışanların birlik, kuruluş, il veya ilçe tarım müdürlükleri tarafından usulüne uygun olarak düzenlenip onaylanmış belgeleri ile talepte bulundukları tarihten itibaren sigortalı sayılmaları
sağlanmıştır.
4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılara, istekleri halinde sigortalı ve işveren hissesi oranındaki işsizlik sigortası primini kendileri tarafından ödenmek şartıyla ay
içerisindeki eksik kalan günleri için işsizlik sigortası primine tabi olabilmeleri imkânı getirilmiştir.
Yurtdışında çalışan sigortalılarımızın Sosyal Güvenlik Mevzuatı yönünden bilgilendirilmeleri ile iş
ve işlemlerin takibinin kendilerince yapılabilmesi amacıyla; telefonla takibe imkân veren 8 personelden oluşan ve 444 3201 nolu telefon ile ulaşılan Yurt-Danış birimi açılmış olup, bu birimimizce
aylık ortalama 4500 – 5000 civarındaki başvuruya cevap verilmektedir. Ayrıca e-posta ile de iş
takibinin aracısız kendileri tarafından yapılabilmesi sağlanmıştır.
Almanya ve Bulgaristan ile yapılan protokollere göre, ülkemizde ikamet eden ve bu ülkelerden
SGK aracılığı ile aylık alanlar için bir bilgisayar programı geliştirilmiş, vatandaşlarımızın ilgili banka şubelerine herhangi bir belge ibraz etmeksizin sadece T.C. Kimlik numarasıyla aylıklarını ilgili
ülkeden gönderildiği ayda alabilmeleri sağlanmıştır.
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Kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılar için basamak sistemi uygulanmakta ve basamaklara
göre belirlenen gösterge rakamlarının yürürlükteki katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan rakama
göre ödenecek sigorta ve sağlık primi hesaplanmakta iken 01/10/2008 tarihinden sonra sigortalıların yapacakları günlük kazanç beyanına göre prim borçları tahakkuk ettirilmektedir.
5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine göre, Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, %1 ila 6,5 arasında değişmekte idi. 81 inci maddede yapılan değişiklik ile kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %
2 olarak sabitlenmiş ve bu oranı %1,5’a indirmeye ve %2,5’a çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bu şekilde işyeri tehlike sınıf ve derecesinin belirlenmesi konusundaki birçok bürokratik
işlem ve yaşanan ihtilaflar son bulacaktır. Ayrıca, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet
belgesinin birleşmesi ve Türkiye genelinde tek işyeri sicil numarası uygulamasına geçilmesinin
önündeki engeller kaldırılmıştır.
5510 sayılı Kanuna, 26/5/2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5763 sayılı Kanunla eklenen geçici 23 üncü ve 24 üncü maddeler ile 5458 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal
güvenlik prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin anlaşmaları bozulmuş olanlara, söz konusu
anlaşmalarını ihya etme imkanı getirilerek, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığından emekli olup da
ticari faaliyet yürütmesi nedeniyle ödenmesi gereken sosyal güvenlik destek prim borçları ile
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığından emekli olduktan sonra kamuya ait bir işte çalıştığı için aylıkları
kesilmesi gerekenlerden bildirim yapılmadığı için aylıkları ödenmeye devam edilen ve bu durumu
sonradan tespit edilerek hesaplanan borçlar 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılmıştır.
Bu yapılandırmadan toplam 24 Milyar TL tahsil edilmiştir.
6111 sayılı Kanun kapsamında Kurum alacaklarının yapılandırılmasına dair 2.245.038 kişi başvuru
yaparak, 23.898.985.892 TL tutarında Kurum alacağı yapılandırılmış ve 3 Aralık 2013 itibarıyla
12.482.781.817 TL’si tahsil edilmiştir. 6111 sayılı Kanunla SGK’ya borçlarını ödemek isteyen vatandaşlarımızın eski borçları için uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamından vazgeçilerek, uzun vadede ödenmesi imkânı getirilmiştir.
Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını 6111 sayılı Kanun kapsamında ödemek amacıyla 31/5/2011 tarihine başvurdukları halde, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sebebiyle yapılandırma hakları 15/6/2012 ve öncesinde sona ermiş olan vatandaşlarımıza, 6322 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun ile borçlarını ihya imkanı getirilmiştir.
6111 sayılı Kanun ile prim borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında yaşlılık aylığını hak
edip prim borcu bulunan 4/b sigortalılar kullandırılan kredilerle emeklilik haklarını kazanabilmeleri
ve işverenlerin borçlarını ödeyebilmeleri sağlanmıştır.

2.1.3. Emekliler İçin Yapılan Düzenlemeler ile Teşvik ve Protokol Uygulamaları
3320 sayılı Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca 01.01.1987 ila
31.12.1995 tarihleri arasında; çalışanlar ile evi olmadığına dair beyanda bulunan emekliler adına
yatırılan ve uzun yıllardır ödenmesi beklenen konut edindirme yardımı tutarları; emeklilerimize,
vefat edenlerin ise mirasçılarına ödenerek bu konuda yaşanan mağduriyet giderildi.
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Emekli ve hak sahiplerinin aylıklarının haczedilmesi önlenmiş ve bu tür taleplerin emekli veya hak
sahibinin muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedileceği öngörülmüştür.
SSK emeklileri ile Bağ-Kur emeklileri ile ilgili toplam 2 milyon 745 bin emeklinin aylıkları intibak
kapsamında yeniden hesaplanarak, 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren ödeneceğine
ilişkin intibak yasası çıkarılmıştır.
İstiklal savaşı, Kore ve Kıbrıs gazileri ve eşleri; güvenlik ve asayiş görevleri nedeniyle vazife malulü olanlar ve hak sahipleri ile harp malulü olanlar ve bunların hak sahiplerinin özel hastanelerden
fark ödemeden yararlanmaları için gerekli olan kamu hastanelerinden sevk şartı kaldırılmıştır.
Böylece, şehit yakınları ve gaziler doğrudan özel hastaneye gidebilecek ve herhangi bir fark ödemeyecektir.
Daha önce işsizliğin azaltılması amacıyla getirilen sigorta prim desteği uygulaması ile 18-29 yaş
arasında olan erkekler ile üst sınır olmaksızın 18 yaşından büyük kadınları istihdam eden işverenlere 5 yıl boyunca asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin belli
oranlarda işsizlik sigortası fonundan karşılanması hakkı getirilmiş, 5084 sayılı Kanun ile sağlanan
sigorta prim teşviki ile işsizlik ödeneği almakta iken işe alınan sigortalılara yönelik sigorta prim
teşviki (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 50. Madde) hariç olmak üzere aynı dönemde aynı
sigortalı için diğer sigorta prim teşvikleriyle birlikte 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilme
imkânı getirilmiştir.
Kurumumuza borçlarını vadesinde ödemeyen borçluların takibi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün veri tabanı kullanılarak bilgisayar ortamında gerçek veya tüzel kişilerin araçlarına elektronik ortamda haciz konulması ve haciz konulan bu araçların üzerine yakalama şerhi konulması
işlemleri ile konulan bu hacizlerin gerektiğinde kaldırılması işlemleri gerçekleşmiştir.
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile protokol imzalanmış olup; Kurumumuza borçlarını vadesinde ödemeyen borçluların 30/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi
uyarınca, kayden izlenen kıymetleri (hisse senedi, yatırım fonu katılma belgesi, özel sektör tahvili
vb…) üzerine haciz konulmasını teminen Kurumumuz yetkili personellerince elektronik ortamda
gönderilen bilgilerin sorgulaması yapılarak sonuçlarının yine elektronik ortamda bilgi transferi
olarak yapılması sağlanmıştır.
65 yaşını doldurmuş, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlarımıza ve özürlülere ödenen aylıkların en seri
ve sağlıklı şekilde yapılmasını sağlayarak vatandaşlarımızın sıkıntılarını ortadan kaldırmak amacıyla PTT’nin 3100’ü aşkın noktaya yayılmış otomasyona açık merkez, şube ve acenteliklerinden
yararlanılmasını olanaklı kılan protokol 27 Mayıs 2008 salı günü yapılmış, bu protokol ile 10 milyon emekliye evinde maaş ödeme imkânı sağlanmıştır.
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2.2. Bürokrasinin Azaltılması ve Tekleştirilmesi
Sadece T.C Kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik kartı ile hak sahiplerinin gelir/aylıklarını
alabilmeleri imkânı sağlanarak kimlik kartı dışındaki belgeler kaldırılmış, kırtasiye ve zaman israfı
önemli ölçüde azaltılmıştır.
Aynı bakanlık nezdinde işverenlerin 3 ayrı kuruma (Çalışma Bölge Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu,
SGK) verdikleri belgeleri tek kuruma (SGK) vermeleri için Kanun düzenlemesi, ikincil mevzuatı
çalışmaları ve teknolojik alt yapı çalışmaları bitirilmiştir.
Devamlı nitelikte işyerlerinde, Kurum denetim elemanları vasıtasıyla yapılan asgari işçilik incelemesinde prim ve idari para cezaları ile bunların fer’ilerinden oluşan toplam borca uzlaşma imkânı
getirilerek işverenlerimize kolaylık sağlanmıştır.
506 sayılı Kanuna tabi aktif sigortalılardan, e-bildirge öncesi tescil kütüğünde birden fazla sicil
numarası bulunan sigortalıların numaralarının teke indirilmesi ve hizmet kütüğünde yer alan hataların düzeltilmesi yönündeki çalışmalar tamamlanmıştır.

2.3. Sosyal Sigortalar Bilgi Teknolojileri Uygulamaları
1 Mayıs 2004 yılında kullanıma açılan e-bildirge programı vasıtasıyla öncelikle 8 ve üzerinde işçi
çalıştıran işyerlerinin aylık prim ve hizmet belgelerini internet ortamında göndermeleri zorunluluğu getirilmiş ve Ekim 2009 itibariyle tüm işverenleri kapsayacak şekilde uygulama genişletilmiştir.
Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak
kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usuller dâhilinde gerçek ve tüzel kişilerin Kurumumuzdan Bilgi Edinme talepleri zamanında karşılanarak, başvuru ile istenen bilgi ve
belgeye ulaşımda kolaylıklar sağlanmıştır.
Kurumumuz alacaklarının takip ve tahsilinin hızlandırılması amacıyla hazırlanan otomatik icra
programı vasıtasıyla ödeme vadesi geçmiş sigorta primi ve işsizlik sigorta prim borçlarının icra
havuzuna otomatik olarak aktarılması sağlanmıştır. Otomatik icra programı vasıtasıyla Türkiye
genelinde 2012/Şubat döneminde 189.741 işyeri dosyası, 2012/Ağustos döneminde ise 298.096
işyeri dosyası otomatik icra havuzuna aktarılmıştır.
Sahte sigortalı bildiriminden kaynaklanan Kurumumuz zararının önlenmesini teminen, gerek sahte tescillerin önüne geçmek gerekse denetime esas bilgileri sağlamak üzere “Sahte, Şüpheli ve
Kontrollü İşyeri Tespit Programı” işletime açılmıştır.
Günümüz ve gelecek dönem gereklerine uygun internet ulaşımı olan web tabanlı bir sistem kurularak devlet memurlarının tüm bilgilerinin saklanması, elektronik ortamda izlenerek gereksiz
yazışmaların ve zaman kaybının önlenmesi ve emekli aylığı bağlanma süresinin en aza indirilmesi
amacıyla “HİTAP” Hizmet Takip Programı başlatılmıştır.
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Sosyal Güvenlik İl/Sosyal Güvenlik Merkezlerinde Kurulu İcra Takip Haciz ve Satış Servislerince yürütülen icra takip ve tahsilat işlemleri, 2002/Mayıs ayına kadar manuel ortamda (dönüşüm öncesi dönem olarak) yürütülmekte iken, 2002/Mayıs ayı ve sonrasında tahakkuk eden borçların takip ve tahsilat işlemleri, bilgisayar programları vasıtasıyla dönüşüm sonrası dönem olarak takip edilmektedir.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İle Protokol İmzalanarak Yersiz Ödemeler Azaltılmıştır. Kurumumuz ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol
ile aylık alan kişilerden vefat, evlenme nedeniyle aylığı kesilmesi gerekenlere ait kayıtlar, T.C.
kimlik numaraları ile karşılaştırılmakta, böylelikle yersiz ödemelerin önüne geçilmektedir.

2.4. Kayıtdışıyla Mücadele Çalışmaları
2.4.1. Stratejik ve Kurumsal Değişiklikler
Kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla ilk olarak 2008-2010 yılların kapsayacak şekilde hazırlanan ve uygulanan, daha sonra da 2011-2013 yılları için güncellenen Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013)’na ilişkin 2011/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi
21/12/2011 tarih ve 28149 sayılı Resmi Gazetede 21/12/2011 tarih ve 28149 sayılı Resmi Gazete
Başbakanlık Genelgesiyle yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetimin temel işlevlerinin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi, sürekli ve düzenli kurumsal
iletişim sisteminin oluşturulmasına yönelik “vatandaş odaklı” hizmet anlayışının bir ürünü olan
“Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi” ilk defa Ankara’da daha sonra Şanlıurfa ve
Karaman’da açılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ortak bir iletişim merkezi haline dönüştürülmüştür.
Kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmalarını merkezden koordine etmesi ve gerekli stratejileri
oluşturması amacıyla Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı oluşturulmuştur.
Denetimde etkinliğin artırılması için Kurumumuz bünyesinde kayıt dışı istihdamla mücadelede
etkinliği arttıracak risk analiz grubu oluşturularak riskli sektörlerin belirlenmesi çalışmalarına başlanılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak 2012 yılı Şubat ayı içerisinde Türkiye genelindeki ticari taksi
duraklarında pilot denetim yapılması sağlanmıştır. Bunun yanında avukatlık, danışmanlık, muayenehane gibi büro faaliyetlerine ilişkin inceleme çalışmaları devam etmektedir.

2.4.2. Yeni Uygulamalar
18/11/2008 ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik gereğince,
10 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde 01.01.2009 tarihi itibariyle ücretlerin banka kanalıyla ödenmesi uygulamasına geçilmiştir.
Kamu idareleri ile bankalara işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını
kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, SGK’ya bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.
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Bu çerçevede, tüm bankalar ve İçişleri Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Belediyeler, YÖK, TOKİ, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı gibi 27 farklı kamu kurumu tarafından yapılan 68 işleme ilişkin işlem yaptıran kişilerin T.C kimlik numaraları ile birlikte “mesleki bilgileri”, “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri
alınarak sigortalılık kontrolü yapılmaya başlanmıştır.
Ücretlerin eksik bildirilmesi yoluyla neden olunan kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla Aylık Prim
ve Hizmet Belgesinde (APHB) gerekli değişiklik yapılarak işverenlerin çalıştırdıkları sigortalıların,
Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması kodlarına uygun olarak mesleklerini bildirmeleri sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Kamu İhale Kanununda kayıt dışı istihdamla mücadele amacıyla; kayıt dışı işçi çalıştırdığı saptanan işverenin, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin yanı sıra ortakları ve onların ortak olduğu
diğer şirketlerin de kamu ihalelerine belli bir süre giremeyeceklerine dair değişiklik yapılması için,
KİK ile birlikte ortak çalışmalar devam etmektedir.

2.4.3. Bilinçlendirme Faaliyetleri
TV dizilerini tüm ülke nüfusunun izlediği ve tartıştığı düşünülerek; örnek senaryolar üzerinde çalışılarak yapım şirketlerine ve senaristlere dizi içeriklerinde sosyal güvenlik bilinci ve kayıt dışı
istihdamın önlenmesinin önemi konularına yer verilmesi için talepte bulunulmuştur. Kamuoyunun
sosyal güvenlik konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla, Kurum ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Sosyal güvenlik mevzuatı
hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yeni düzenlemeler hakkında ilgili kesimlerin aydınlatılması için çok sayıda kitapçık hazırlanmış olup, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak dağıtımı sağlanmıştır. (Ev hanımlarının sigortalılığı, sanatçıların sigortalılığı, çiftçilerin sigortalılığı… vs). Kayıt
dışı istihdamla ilgili 30 saniyelik tanıtıcı reklam filmi hazırlanmış olup, Alışveriş Merkezlerinin ve
THY bünyesinde yolcu taşımacılığı yapan tüm uçakların bilgilendirme ekranlarında yayınlanması
sağlanmıştır.
Yenilikçi Önlemler ile Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Projesi (IPA-IV), Kurumumuz tarafından
2010 yılı Eylül ayında uygulamaya konmuştur. Bütçesi 15 Milyon Avro olan ve bu bütçenin %85’i
Avrupa Birliği’nin hibesi olarak sağlanan bu operasyon, kayıtlı istihdamın engellenmesi amacı
doğrultusunda teftiş mekanizmasının rehberlik hizmetleri desteklemesi stratejisi doğrultusunda
uygulanmış olup, Haziran ayı itibari ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.
Hem çizgi roman, hem de çizgi film olarak hayata geçirilen “Sosyal Güvenlik Kahramanı KİT”
karakteri tüm Türkiye’de hedef kitlesi olan ilkokul 1 ve 2’nci sınıf çocuklarının büyük beğenisini
kazanmıştır.
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2.5. Genel Sağlık Sigortası Alanında Yapılan Çalışmalar
2.5.1. Sağlık Hizmetlerine Ulaşım Kolaylaştırıldı
Vatandaşlarımıza verilen sağlık hizmetlerinde iyileştirme ve etkinlik sağlanması amacıyla, ülkemizin bütün kamu ve özel sağlık kuruluşları, tüm vatandaşlarımızın hizmetine açılarak sağlık hizmetlerine erişimleri kolaylaştırılmıştır.
Emeklilerimizin ilaç alımında karşılaştıkları zorluk ve yaşadıkları mağduriyet, anlaşmalı serbest
eczanelerden ilaç alınmasının mümkün hale getirilmesi suretiyle kolaylaştırıldı.
MEDULA Hastane sistemi 01.04.2009 tarihi itibari ile on-line olarak hizmet vermeye başlamıştır.
Böylece, GSS kapsamındaki kişilere verilecek olan sağlık hizmetlerinin MEDULA Hastane sistemine anlık olarak gönderilerek cevap alınması sağlanmış, GSS kapsamındaki kişilere verilen
sağlık hizmetlerindeki hizmet kalitesi artırılmıştır.
İlaçların her satış biriminin ayrı bir kimliğe sahip olması sağlanarak üretiminden eczanede satışına
4.655 optik firmasına on-line hizmet veren MEDULA Optik Uygulaması günlük ortalama 16.000
provizyon vermektedir.
06.12.2011 tarihinden itibaren e-raporlarda teşhis ve ICD-10 tanı kodları eşleştirilerek MEDULA
Reçete Provizyon Sisteminde teşhis ve tanı kodlarının kontrolü ve uyumluluğu sağlanmıştır.

2.5.2. Mevzuat Çalışmaları
Genel sağlık sigortası sisteminin mevcut durumunu tespit etmek, sürekli iyileştirmeye odaklı sürdürülebilir bir genel sağlık sigortası politikası oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla GSS
Strateji Belgesi çalışmalarına başlanmış, stratejik yönetim konusunda çeşitli eğitimler alınmış ve
üç ayrı çalıştay düzenlenmiştir.
Kapsamdaki kişilerin sözleşmeli ya da sözleşmesiz tüm sağlık tesislerindeki acil tedavileri ile Kurumca belirlenen (yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavisi hizmetleri, kanser tedavisi (radyoterapi,
kemoterapi, radyo izotop tedavileri), yeni doğana verilen sağlık hizmetleri, organ, doku ve hücre
nakilleri, doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, diyaliz tedavileri, kardiyovasküler cerrahi işlemleri) işlemlerden ilave ücret ödemelerine gerek kalmaksızın
sağlık hizmetlerini almalarına olanak sağlanmıştır.
Evde Sağlık Hizmetleri, Sağlık Uygulama Tebliğinde tanımlanmıştır. Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucuları bünyesinde oluşturulan evde sağlık hizmeti vermek üzere
kurulmuş olan birimlerce verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri hizmet başına ödeme yöntemi ile
Kurumumuza faturalandırılabilmektedir. Hastaya kullanılan her türlü tıbbi malzeme sağlık hizmeti
sunucusu tarafından zorunlu olarak temin edilmektedir.
25.02.2011 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın
tüm vatandaşların trafik kazalarına bağlı tedavi giderlerinin Kurumca karşılanması sağlanmıştır.
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3816 sayılı Kanun kapsamında kendisine yeşil kart verilerek sağlık yardımlarından faydalanan
vatandaşlarımız 5510 sayılı Kanunda yer alan geçiş sürecinin 1/1/2012 tarihinde sona ermesi ile
birlikte Kurumumuzca devralınmıştır.
1/1/2012 tarihinden itibaren Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da
dikkate alınarak, aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan
vatandaşlar, primleri devlet tarafından karşılanarak sağlık yardımlarından faydalandırılmaktadır.
Ülkemizde ikamet eden ve geldikleri ülkelerden sağlık yardımlarından faydalanma imkânı bulunmayan yabancı uyruklu vatandaşlara genel sağlık sigortası kapsamında sağlık yardımlarından
faydalanma imkânı getirilmiştir.

2.5.3. Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Çalışmaları
İlaç kullanımı ve tüketimi hakkında toplumu bilinçlendirmek, gereksiz ilaç kullanımı ile olabilecek
sağlık sorunları için uyarılarda bulunarak akılcı ilaç kullanımının teşvik edilmesi amacıyla Kurumumuz tarafından Akılcı İlaç Kullanımını simgeleyen bir Maskot tasarımını da içeren ve yazılı ve
görsel basında yayınlanmak üzere bir kamu spotu hazırlatılmıştır.
T.C. Kimlik Numarası üzerinden sağlık hizmeti sunulmaya başlanması ile sağlık alanında bazı suistimaller ortaya çıkmıştır. Bu suistimallerin önlenmesi amacıyla sağlık hizmet sunucusuna tedavi
olmak üzere başvuran kişinin tedavi olabilmesi, artık avuç içi damar izi ile T.C. Kimlik Numarasının
eşleştirilmesiyle yapılacaktır. Böylece sağlık hizmet sunucusu tarafından genel sağlık sigortalısı
ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere verilmeyen sağlık hizmetinin Sosyal Güvenlik
Kurumuna fatura edilmesi engellenecektir.
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan İlaç Takip Sistemi ile entegrasyon sağlanarak
ilaçların karekodları üzerinden vatandaşa ulaşması sağlanmıştır. Karekod sistemi ile Türkiye’de
üretilen ve ithal edilen ilaçlara üretildiği andan itibaren bir kimlik numarası verilmiş, böylece sahte
ve miadı dolmuş ilaçların piyasaya sürülmesi ve eczanelerde satılması engellenmiştir.
Hastalarımızın mağduriyetlerini giderebilmek amacıyla özel hastanelerin ve vakıf üniversiteleri
hastanelerinin acil servislerinde daha önce alınmakta olan ilave ücretler kaldırılmıştır.

2.5.4. Genel Sağlık Sigortasında Bilgi Teknolojileri Uygulamaları
Önceki dönemde ilaç raporları kâğıt ortamında düzenlenerek başhekim tarafından onaylanmak
suretiyle geçerli hale gelmekte olup, ilaç temininde ibrazı aranmakta ve eczacı tarafından MEDULA eczane sistemine kaydedilmekteydi. 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren sağlık hizmet sunucuları
tarafından düzenlenen ilaç raporları elektronik ortamda MEDULA sistemine kaydedilerek Kuruma gönderilmektedir. Bu sayede sağlık raporlarının düzenlenmesindeki suistimaller, bürokratik
engeller ve kırtasiyecilik ortadan kaldırılmış, eczanelerin iş yükleri de önemli ölçüde azaltılmıştır.
Uygulamaya, 1 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla aile hekimliklerinde ve Sosyal Güvenlik Kurumuna
MEDULA sistemi üzerinden fatura gönderen 2. ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularında ge-
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çilmiştir. Uygulama sayesinde tüm reçete kayıtları elektronik ortama alınarak reçetelerin manuel
oluşturulması ve basılı ortamda Kurumca geri ödemede kullanılması külfetinden hem eczane ve
sağlık hizmet sunucusu hem de Kurum kurtulmuştur.
Sigortalılarımızın özel sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve sağlık hizmet sunucuları
hakkında bilgi eksikliklerinin giderilmesi amacıyla “Hastaneni Seç Doktoruna Ulaş” projesi kapsamında ulaşılabilecek bir web uygulaması hazırlanmıştır.

2.6. Vatandaş Odaklı Hizmet ve Kurumsal İmaja Yönelik Çalışmalar
Kamu Hizmet Envanteri tabloları ile elde edilen çıktıların kullanıldığı önemli bir alan da “Kamu
Hizmet Standartları” çalışmasıdır. Kamu Hizmet Standartları;
•

İlgililerden hizmete başvuru sırasında istenilen belgeleri,

•

Hizmetin en geç tamamlanma süresini,

•

Vatandaşın şikâyetlerini iletebilecekleri mercileri (isim, adres ve telefon bilgileri)

göstermektedir.
Emekli aylığı 2007 yılında ortalama 76 günde bağlanırken, bu süre 2012 yılında 20 güne düşürüldü. Bu sürenin daha da aşağılara çekilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.
İşveren ve sigortalılara cari ay prim ödemelerine ilave olarak, Sosyal Güvenlik Kurumunun icra
servislerine intikal eden borçlarını da kredi kartı ile ödeme imkânı getirilmiştir.
Kurumumuz ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arasında, hizmet binalarının yapılması ve
yenilenmesi yönünde 23 Şubat 2009 günü Ankara’da törenle protokol imzalanmıştır. Protokol
kapsamında ilk aşamada 25 ilde yeni Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasının yapımı ve 5 binanın
da büyük çaplı onarımı yer almaktadır.
TOKİ dışında yapılan alımlarda Merkez ve 81 il müdürlüğü hizmet binalarının tamamına yakını
yenilenmiş, 471 Sosyal Güvenlik Merkezi yeni konsepte uygun olarak açılmıştır.
Sağlık karnesi uygulaması 01.01.2008 tarihinde kaldırılarak, bunun yerine emekliler için kimlik
belgeleri ile sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuru imkânı sağlanmıştır. Aktif sigortalılar ve bakmakla yükümlü olunan kişiler için ise, yalnızca bir defa Kurum ünitelerine müracaat etmek suretiyle aktivasyon işlemi yapılarak sağlık karnesi yerine kimlik belgeleri ile sağlık kuruluşlarında
tedavi imkânı sağlanmıştır.
5797 sayılı Kanunla 2022 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü
bünyesinde daha önce oluşturulmuş olan Sağlık Kurulları kaldırılarak aylık bağlama işlemlerinde,
il veya ilçe idare kurullarının alacakları muhtaçlık kararları ile birlikte kanunun gerektirdiği hallerde yetkili hastanelerden alınan sağlık kurulu raporlarının esas alınması sağlanmıştır.
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3. SOSYAL GÜVENLİK ALANINDAKİ TEMEL POLİTİKA
VE ÖNCELİKLER
Türkiye’de sosyal güvenlik, gerek 1961 gerekse 1982 Anayasalarında, temel insan haklarından
biri ve devlet görevi olarak tarif edilmiş ve garanti altına alınmıştır. Küreselleşmenin her alanda
etkili olduğu, bireyler, kurumlar ve uluslar için fırsatların ve risklerin arttığı günümüzde de, planlama, geçmişte olduğundan çok daha önemli ve gerekli hale gelmiştir.
Ülkemizde planlı kalkınma dönemine 1963 yılından itibaren başlanılmış, kalkınma planlarında sosyal güvenlik; bireyleri, karşılaşılabilecek risklere karşı korumak amacıyla geliştirilen güvenceler
seti olarak kabul edilmiştir.
Kalkınma planları, sosyal güvenlikle ilgili birbirine benzer hükümler taşımış; hatta günümüzde yeni
ve çok önemli olarak sunulan bazı düzenlemeler uzun süreden beri kalkınma planlarında yer almıştır.
Örneğin sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesi fikrine ilk kez Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1963-1967) yer verilmiş ve devletin sosyal politikası olarak kamuoyuna
açıklanmıştır.
Ülkemizde ilk kalkınma planının uygulanmaya başlandığı 1963 yılından bu yana 10 kalkınma planı
hazırlanmıştır. Planlar her alanı detaylı düzenleme yerine strateji ve perspektif belirlemeye odaklanmak durumundadır.
Bu çerçevede Kalkınma Planları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumunun temel politikalarına
yön veren öncelikler ve taahhütler aşağıda yer almaktadır.
1.

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)

2.

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)

3.

Orta Vadeli Program (2012-2014)

4.

Orta Vadeli Mali Plan (2013-2015)

5.

2013 Yılı Programı

6.

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013)

7.

2023 Vizyonu

8.

SGK Stratejik Planı (2015-2019)

9.

2014 Yılı Eylem Planı
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3.1. Sosyal Güvenlik Kurumu Stratejik Planı (2015 – 2019)
Sosyal sigorta sisteminin; aktif-pasif oranının düşüklüğü, nüfusun giderek yaşlanması ve kayıt
dışı istihdamın yaygınlığı sistemin mali sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkilemekte, kayıt dışılık
nedeniyle çalışanlar emeklilik dönemi güvencesinden mahrum kalmaktadır.Bu nedenle;
•

Reform çalışmaları çerçevesinde sistemin kapsamı genişletilmiş,

•

Kaliteli hizmet sunumunun ve sürdürülebilirliğinin temini yönünde ilerlemeler sağlanmış,

•

GSS sistemi oluşturulmuş ve nüfusun tamamına yakını kapsama alınmış,

•

Kayıt dışı istihdam ile mücadele kapsamında toplumsal bilinç artırılmış ve fiili denetim faaliyetleri yaygınlaştırılmış,

•

Bireysel emeklilik sistemi teşvikleri yeniden düzenlenmiş, vergi teşviki yerine devlet katkısı
uygulamasına geçilmiştir.

Gerçekleştirilen düzenlemelerin etkisiyle 2006 yılında yüzde 77,9 olan sigortalı nüfus oranı 2013
yılı sonu itibarıyla yüzde 83’e ulaşmış, aktif-pasif oranı 2006 yılında 1,58 iken 2013 yılında bu oran
1,93’e yüzde 47 olan kayıt dışı istihdam oranı ise 2013 yılında yüzde 37’ye gerilemiştir. 2013 yılı
itibari ile sigorta kapsamındaki nüfus %83 olarak tespit edilmiştir.
Sosyal güvenlik sisteminin nüfusun tamamını kapsayan, adil, kaliteli ve mali açıdan sürdürülebilir
bir yapıya kavuşturulması temel amaç olarak hedeflenmiştir.
Sosyal Güvenlik Alanında Gelişmeler ve Hedefler
2006

2012

2013

2018

Aktif-Pasif Oranı1

1,75

1,74

1,77

2,00

Sosyal Sigorta Kapsamı (%)

77,9

82,8

84,0

90,0

Tamamlayıcı Emeklilik Kapsamındaki Nüfusun Oranı (%)2

2,3

6,0

7,5

18,0

Kaynak: 2006 ve 2012 yılı verileri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TÜİK, Emeklilik Gözetim Merkezi verilerinden hesaplanmıştır. 2013 ve 2018 yılı verileri Onuncu Kalkınma Planı tahminleridir.
(1) Hesaplamalarda kişi sayısı baz alınmıştır.
(2) 18 yaş üzeri nüfusa oran
Sosyal Güvenlik Kurumunun 2015 – 2019 yılları arasını kapsayan Stratejik Eylem Planında hak ve prim
geliri kayıplarına yol açan kayıt dışılıkla etkin mücadele kapsamında, denetime, koordinasyona, bilişim
altyapısına ve bilinçlendirme faaliyetlerine önem verilecek, Sosyal güvenlik mevzuatı sade ve anlaşılır
bir yapıya kavuşturulacak, kişileri sistemden uzaklaştıran bürokratik formaliteler azaltılacaktır.
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Kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin hak ve yükümlülüklerinden haberdar olmaları, iş ve işlemlerini
yürütürken kullanacakları erişim kanallarını tanımaları sağlanacak ve bu kanalların erişilebilirlikleri artırılacak, Aktif-pasif oranını ve aktüeryal dengeyi iyileştirmek amacıyla emekli aylığı hesaplamalarında kullanılan parametreler, kişilerin çalışma hayatında daha uzun süre kalmasını teşvik
edecek şekilde düzenlenecektir.

3.2. 2014 Yılı Eylem Planı
2008 – 2013 yıllarında hazırlanan eylem planları ile çok önemli düzenlemeler hayata geçmiş, aynı
şekilde bu çalışmalar 2014 yılı eylem planı ile devam etmektedir. SGK kurumu 2014 Yılı Eylem
Planında bulunan bazı eylemler;
•

Ölüm sigortasında alternatif model çalışmasının yapılması

•

‘’Çocuk ve Sosyal Güvenlik’’ temalı etkinlik düzenlemesi

•

İlaçta alternatif geri ödeme modellerinin oluşturulması

•

Kurumumuz poliklinik ve laboratuvarında işlemlerin otomasyona geçirilmesi

•

SGK TV yayınlarının Smart TV platformlarından yayımlanmasının sağlanması

•

Maluliyet yazılımının MEDULA Hastane uygulamasına entegrasyonunun sağlanması

•

Vatandaşın hizmete ihtiyaç duyacağı il/ilçelerde, yeni kurulan Organize sanayi Bölgelerinde
ve Doğal Afet yaşanan bölgelerde kullanılmak ve Sosyal Güvenlik Merkezi işlemlerini yürütmek üzere adet Mobil SGM aracının hizmete sunulması

•

‘İş göremezlik ödemelerinin’’ Mobil Platforma taşınması

•

Emekli aylıklarının görünmesinin Mobil Platforma taşınması

•

2015-2019 dönemi Stratejik Planının STK’larla paylaşılacağı tanıtım toplantıları/konferans
vb. düzenlenmesi

•

Mobbing program yazılımının gerçekleştirilerek, programın işleyişinin sağlanması

•

Kurumumuzca belirlenen 5 meslek grubunda prime esas kazanca karine teşkil edecek ücret
skalalarının belirlenerek analiz raporu hazırlanması

•

Kayıt dışı istihdamla mücadele faaliyetleri kapsamında, gerek toplumun tüm kesimlerinin dikkatini çekmek gerekse mücadele sürecine katkı sunmalarını sağlamak amacıyla kayıt dışı
istihdamı önlemeye yönelik özgün ve uygulanabilir fikirlerin değerlendirildiği bir proje yarışması organize edilmesi.

•

Genel Sağlık Sigortası tescili açılan vatandaşlara otomatik olarak SMS ve elektronik posta
göndererek bildirimin sağlanması
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4. REFORM SÜRECİNDE GELİNEN NOKTA
Sigorta hak ve yükümlülüklerin eşitlendiği, mali olarak sürdürülebilir bir sistemin kurulması ve
genel sağlık sigortası sistemine geçiş süreçleriyle tamamlanan ve reform sonrası gelinen nokta
her yıl istatistiki veriler çerçevesinde değerlendirilmiştir;
Grafik 1. SGK açığının GSYH’ya oranı
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SGK Açığının GSYH’ye Oranı

Sosyal Güvenlik Kurumu açığının GSYH’ye oranı 2002 yılında yüzde 2,27 olarak gerçekleşmiş
iken; 2013 Eylül ayı itibariyle 1,2 olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 2. SGK açığının bütçeye oranı
% 34,00
% 31,00
% 28,00
% 25,00
% 22,00
% 19,00
% 16,00
%13,00
% 10,00

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

SGK Açığının Bütçe’ye Oranı

Açığın, Kurum bütçesine oranı 2002 yılında yüzde 28,46 iken; 2012 yılında % 10,79’dur.
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Grafik 3. Yıllar İtibarıyla Aktif-Pasif Oranları
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Aktif sigortalı sayısı, 2002 yılında 12 milyon 8 bin iken; 2013 yılında 18 milyon 890 bin’ e ulaşmıştır. Pasif sigortalı sayısı ise, 2002 yılında 5 milyon 887 bin iken; 2013 yılında 9 milyon 828 bin’ e
ulaşmıştır.2009’de Aktif/Pasif oranı 1,78 iken; 2013 yılında 1,93’ tür.
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Grafik 4. Sosyal güvenlik kapsamı
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2002

2003

2004

2005

2006

Türkiye Nüfusu

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sosyal Güvenlik Kapsamı

Sosyal güvenliğin en önemli göstergesi olan sosyal güvenlik kapsamındaki değişim, 2002 yılında
66 milyon 439 bin olan nüfusun yüzde 70,8’i oranında 47 milyon 66 bini sosyal güvenlik kapsamında iken; bugün itibarıyla 75 milyon 627 bin olan nüfusun yüzde 98,9’una tekabül eden 74 milyon
773 bini sosyal güvenlik kapsamına alınmış bulunmaktadır.
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Grafik.5. Kayıt dışı ile mücadele çalışmalarında gelinen nokta
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Kayıtdışı İstihdam Oranları

Kayıt dışı istihdam oranı 2002 yılında yüzde 52,14 iken; 2013 yılı Eylül ayında yüzde 37,20 seviyesine düşmüştür.

Grafik 6. Kurumumuzun vermiş olduğu hizmetlerden memnuniyet oranları;
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2012 – 2013 genel memnuniyet, sigortalama, emeklilik, e – hizmetlerden memnuniyet puanlarının
karşılaştırılması ve puan hesaplama metodu kullanılarak hazırlanmıştır.2013 yılı itibariyle genel
memnuniyet oranları paydaşlarda 71,9 iken hizmet alanlarda 74,6 olarak gerçekleşmiştir.
Bürokrasinin azaltılması ve kolaylaştırılması, SGK’da sanalaştırma ve a sınıfı bilişim alt yapısı, ilaç
ve tıbbi cihaz bilgi bankası ve medula sisteminde yeniliklerden dolayı Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliğinden Kurumumuz En İyi uygulama Ödülüne layık görüldü.
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Tablo 1. Sosyal Güvenlik Reformu Öncesi – Sonrası (Özet)
Sosyal Güvenlik Reformu Öncesi

Sosyal Güvenlik Reformu Sonrası

Uzun Kuyruklar

Sıra Beklemeden Hizmete Erişim

Düşük Hizmet Kalitesi

Etkin ve Kaliteli Hizmet

Farklı Mevzuatlar

Tek ve Birleştirilmiş Mevzuat

Giderek Artan Açıklar

Dengenin Kurulmaya Başlanması

Hizmete Ulaşmada Güçlük

SGM’ler ile ‘Yerinde Hizmet’

Yüksek Kayıt Dışılık

Kayıt Dışı Oranlarında Azalma Trendi

Yukarıdaki tablo ‘Sosyal Güvenlik Reformu’ öncesi ve sonrasını özetler niteliktedir.

Gelinen Noktanın Özeti
Sosyal güvenlik sistemi, yukarıda genişçe değinildiği şekliyle, gerek beş yıllık kalkınma planlarında, gerekse siyasi partiler ve hükümetlerce ele alınmış ve süreç içerisinde çeşitli çözüm önerileri
geliştirilmiştir. 2002 yılında Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigorta alanlarında reform çalışmaları başlamış ve sosyal taraflarında katkıları ile 2006 yılında 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu
Kanunu ve 2008 yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 59 uncu
Hükümet tarafından çıkarılarak yasalaştırılmıştır. 5502 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı, SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR tek çatı altında birleştirilerek 2006 yılı Kasım ayından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu olarak hizmet vermeye başlamıştır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sosyal sigortalar alanında birçok konuda norm ve standart birliği sağlanmış uzun yıllar arzulanan “Genel Sağlık Sigortası”
yasalaşmış ve hayata geçirilmiştir.
Sosyal güvenlikte alınan kararların ve uygulamaya konulan politikaların olumlu sonuçları uzun
vadede açıkça görülmektedir. Sosyal güvenlik açıklarının GSYH’na oranı ciddi şekilde azalırken
Kurumun gelirlerinde de önemli artışlar meydana gelmiştir.
2007 yılında %3 olan sosyal güvenlik açığının GSYİH’ye oranı, 2013 yılı sonu itibariyle %1,2 seviyesine gerilemiştir. Prim gelirlerinin, giderlerini karşılama oranı %52’lerden %61’lere yükseldi.
2008 yılında 15 milyon olan Aktif sigortalı sayısı 19 milyonlara ulaşmıştır. Yine 2009’de Aktif/Pasif
oranı 1,78’den 2013 Eylül ayında Aktif/Pasif oranı 1.93’e yükselmiştir.
Tüm Türkiye’deki e-devlet hizmetlerinin % 61’ini SGK verirken, bu oran e devlet hizmetlerinden
yararlanma oranı açısından Türkiye 1.cisi olmuştur. Aynı şekilde açılan 473 Sosyal Güvenlik Merkezleri ile hizmet vatandaşın ayağına götürülerek vatandaş memnuniyet oranları % 39’lardan %
75’e yükselmiştir.
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Kısaca bugün gelinen noktada reform sıkıntısız bir şekilde hayata geçirilmiş, sosyal güvenlik açıkları artık risk olmaktan çıkarak mali açıdan sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemi kurulmuş, bürokrasinin ortadan kaldırılması, vatandaş odaklı hizmetlerin yaygınlaştırılması, teknolojik alt yapının
kurulması, fiziki mekanların yenilenmesi gibi çok önemli çalışmalar bu dönemde bitirilmiştir.
Bütün bu gelişmelere rağmen sosyal güvenlik sistemini daha iyiye götürme yönündeki çalışmalara devam edilmektedir. Yeni kurulan sistem, hem yasal değişikliklerle hem de hayata geçirilen
yüzlerce iyi uygulama örnekleriyle desteklenmektedir.
Bu süreçte reformun sıkıntısız bir şekilde hayata geçmesi ve yeni uygulamaların başarılı sonuçlar
doğurması için tüm Kurum çalışanlarının özverili ve olağanüstü gayret ve çabaları olmuştur.
Yapılan bütün bu çalışmaların amacı, sosyal güvenlik sisteminin, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, insanına gelişmiş ülkelerdeki gibi sosyal hak ve imkanlar sunabilmesidir.
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5. YAPILMASI GEREKLİ ÇALIŞMALAR
Bugün geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin oluşturulması açısından
çok önemli çalışmalar yapıldığını söyleyebiliriz. Ancak yapılan tüm bu çalışmalara ilave olarak
gerek sigortacılık sistemi gerekse sağlık politikaları açısından önemli gördüğümüz ve gelecek dönemde mutlaka ele alınarak değerlendirilmesi gerekli konularda aşağıda açıklamaya çalışacağız.

5.1. İHTİYAÇ DUYULAN YASAL DÜZENLEMELER
5.1.1. Aktüeryal dengeyi olumsuz etkileyen, yurtdışı borçlanma uygulamasının
tamamen kaldırılması veya borçlanma alt sınırının artırılması
Mevcut mevzuat ve idari uygulamalar ışığında bugün itibariyle yurtdışı borçlanma bedellerinin
yaklaşık % 46’sı kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduklarının sağlık harcamalarına gitmektedir. 3600 günden emekli olan hak sahibi ödediği bedeli 40 ayda (3,3 yıl), 5000 güden emekli
olan hak sahibi ise 56 ayda (4,6 yıl) geri almaktadır. Sosyal güvenlik sistemi açıklarının yaklaşık
%10’u (2,5 milyar TL) yurt dışı borçlanma sisteminden kaynaklanmaktadır.
Türk vatandaşlığını kaybettiği halde Mavi Kart sahibi olup yurtdışı borçlanma işlemlerinden yararlanmak isteyen ve bu sebeple yargıya başvuran sayısında son dönemlerde ciddi artış meydana
gelmiştir. Bu duruma haiz yaklaşık 1,6 milyon vatandaşımızdan henüz 1.474 kişi dava açmıştır. Bu
davaların neticesinde yargı genelde şahıs lehine karar vermektedir. Ancak açılan dava sayısı her
geçen gün artmaktadır.
Sonuç olarak; Bilimsel çalışmalar, yurtdışı borçlanma uygulamasının yapılan reformların etkilerini
önemli ölçüde azaltması nedeniyle kaldırılması ya da bugün için asgari ücret olan borçlanma alt
sınırının, asgari ücretin 3,5 katına çıkarılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

5.1.2. Asgari ücretin 6,5 katı olan prime esas kazanç tavanının artırılması
Mevcut uygulamada prime esas kazanç tutarının tavanı, asgari ücretin 6,5 katı yani 6.113,40
TL’yi, geçememektedir. Bu uygulama gerçek kazançlardan prim alınamaması sonucunu doğurduğu gibi kendi içinde adaletsiz bir uygulama olarak devam etmektedir. Bu nedenle; prime esas
kazancın üst sınırının asgari ücretin 6,5 katı yerine 10 katına çıkarılması isabetli bir uygulama
olacaktır. Bu durum üst sınırdan prim ödeyen 382.000 kişiden yıllık 4.911 milyon TL ilave prim
geliri elde edilecektir.
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5.1.3. Evde temizlik ve bakım hizmetlerinde çalışanların sosyal güvenlik kapsamına
alınması
Bugün itibariyle bu hizmetlerde çalışan yaklaşık 900 Bin kişi mevcut olup bunların çok önemli
bir kısmından prim alınamamaktadır. Bu nedenle; ev hizmetlerinde sürekli çalışmayanlarla ilgili
olarak bürokrasinin kaldırılması, sigortalılık bildirimlerinin kolaylaştırılmasını temin ve sigortalılık
kapsamı dışında kalan yaklaşık 450.000 kadın çalışanın sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması
son derece önemlidir. Diğer yandan evde bakım hizmetinde anne, baba, eş veya çocuğuna bakan
kadınların, (yaklaşık 450.000 kişi) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından aldıkları ücretten stopaj
yöntemi ile primlerin SGK’ya Bakanlıkça yatırılarak ‘’Kadın istihdamının artışı’’ ve bu durumu haiz
vatandaşlarımızın sosyal güvenlik kapsamına alınması da isabetli olacaktır.
Ev hizmetleri ve evde bakım hizmetlerinde 900.000 kişi çalıştığı, asgari prime esas kazancın 2012
yılı için ortalama 913,50 TL olduğu, toplam prim oranının kısa vadeli sigorta kolu prim oranı %
1 olmak üzere %33,5 olduğu, bu kişilerin 15 gün üzerinden prim ödedikleri varsayımları altında
Sosyal Güvenlik Kurumunca Yapılan Hesaplara Göre yıllık yaklaşık 1.7 Milyon TL prim geliri elde
edileceği tahmin edilmektedir..

5.1.4. Emeklilik Yaşı İle Getirilen Uygulama Tarihinin Tekrar Değerlendirilmesi
5510 sayılı yasayla emeklilik yaşı konusunda çok önemli bir adım atılmış ve gelişmiş ülkelerde
uygulanan yaş sınırı 2036 yılından geçerli olmak üzere ülkemizde de uygulamaya koyulmuştur.
Ancak bugün itibariyle hala 49 yaşında emeklilik imkanı bulunmaktadır. 2036 yılına kadar kadınlar
en geç 58, erkekler 60 yaşında emekli olacaktır. 2048 yılından itibaren emeklilik yaşı 65 olacaktır.
Emeklilik yaşı AB üyesi ülkeler ile kıyaslandığında halen çok düşüktür.
Bu konuda etraflı bir şekilde tekrar tartışılmalı ve kademeli olarak yaş artırımı konusu değerlendirilmelidir. Aşağı tablolarda 2015 yılından itibaren emeklilik yaşının kademeli olarak artırılması
durumunda sağlanacak ilave gelir artışları gösterilmiştir.
2015’Ten İtibaren Emeklilik Yaşının 53 Olması Durumunda Sgk Gider Azalış Seyri
(Milyon TL)
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Gider Azalışı

2015

2020

2023

2025

2030

4/a

2.593

14.751

19.692

20.911

16.646

4/b

427

3.429

5.426

6.042

5.899

4/c

531

4.019

6.258

6.901

6.576

Toplam

3.551

22.200

31.376

33.854

29.122
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2015’Ten İtibaren Emeklilik Yaşının 53 Olması Durumunda Sgk Gider Azalış Seyri
Kişi Sayıları

2015

2020

2023

2025

2030

4/a

194.343

999.668

1.274.859

1.332.399

1.029.595

4/b

32.964

216.104

309.220

324.490

279.453

4/c

22.742

140.494

197.812

205.575

172.795

Toplam

250.049

1.356.266

1.781.463

1.862.463

1.481.844

Emeklilik Yaşının 53 Veya 60 Olması Durumunun Sgk Açık Seyrine Etkisi
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0,00%

5.1.5. Belediye Borçlarının Tasfiyesi
Bugün geldiğimiz noktada özellikle siyasi gerekçelerle verilen tavizler nedeniyle belediye borçları
ödenemez duruma gelmiştir. Belediye çalışanlarına emekli olduklarında ödenecek emekli maaşları karşılığı alınması gereken primler alınmamış ve alınmamaya da devam edilmektedir. Yaklaşık
5 Milyar TL borç birikmiş ve her geçen gün bu borç miktarı artmaya devam etmektedir. Sorunun
nihai çözümü çok büyük önem arz etmektedir. Bu konuda bugün soruna müdahale edilmemesi durumunda çok yakın gelecekte çok daha büyük sorunlarla karşılaşmamız kaçınılmaz görülmektedir.
Bu sorunun nihai çözümü aşağıda açıklandığı gibi olabilir.
5.1.5.a. Belediyelerin birikmiş borçlarının belirli bir oranda İller Bankası paylarından kesilmesi;
Belediyelerin İller Bankasından her ay aldıkları istihkak tutarının %20’si veya %30’unu geçmemek
üzere kaynaktan kesilerek ödenmesi.
5.1.5.b.Yeni borç birikiminin önüne geçilebilmesi için cari ay sigorta primlerinin İller Bankası
paylarından kesilmesi;
Genel bütçe vergi gelirlerinden her ay öncelikle cari ay primlerinin kaynakta kesintisisin sağlanarak borç birikiminin engellenmesi sağlanabilecektir.
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5.1.5.c. Belediyelerin İller Bankası’ndan alınacak kredi ile alınacak kredi ile borçlarının ödenmesi;
Belediyelerin Kurumumuz’a olan borçlarının peşin olarak defaten ödenmesi halinde söz konusu
borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının %50’si veya tamamı telkin edilebilir.

5.2. GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL DEĞERLENDİRME
2004 – 2014 yıllarına ait sağlık harcamalarına ilişkin genel görünüm aşağı tabloda verilmiştir.
2004-2012 Sağlık Harcamaları
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

13.644

17.691

20.045

25.404

28.863

32.556

36.542

44.151

49.938

54.603

5.626

8.490

10.267

13.953

15.129

18.469

21.848

29.206

33.508

36.295

3.521

5.442

6.399

7.325

7.875

9.584

11.255

16.746

19.718

21.585

1.083

1.325

1.523

2.247

2.572

3.558

4.100

5.152

5.950

6.516

1.021

1.723

2.345

4.381

4.682

5.327

6.493

7.308

7.839

8.194

7.001

8.372

8.858

10.717

13.161

13.547

14.144

14.300

15.590

17.388

83

154

757

765

1.017

•

829

921

734

574

541

550

645

Özel hastanelerin harcamalarında 2007 yılından sonraki olağan dışı artışın nedeni özel hastaneler, özel tıp ve dal merkezleri ile ilk defa sözleşme yapılmasıdır.
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•

Devlet hastanelerinin harcamalarında sürekli artış olduğu görülmektedir.

•

2009 yılından itibaren global bütçe uygulaması nedeniyle ilaç harcamalarında yatay seyir
sağlanmıştır.

5.3 SAĞLIK SİSTEMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
Gerek 5510 sayılı yasa, gerekse son 10 yıllık dönemde sağlıkta yapılan önemli reformlar dikkat
çekici olmuştur. (Özel hastanelerden sağlık hizmeti alınması, tüm eczanelerin vatandaşlara açılması, sağlık harcamalarının tamamına yakınının devletçe karşılanması v.b. uygulamalar)
Yapılan yasal düzenlemeler ve idari uygulamalar sonucu sağlık hizmetlerinde gelinen nokta takdir
edilmelidir. Ancak uzun vadede sürdürülebilir bir sağlık sistemi oluşturulması konusu da son derece önemli olup bu konunun da gündemde kalması ve tartışılması gerekir. Bu nedenle önümüzdeki
süreçte bu konuda sıkıntı yaşanmaması için bugün geldiğimiz noktanın iyi değerlendirilmesi ve
analiz edilmesi, gelişmiş ülke uygulamaları da dikkate alınarak bazı konularda yeni adımlar atılması gereği açıktır.
Bu çerçevede aşağıdaki konuların değerlendirilmesinin faydalı ve gerekli olduğuna inanıyoruz.
Değerlendirilecek konular:
•

Sağlık teminat paketinin çok geniş olması

•

Birey katkı payının düşük olması

•

Özel/ Tamamlayıcı sağlık sigortacılığı sisteminin geliştirilememesi

•

Performansa dayalı ek ödeme

•

Aile hekimliği sisteminin etkin kullanılamaması

•

Tanı ve tedavi rehberlerinin olmaması

•

Özel hastanelerde yaşanan ve özel sektör tarafından dile getirilen sorunlar

•

Üniversite hastanelerinde yaşanan temel sorunlar

•

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin özel sağlık hizmet sunucularından alınması

•

Özel hastanelerin bağımsız firmalarca denetimi

•

İlaç katılım paylarında farklılaşmaya gidilmesi

•

Tütün mamullerinden ilave sağlık primi alınması
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5.3.1. Sağlık Teminat Paketinin Çok Geniş Olmaması
Ülkemizde sağlık teminat paketi gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça geniştir. AB Ülkerlerinde bile bu kadar geniş teminat paketi bulunmamaktadır. Bu çerçevede teminat paketi kapsamındaki tüm işlemler ayrıntılı değerlendirilmeli, Diş tedavisinde ortodontik işlemler, fizik tedavideki bazı işlemler, tüp bebek uygulamaları, bazı laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri, ilaç
geri ödeme listesinin güncellenmesi v.b. konular tespit edilerek yapılacak çalışma sonucu teminat
paketi dışına çıkarılabilir. Yine teminat paketi kapsamındaki bir kısım işlemler de tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında değerlendirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na yük olmaktan çıkarılabilir.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamında Teminat Paketi Kapsamından Çıkarılabilecek
Sağlık Hizmetleri
SAĞLIK HİZMETİ
18 yaş üzeri kişilerin diş tedavileri

Teminat Paketi Kapsamında
Olmayan Ülkeler
Danimarka, Hollanda, Almanya, İtalya,
Fransa, Portekiz, İspanya

18 yaş üzeri kişiler için optik ve lens tedavileri Fransa, Hollanda, Fransa
Fizik tedavi

Almanya, Hollanda, Fransa

Yol ve gündelik giderleri

Hollanda, Almanya, Yunanistan, Finlandiya

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamında Teminat Paketi Kapsamından Çıkarılabilecek
İlaçlar
İLAÇLAR
OTC ilaçları*

Teminat Paketi Kapsamında
Olmayan Ülkeler
Belçika, Fransa, Macaristan, Portekiz,
Almanya, İrlanda, İsveç, İspanya, Amerika

Analjezikler (Ağrı kesici İlaçlar)

Belçika

Soğuk algınlığı ve öksürük ilaçları

Almanya, İtalya, İsveç

Laksatifler (Bağırsak yumuşatıcılar)

Almanya

Hipnotikler

Belçika, İzlanda

Bazı antibiyotikler

İzlanda

Anksiyolitikler (Anksiyete ilaçlar)

İtalya, İzlanda

Obezite ilaçları

İsveç, Almanya, Fransa

*OTC (Over The Counter) İlaçları: Tezgah üstü ilaçlar; Ağrı kesiciler, Antiseptikler, Vitaminler
ve mineraller, Öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları, Sindirim sistemi ilaçları, Laksatifler, Dermatolojik ürünler, Oftalmolojik ürünler, Oftalmolojik ürünler ve Uyku düzenleyiciler
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5.3.2. Birey Katkı Payının Düşük Olması
Yine Türkiye’de gerek ilaç gerekse tedavide birey katkı payı AB ülkeleri ve diğer gelişmiş Dünya
ülkeleri ile kıyaslandığında oldukça düşüktür. Bu amaçla; birey katkı payının gözden geçirilmesi,
gelişmiş ülkelere göre sağlık harcamalarına vatandaşın sağlığa ayırdığı pay çok düşüktür.(Hanenin tüm harcamaları içerisinde sağlık harcamasının payı OECD ortalaması % 3,2 İsviçre % 6,4
Yunanistan %5,4 iken bu oran Türkiye’ de %1,5), muayene, ilaç ve tıbbi malzeme katılım payı
oranlarının yeniden düzenlenmesi, koruyucu sağlık takiplerini yaptırmayan hastalardan daha yüksek katkı payı alınması gibi hususlar değerlendirilmelidir.

5.3.3. Özel/Tamamlayıcı Sağlık Sigortacılığı Sisteminin Geliştirilmesi
Yine sağlık teminat paketinin çok geniş olması özel sağlık sigortacılığı veya tamamlayıcı sigorta
sistemlerinin de gelişmesine engel teşkil etmektedir. Türkiye’ de tüm özel sağlık sigorta oranı %
2,5 iken, Almanya’ da özel sağlık sigortalı oranı % 30 ve tamamlayıcı sigortalı oranı %8, tamamlayıcı sigortalı oranı Hollanda’ da %92, Avustralya’ da %35, Fransa’ da ise %90 oranındadır.
Bu açıklamalar ışığında; sağlık teminat paketinin daraltılarak özel sağlık sigortacılığı veya tamamlayıcı sigorta sistemlerinin teşvik edilmesi, ilave ücretler açısından; Özel sağlık sigortacılığı
ve tamamlayıcı sigorta teşvik edilmesi, özel sağlık sigortası yaptıran vatandaştan ayrıca zorunlu
tahsil edilen GSS primi alınmaması gibi uygulamalar hayata geçirilebilir.

5.3.4. Performans Uygulaması
Performansa Dayalı Ek Ödeme
Sağlık sisteminde etkinlik ve verimliliğin sağlanması amacıyla; performansa dayalı ek ödeme
sistemine 2004 yılında geçilmiştir. Konuyla ilgili Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu ve Prof. Dr. Adnan
Kısa’nın 2008 yılında yaptığı araştırmaya göre uygulama sonuçları değerlendirilmiş ve aşağıdaki
sonuçlarla karşılaşılmıştır.
2004 yılı öncesi ve sonrası karşılaştırma sonuçları:
•

Cerrahi hekim başına düşen ameliyat sayısı %9.85 arttı.

•

Önceden hasta başına ortalama 0.13 olan damar yolu açılışı, yeni sistemde 2.14 seviyesine
çıktı.

•

Tam kan uygulama oranı %6’ dan % 76’ ya çıktı.

•

Doktor başına düşen ayaktan tedavi sayısında % 71.51, yatan hasta sayısında ise %38.63
artış oldu.

•

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi (PDEÖS) öncesinde guatr ameliyatı olan hastalar
ortalama 5.78 günde tedavi edilip taburcu edilirken bu süre 6.38 güne çıktı.
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Yine son dönemlerde sağlık bakanlığı verilerine göre ameliyat sayılarında önceki dönemlere göre
çok ciddi artışlar gerçekleştiği görülmüştür. Son 5 yıllık yapılan araştırmada bu sayının 2 milyon
700 binlerden 11 milyona kadar çıktığı tespit edilmiştir.
Hekimlerin sunduğu faaliyetler sonucunda elde edilen puanlar karşılığı olan ek ödeme tutarları;
hastanenin sunduğu tüm sağlık hizmetleri karşılığı olan toplam tahakkuk üzerinden hesaplanmaktadır. Bu durumun sunulan sağlık hizmetlerinin nicelik olarak artışına sebep olduğu düşünülmektedir. Gerek yukarıda yer alan araştırma sonuçları gerekse Sağlık Bakanlığı verileri birlikte değerlendirildiğinde bu konuda çok ciddi bir sorun olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Bu nedenle;
Performans uygulaması sadece niceliğe dayalı değil;
•

Koruyucu ve sağlığı geliştiriciliği

•

Endikasyon doğruluğu

•

Tanı tedavi kılavuzlarına uygunluğu

•

Hata – Komplikasyon oranı

•

Riskli vaka oranı

gibi nitelik ölçülerini de dikkate alan performans ölçütleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmelidir.

5.3.5 Aile Hekimliği Sisteminin Etkin Kullanılamaması
Ülkemizde 2010 yılı sonu itibariyle tüm illerimizde aile hekimliği uygulamasına geçilmiştir. Ancak
bugün geldiğimiz noktada sevk zincirinin hayata geçirilememesi sebebiyle aile hekimliğinden beklenen faydaların alındığını söylemek oldukça zordur.
•

Aile Hekimliği Sayısının ve Eğitiminin Yeterli Olmaması,

•

Aile Hekimliği Halk Tarafından Tam Olarak Benimsenmemesi

•

Halkımızın Hizmetini Hastanelerden Alma Alışkanlığı,

v.b. sebeplerle sevk uygulaması başlatılamamıştır.
Aile hekimliği ‘’sadece reçete yazdırılan veya basit istirahat raporlarının alındığı yerler’’ olarak
algılanmaktadır.
Yazılan reçetelerin %46’ sı aile hekimliğinde yazılmaktadır. Aile Hekimleri tarafından yazılan reçete yazılım oranı son yıllarda çok önemli artışlar göstermiştir. Aşağı tabloda sadece 21 ilde sevk
sistemine geçilmesi durumunda elde edilebilecek tasarruf gösterilmiştir.
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Sevk Sistemi (2012 Yılı Acil Hariç Ayaktan İşlem Tutarı En Fazla 21 İl)
İlk 21 il 2012 ilk 6 ay tutar bakımından yaklaşık ülke toplamının %71,7 sini kapsamaktadır.
Aile hekimliğinden sevk sistemine 21 ilde başlanması durumunda önemli ölçüde tasarruf sağlanacağı düşünülmektedir.
2012 İlk 6 Ay Ayaktan (Acil Hariç)
İl Adı

Ön Görülen Tutar
Başvuru
%10
azalırsa

Takip Sayısı

İşlem Tutarı
Ayaktan

90314536

3835244969 383524497

Başvuru
%20
azalırsa

Başvuru
%30
azalırsa

Başvuru
%40
azalırsa

İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Adana
Antalya
Konya
Kocaeli
Samsun
Gaziantep
Kayseri
İçel
Manisa
Diyarbakır
Şanlıurfa
Hatay
Trabzon
Eskişehir
Balıkesir
Aydın
Denizli
TOPLAM

767048994 1150373491 1534097987
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5.3.6. Tanı ve Tedavi Rehberlerinin Olmaması
Ülkemizde; Güncel tanı tedavi rehberi veya ilaç kullanım rehberi gibi hekimlerin uyması zorunlu
kuralların bulunmamaktadır. Bu sorunun çözümü için; Güncel tanı – tedavi rehberleri ve güncel ilaç
kullanım rehberlerinin oluşturulması ve uyulmasının zorunlu hale getirilmesi, mesleki içi eğitimler
düzenlenerek hekimlerin sağlık harcamaları konusunda bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir.

5.3.7 Özel Hastanelerde Yaşanan ve Sektör Tarafından Dile Getirilen Temel Sorunlar
•

Sağlık reformu çerçevesinde tüm sigortalılara özel hastanelerin yolunun açılması çok önemli
bir düzenleme olmuştur. Uygulamanın başlangıcında SGK tarafından ödenen ücret bedeli dışında özel hastanelerin sınırsız ilave ücret alabilmeleri mümkündü. Bu uygulama 2008 yılında
yasa çalışmaları sırasında söz konusu tasarıda 3 katı ile sınırlandırılmış ancak özellikle Sağlık
Bakanlığı’nın talebi üzerine 3 katı oranı %30 a düşürülmüştür. Daha önce sınırsız ücret alma
imkanına sahip hastanelerin alabilecekleri ilave ücretin %30 ile sınırlandırılması özel hastaneleri ciddi şekilde sıkıntıya sokmuştur. %30 uygulamasının başladığı tarihten günümüze kadar
özel hastane sahiplerince bu konu sürekli gündemde tutulmuş ve gerek Sosyal Güvenlik Kurumu gerekse Sağlık Bakanlığı nezlinde çok sayıda girişimde bulunulmuştur. Bugün geldiğimiz noktada bu girişimlerin de bir sonucu olarak farklı tarihlerde değişiklikler yapılmış ve özel
hastanelere %200 e kadar fark ücreti alabilmeleri imkanı sağlanmıştır. Ancak bütün bunlara
rağmen özel hastane sahiplerince; kurumca sağlık hizmeti fiyatlarında artış yapılması, Sağlık
Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının maliyetleri karşılamaması ve ilave ücret oranının (%20
0) düşük olması sürdürülebilirliği olumsuz etkilediği, kamu hastaneleri ile karşılaştırıldığında;
kira, maaş, vergi gibi artı işletme giderleri olmasına rağmen özel hastanelere hasta başına
daha az ücret ödenmektedir. Ayrıca özel hastanelerde görev yapmakta olan hekimlere günlük muayene kotası uygulanmaktadır. İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerinde kamu ile
aynı ücretlendirme uygulanması nedeniyle mağdur olunduğu hususları dile getirilmektedir.
Bu çerçevede sorunun nihai çözümü amacıyla özel hastaneler için farklı sözleşme alternatifleri geliştirilebilir. Bunlar;

•

SUT fiyatı üzerinden sadece %30 ilave ücret alabilir

•

SUT fiyatının %70’i SGK tarafından ödenir ama özel hastane 3 katına kadar ilave ücret alabilir.

•

SGK ile sözleşme yapmayan özel hastane vatandaştan istediği ücreti alabilir, SGK özel hastaneye herhangi bir ödeme yapmaz.

şeklinde olabilir.
Özel hastanelerin kendilerine en uygun şekilde SGK ile anlaşma yapmaları halinde; SUT fiyatlarının artırılması yönünde baskı ortadan kalkacağı gibi serbest piyasa koşullarında rekabete dayalı
sağlık hizmeti sunumu gerçekleşebilecek, SGK giderleri azalacak böylece sürdürülebilir sağlık
hizmetinin verilebilmesi sağlanacaktır.
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5.3.8 Üniversite Hastanelerinde Yaşanan Temel Sorunlar
•

Tam gün yasası nedeniyle öğretim üyelerinin üniversitelerde hizmet verememesi; bu hizmetlerin özel sektör tarafından karşılanmasına sebep olmaktadır. Bu durum vatandaşa ek
maliyetler yükleyerek hizmetlere erişmede zorluklara yol açmaktadır.

•

Üniversiteler, öğretim üyesi fark ücreti alamamaktadırlar. Sadece 2011 yılı için 448 milyon tl
mesai dışı gelir olarak aktarılmış olup takip eden yıl içinde ödenmemiş olması üniversitelerdeki mali sıkıntıyı arttırmıştır.

•

Öğretim üyelerinin özel sektörü tercih etmeleri tıp eğitiminde akademik kadroların kaybına
buda beraberinde üniversite hastanelerinde gelir kaybına, sağlık hizmetlerinde kalite ve kantite azalışına yol açmaktadır.

•

Üniversite performans sisteminin sadece sağlık hizmetleri karşılığında alınan tutarlara endeksli olması eğitim ve araştırma gibi faaliyetleri ikinci plana itmektedir.

Üniversite Hastanelerinde Çözüm Önerileri
Üniversite hastanelerinin yaşadıkları sorunlara ilişkin olarak üniversite yetkilileri tarafından dile
geitrilen ana sorunlar aşağıdaki gibidir.
•

Öğretim üyeleri tarafından sunulan sağlık hizmetleri için vatandaşın fark ücreti ödemesine
yönelik düzenleme tekrar başlatılabilir. (Örneğin saat 16:00-19:00 arası)

•

Öğretim üyeleri, sundukları sağlık hizmetleri dışında, eğitim, araştırma gibi kriterlerle verilen ek ödeme, SGK’dan karşılanan tahakkuklardan bağımsız hale getirilmeli ve üniversite
hastanelerine, eğitim ve araştırma giderleri için döner sermaye gelirlerine aktarılmak üzere
merkezi bütçeden ödenek ayrılabilir.

•

Ayrıca, mevcut performans sistemi gözden geçirilerek öğretim üyelerinin yeniden sistem
içerisinde yer alması teşvik edilebilir.

•

Üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığı hastanelerinde olduğu gibi sağlık hizmetlerine ilişkin götürü bedel üzerinden hizmet alımı yapılması sağlanabilir. Bu durum bu hastanelerdeki
etkinlik ve verimliliği artıracaktır.

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin hali hazırda özel sağlık hizmeti sunucuları ile kurum arasında herhangi bir sözleşme bulunmamaktadır. ADSM de verilemeyen hizmetler sevk edilmesi
halinde özel ağız ve diş sağlığı hizmeti veren sağlık hizmet sunucularından temin edilebilmektedir.
Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin özel sağlık hizmet sunucularından belirle işlem kalemlerinde;
belirlenen kotalar dahilinde alınabileceği bir hizmet alım sözleşmesinin hayata geçirilmesi konusu
değerlendirmeye alınabilir.

105

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

Özel sağlık hizmet sunucularından belirlenen kotalar dahilinde;
•

Diş hekimi muayenesi

•

Diş çekimi

•

Dolgu

•

Kanal tedavisi

•

Koruyucu diş sağlık hizmetlerine yönelik tedaviler.

•

Detartraj (Diş taşı temizliği) v.b

gibi hizmetlerin alınması değerlendirilebilir.

5.3.10. Özel Hastanelerin Bağımsız Firmalarca Denetimi
Mevcut durumda; denetimler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak
bu da denetimden istenen sonuçları vermemektedir. Etkin ve verimli bir denetimin yapılabilmesi
amacıyla hastanelerce sunulan sağlık hizmetlerinin mevzuata uygunluğu ve kalite yönünden denetimi bağımsız denetim firmalarınca gerçekleştirilmesi konusu tartışılmalıdır.

5.3.11. İlaç Katılım Paylarında Farklılaştırmaya Gidilmesi
İlaç katılım payları halen;
--

Çalışanlar için %20

--

Emekliler için %10

--

Kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlar için %0 uygulanmaktadır (her iki gurup için katılım payından muaf hastalıklar ve ilaçlar)

5510 sayılı kanunda yapılan değişikliğe istinaden;
--

Muaf grubun küçültülmesi ve katılım paylarının(örneğin %1, %3, %5,%8 gibi) farklı seviyelerde alınması konusu değerlendirilebilir.. Bu vesileyle ilaç israfının önlenmesi sağlanmaktadır.
AVRUPA ÜLKELERİNDE İLAÇ KATILIM PAYI UYGULAMALARI

İngiltere

- İlaçların yaklaşık %80’ine devlet hiçbir katkıda bulunmamaktadır.

Belçika

- %25 ile %80 oranında katılım payı alınmaktadır.

İspanya

- İlaç tutarının %40 katılım payı olarak sigortalıdan alınmaktadır.

Fransa

- Ayaktan tedavilerde %100’e kadar katılım payı alınmaktadır.

İtalya

%50 oranında katılım payı alınmaktadır.
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•

Avrupa ülkeleri katılım payı uygulamaları incelendiğinde;

Kurumumuzca uygulanan katılım payı, tutar ve oranlarının diğer ülke uygulamalarına göre düşük
olduğu görülmektedir.
Kronik hastalıklarla ilgili olarak;
•

Familyal (Doğuştan) ve Metabolik(Şeker hastalığı vs.) yüksek kolesterol hastalığında katkı
payı alınmamalı; ancak bunların dışında spor, diyet yaparak veya zayıflayarak düşürülebilen
iradi hiper kolesterolomi, hiper lipidemi(Yüksek kan kolestrolünde) için kullanılan ilaçlardan
%8 katkı payı alınabilir.

•

Yüksek tansiyon hastalığında kullanılan ACE inhibitörü grubu ucuz ama etkili ilaçlardan hiç
katkı payı alınmazken, aynı derecede tansiyon düşürme etkinliğine sahip, ancak çok daha
pahalı ve de Pazar payı en yüksek olan ARB grubu ilaçlardan %3 katkı payı alınabilir.

5.3.12. Tütün Mamüllerinden İlave Sağlık Primi Alınması
Ülkemizde tütün mamullerine bağlı olarak gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak hesaplanan sağlık maliyeti çok yüksektir. SGK tarafından yapılan hesaplamalara göre bu mamullerin kullanımına
bağlı sadece doğrudan maliyet yaklaşık 3 Milyar TL ye yakındır. Bu nedenle bu konuda ayrıntılı
değerlendirmeye tabi tutularak SGK’nca ilave sağlık primi alınması yoluna gidilebilir. Konuyla ilgili
Dünya Sağlık Örgütüyle SGK’nca hazırlanan ve Aralık 2011 WHO tarafından yayınlanan önemli
bir rapor mevcuttur. Konuyla ilgili Dünya’da gerçek veriler kullanılarak gerçekleştirilen SGK’nca
yapılan çalışma sonuçları aşağı tabloda yer almıştır.
2010 Nisan – 2011 Mart
A – Toplam Doğrudan Sağlık Maliyeti (TL)

280.551.4141

B – Toplam Paket Miktarı (Adet)

464.679.5583

C – Ortalama Paket Fiyatı (TL)

517

D – Toplam Hasılat Tutarı (TL)

240.400.71395

E – Kutu Başına Maktu Tutar(TL) (A/B)

060

Alınması Gereken Maktu Prim (TL) (B.E)

278.807.734980
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CARİ AÇIK – DIŞ TİCARET AÇIĞI SORUNLARI VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Türk ekonomisinin temel sorunlarından birisi olan ve yapısal bir sorun olarak tanımlanan cari
açık ile söz konusu açığın temel nedeni olan dış ticaret açığının ekonomimiz açısından anlamı ve
önemini ortaya koyabilmek, açığın nedenleri üzerinde açıklamalarda bulunmak ve nihayetinde
bu yapısal sorunun çözüm önerilerine odaklanmak adına, öncelikle Ödemeler Dengesi konusuna
değinmemiz gerekmektedir.

1. ÖDEMELER DENGESİ
IMF tarafından yapılan tanıma göre Ödemeler dengesi, belirli bir süre içinde bir ekonominin yerlileri ile yabancılar arasında meydana gelen ekonomik akımlara bağlı değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerde meydana gelen değişikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun
olarak tespit edildiği istatistiki bir belgedir.
Ödemeler dengesinin bazı temel özellikleri ve ekonomi açısından önemine ilişkin olarak da şu
bilgileri paylaşalım:
• Ödemeler dengesi, bir yıl için tutulur. Türkiye’de ödemeler bilançosu tablosunun derlenip kamuoyuna açıklanması TCMB’nin sorumluluğundadır.
• Ödemeler dengesi, ülkenin belirli bir andaki toplam borç ve alacaklarını değil, ülkenin bir yıl
içerisinde diğer ülkelerle yapmış olduğu ekonomik işlemlerin ne yönde değiştiğini gösterir. Bu
açıdan işletmelerdeki bilanço yerine, daha çok kar-zarar tablosuna benzer. Stok değil, akım
değişken nite+liğindedir.
• Ödemeler bilançosu daima bir dengeyi ifade eder. Çünkü bir kayıt tekniği olarak ödemeler bilançosu, çift kayıtlı muhasebe sistemine göre tutulur. Borçlu kaydedilen bir hesabın ayrı yerde,
bir de alacaklı hesap şeklinde kaydı yapılarak sonuçta denklik sağlanır.
• Ödemeler bilançosunun açık vermesi, söz konusu ülkenin ödeme gücündeki bozulmayı gösterir. Dış açık veren ülkelerin parası yabancı paralar karşısında değer kaybeder.
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A. Ödemeler Dengesi Ana Hesap Kalemleri:
1. Cari İşlemler Hesabı
2. Sermaye ve Finans İşlemleri Hesabı
3. Resmi Rezervler Hesabı
4. Net Hata ve Noksan Hesabı
Bu dört hesabın net bakiyesinin toplamı, tanım gereği sıfırdır. Toplamın sıfır olması, ödemeler
bilançosunun dengede olduğunu gösterir.
Ödemeler bilançosu üç ana hesap grubuna ayrılır bunlar; cari işlemler hesabı, sermaye hesapları
ve rezerv hesaplarıdır. Bu üç temel hesabın dışında hata ve unutulmalardan kaynaklanan, kaynağı
belirsiz para diyebileceğimiz ve genellikle denkleştirici görev yapan net hata ve noksan hesabı
vardır.
Ödemeler bilançosunun en önemli ana hesap kalemi, ülkenin iktisadi işlemlerinin çok büyük bölümünün kaydedildiği cari işlemler hesabıdır. Cari işlemler hesabının mal ticaret hesabı, ihracat ve
ithalat kalemlerinden oluşur. Bu hesabın ikinci önemli alt hesabı, uluslararası hizmetler hesabıdır.
Hizmetler Hesabında uluslararası ulaştırma hizmetleri, turizm, haberleşme hizmetleri, inşaat hizmetleri, sigorta hizmetleri, mali hizmetler, kişisel ve kültürel hizmetler gibi kalemler bulunmaktadır.
Ödemeler bilançosunun ikinci önemli ana hesabı sermaye ve finans işlemleri hesabıdır. Bu hesap,
cari işlemler dengesinin açık vermesi halinde, söz konusu açığın nasıl kapatıldığını gösterir. Bir
başka deyişle, sermaye hesabında tahvil, hisse senedi, ev, arsa gibi varlıkların alım satımı ile
banka mevduat hesapları kaydedilir.
Sermaye hareketleri ile cari işlemler dengesi arasında önemli bir ilişki söz konusudur. Eğer bir
ülkenin cari işlemler dengesi açık veriyorsa, bu açık genellikle sermaye girişleriyle kapatılır. Yabancı ülkelerden kredi alınmaya çalışıldığı gibi, aynı zamanda yabancı sermaye teşvik edilir.
Ödemeler bilançosunda, cari işlemler ve sermaye hareketleri dengeleri birlikte göz önüne alındığında, ekonominin genel dengesini oluşturur. Eğer ekonominin genel dengesinde bir açık ya da
fazla söz konusu ise, bu fark, rezerv hareketleri hesabıyla denkleştirilir. Resmi rezervler hesabı,
merkez bankasının piyasaya müdahale etmek adına yapmış olduğu döviz alım ve satımı sonucunda, ülkenin resmi rezervlerindeki net değişmeyi gösterir.
Diğer taraftan bir ülkede yerleşik kişiler ve kurumlar dış alemden aldıkları her şeyin (mal-hizmet-varlık) bedelini ödemek zorundadırlar. Dolayısıyla da cari işlemler açığı olan bir ülkede, cari
işlemler açığı her şeyden önce sermaye hesabı fazlası ile finanse edilir. Sermaye hesabı fazlasının
cari işlemler açığını tam olarak finanse edememesi halinde ise, bakiye açık hükümetin merkez
bankası nezdinde sahip olduğu döviz rezervleriyle, kısaca resmi döviz rezervleriyle finanse edilir.
Net hata ve noksan kalemi ise, cari işlemler ve sermaye hareketlerinin toplamının sıfırdan farklı
olması varlıklarda değişime yol açar fakat uygulamada cari işlemler hesabı ile rezerv varlıklar da-
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hil sermeye ve finans varlıklar toplamı, çeşitli hata ve noksanlıklardan ötürü sıfırdan farklı sonuç
verdiği için toplam ters işareti ile net hata ve noksan kalemine kaydedilerek ödemeler dengesi
eşitliği sağlanmaktadır.
Net hata ve noksan kalemi için standart bir miktar ya da orandan söz edilemez. Buna karşılık bu
miktarın yüksekliği ve sürekli aynı yönde gelişiyor olması kayıtların, ölçümlerin, hesapların ve
anketlerin doğru olmadığı yönünde kuşkuları artırır. Türkiye’de son yıllarda ödemeler dengesinde
yüksek miktarlı artı işaretli net hata ve noksan kalemi yer almakta ve bu konuda başta Ortadoğu
ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkelerden Türkiye’ye kayıt dışı döviz girdiği yönünde iddialar ileri
sürülmektedir.
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2. CARİ İŞLEMLER AÇIĞI
Bilindiği üzere, son çeyrek yüzyılda özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomi alanındaki temel
sorunlanndan birisi de cari açıktır. Cari açık kısaca, döviz cinsinden gelir ve giderler arasındaki
(mal ve hizmet ticareti, gelirler ve transferler) ülke aleyhine farkı yansıtmaktadır. Bu açığın nedenlerinin belirlenmesi, bu etkenlere ilişkin önlemlerin alınması ve politik yaklaşımların geliştirilmesine imkan tanır. Ancak konunun sadece nedensel yönünün ele alınması çözüm imkanlarını
sınırlandıracağından, aynı zamanda bu açığın nasıl finanse edildiğinin de dikkate alınması gerekir.
Aslında bu sorunun, gelişmekte olan ülkelerin tasarruf açıklarının varlığı, harcama yönlü iç ve dış
politikaların etken olması ile gelir yaratan mekanizmaların sürdürülememesi sonucu ortaya çıktığı
da gözden kaçırılmamalıdır.
Cari işlemler açığı sorununu irdelerken, açığın büyüklüğü tek başına fikir vermeye yeterli değildir.
Bu nedenle açığın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki oranına bakmak gerekir, çünkü açığın
önemli bir mertebede olup olmadığını, sürdürülebilirliğini ve tehlike derecesini bize ancak bu ölçüt
gösterebilir. Ayrıca, makro ekonomik büyüklük bakımından ülkemize yakın ülkelerle de kıyaslamasını yaparsak, daha anlamlı bir değerlendirme yapmış oluruz.

Kaynak:Hazine Müsteşarlığı
Yukarıdaki grafikte 2003-2015 yılları arasında cari işlemler dengesinin GSYİH’ye oranı gösterilmiştir. 2009 yılında küresel krizin de etkisiyle ithalattaki %30.2 oranındaki düşüş neticesinde cari
işlemler açığında önemli bir azalma olmuş ve cari işlemler dengesinin GSYİH’ye oranı %1.8’e
kadar gerilemiştir. Ancak, bu konjonktürel düşüş dışında cari açığımız özellikle 2010 yılından bu
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yana tehlikeli sınır kabul edilen %5’in üzerinde seyretmektedir. Bu dönemde sadece geçtiğimiz
2015 yılında yine ithalattaki yaklaşık %15’lik düşüş neticesinde söz konusu oran %4,5 olarak
gerçekleşmiştir. İşte bu nedenledir ki cari açık ülkemiz ekonomisinin en önemli kırılganlığı olarak
nitelendirilmektedir.

Kaynak: IMF
Yukarıdaki grafikte, ülkemiz ile BRIC ülkelerinin cari işlemler dengesinin GSYİH’ye oranları karşılaştırılmıştır. Buna göre, Rusya ve Çin cari işlemler fazlası verirken, ülkemiz ile birlikte Brezilya
ve Hindistan cari işlemler açığı vermektedir. 2015 yılında cari işlemler dengesinin GSYİH’ye oranı
Hindistan için %-1.1 ve Brezilya için %-3.3 olurken, her iki ülke de tehlike sınırı kabul edilen %-5’in
altında kalmayı başarmıştır. Ülkemizde ise bu oran 2015 yılında düzelme göstermesine rağmen
%-4.5 olmuştur ki söz konusu 5 ülke arasında en kötü durumda maalesef ülkemiz ekonomisi bulunmaktadır.

A. Ülkemizde Durum
Ödemeler Dengesi İstatistikleri TCMB tarafından açıklanmaktadır. Açıklanan verilere göre önemli
görülen noktalar şu şekilde sıralanmaktadır:
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Ödemeler Dengesi Gelişmeleri
(Milyon dolar)

2000

CARİ İŞLEMLER HESABI

2005

2010

2015

-9,920

-20,980

-44,616

-32,228

İhracat

30.923

78.509

120.992

151.970

İthalat

52.882

111.445

177.317

200.127

Mal Dengesi

-21.959

-32.936

-56.325

-48.157

Mal ve Hizmet Dengesi

-10.682

-17.064

-39.576

-24.025

0

0

-51

-21

-9.584

-42.685

-60.099

-11.193

982

10.031

9.099

16.957

1.615

14.670

19.617

-9.369

-2.661

1.495

-464

9.225

2.997

-23.200

-14.968

11.831

-2.997

23.200

14.968

-11.831

SERMAYE HESABI
FINANS HESABI
Doğrudan Yatırımlar
Portföy Yatırımları
NET HATA VE NOKSAN
Genel Denge
REZERV VARLIKLAR
Kaynak: TCMB

• Ülkemiz Ödemeler Dengesinde Cari İşlemler Hesabı daima açık vermektedir.
• Cari işlemler hesabında Mal Hesabı her zaman açık verirken, Hizmet Hesabı her zaman fazla
vermekte ve mal açığının dengesizliğini bir nebze de olsa gidermektedir.
• Cari İşlemler açığı, büyük oranda finans hesabındaki fazlalıkla kapatılmaktadır. Burada Finans
Hesabındaki (-) işaret, uluslararası muhasebe sistemi nedeniyle oluşmaktadır, çünkü sistemde
eksi bakiye net finansman girişine işaret etmektedir.
• Finans hesabında ülkemize doğrudan yatırımların yıllar içinde arttığını görüyoruz. Ancak, kısa
vadeli olarak nitelendirilen portföy yatırımlarının halen doğrudan yatırımlardan fazla olması
da dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Bu genellemeye uymayan tek yıl, 2015 yılı olmuştur.
2015 yılında portföy yatırımlarında 9.4 milyar dolarlık bir azalma olmuştur ki, bu durum sıcak
para girişinin azalması bakımından olumlu, ancak cari açığın finansmanı bakımından olumsuz
bir işarettir.
• Bu cümleden olmak üzere, cari işlemler açığında finansman kalitesi noktasındaki tartışmaya
geldiğimizde; açığın finansmanının uzun vadeli ve sağlıklı yol olan doğrudan yatırımlar ile fi-
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nanse edilmesi istenirken, ülkemizde sıcak para olarak adlandırılan ve kısa vadeli bir yol olan
portföy yatırımlarının 2015 yılı dışındaki tüm yıllar boyunca ağırlıkta olması, istenmeyen bir
sağlıksız finansmana işaret etmektedir.
• Net hata ve noksan kalemi ise, daha önce değindiğimiz üzere, kaynağı açıklanamayan finansmanı işaret etmektedir ki, bu noktada kayıt dışılık ilk akla gelen unsurdur ve bir başka
sağlıksızlık göstergesidir. Ülkemizde de net hata ve noksan kaleminde arzu edilmeyen ölçüde
(özellikle 2015’te 9.2 milyar dolar) büyüklükler göze çarpmaktadır.

B. Ödemeler Dengesine Etki Eden Unsurlar
Öncelikle vurgulanması gereken unsur; ülkemizin ödemeler dengesinde en önemli belirleyicinin
cari denge ve cari dengenin de en önemli belirleyeninin dış ticaret dengesi olduğudur. Bu çerçevede, evvel emirde dış ticaret açığı konusuna eğilmek gerekmektedir.
Aşağıdaki tabloda yer alan yıllık ve dönemsel büyüme oranları, ülkemizin son 10 yıllık dönemde
oldukça başarılı bir büyüme performansına sahip olduğunu ortaya koymakta, hemen ardından
gelen tabloda ise dış ticaretimizin gelişimine ilişkin veriler paylaşılmaktadır.
Türkiye Ekonomisi Büyüme Oranları
YILLAR

Büyüme %

YILLAR

Büyüme %

DÖNEMLER

Büyüme %

2006

6.9

2012

2.1

1982-1986

5.3

2007

4.7

2013

4.2

1987-1991

4.3

2008

0.7

2014

3.0

1992-1996

4.4

2009

-4.8

2015

4.0

1997-2001

1.5

2010

9.2

2002-2006

7.2

2011

8.8

2007-2015

3.5

Kaynak: TÜİK
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Türkiye Dış Ticaretindeki Gelişmeler (1990-2015)
YILLAR

DIŞ TİCARET – YILLIK (Milyon $)
İhracat

Değ.%

İthalat

Değ.%

Denge

Hacim

İhr/İth %

1990

12,959

11.5

22,302

41.2

-9,343

35,261

58.1

1991

13,593

4.9

21,047

-5.6

-7,454

34,640

64.6

1992

14,715

8.2

22,871

8.7

-8,156

37,586

64.3

1993

15,345

4.3

29,428

28.7

-14,083

44,773

52.1

1994

18,106

18.0

23,270

-20.9

-5,164

41,376

77.8

1995

21,637

19.5

35,709

53.5

-14,072

57,346

60.6

1996

23,224

7.3

43,627

22.2

-20,402

66,851

53.2

1997

26,261

13.1

48,559

11.3

-22,298

74,820

54.1

1998

26,974

2.7

45,921

-5.4

-18,947

72,895

58.7

1999

26,587

-1.4

40,671

-11.4

-14,084

67,258

65.4

2000

27,775

4.5

54,503

34.0

-26,728

82,278

51.0

2001

31,334

12.8

41,399

-24.0

-10,065

72,733

75.7

2002

36,059

15.1

51,554

24.5

-15,495

87,613

69.9

2003

47,253

31.0

69,340

34.5

-22,087

116,593

68.1

2004

63,167

33.7

97,540

40.7

-34,373

160,707

64.8

2005

73,476

16.3

116,774

19.7

-43,298

190,251

62.9

2006

85,535

16.4

139,576

19.5

-54,041

225,111

61.3

2007

107,272

25.4

170,063

21.8

-62,791

277,334

63.1

2008

132,027

23.1

201,964

18.8

-69,936

333,991

65.4

2009

102,143

-22.6

140,928

-30.2

-38,786

243,071

72.5

2010

113,883

11.5

185,544

31.7

-71,661

299,428

61.4

2011

134,907

18.5

240,842

29.8

-105,935

375,749

56.0

2012

152,462

13.0

236,545

-1.8

-84,083

389,007

64.5

2013

151,803

-0.4

251,661

6.4

-99,859

403,464

60.3

2014

157,610

3.8

242,177

-3.8

-84,567

399,825

65.1

2015

143,839

-8.7

207.234

-14.4

-63,395

351,073

69.4

Kaynak: TÜİK
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Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, özellikle son 10 yıllık dönemde dış ticaretimizde bir
sıçrama yaşanmış ve dünya ekonomisi ile entegrasyon yönünde büyük mesafe alınmıştır. Türkiye
küresel ekonomik sisteme tamamen entegre olmuş ve Dünya Ticaret Örgütü Üyeliği ve Avrupa
Birliği ile gerçekleştirilen Gümrük Birliği Anlaşması gibi gerek çok taraflı anlaşmalar ve gerekse
Serbest Ticaret Anlaşmaları gibi ikili anlaşmalarla bu pozisyonunu sağlamlaştırmıştır. Aşağıdaki
grafikte BRIC ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak ekonomimizin dışa açıklık ve dolayısıyla dünya
ekonomisine entegrasyon oranını görebiliriz:
Çeşitli Ülkeler Bazında Ekonominin Dışa Açıklık Oranı (Dış Ticaret/GSYİH, %)

Kaynak: IMF
Grafikten de görüleceği üzere, dışa açıklık oranı bakımından ülkemiz tüm BRIC ülkelerini geride
bırakmayı başarmıştır. İncelenen 2001-2015 yılları arasında Rus ekonomisinin dışa açıklık oranında son yıllarda petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gerileme gözlenirken, diğer tüm ülke
ekonomilerinde artış görülmüştür. Bu sonuçlara göre ülkemizin dünya ekonomisi ile entegrasyon
yolunda oldukça iyi bir dönem yaşadığını söyleyebiliriz.
Bu bölümde son olarak cari işlemlar açığı/dış ticaret açığı ilişkisini rakamlarla ortaya koymak
faydalı olacaktır.
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Yıllar İtibarıyla Cari İşlemler ve Dış Ticaret Açığının Gelişimi
YILLAR

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI

(MİLYON DOLAR)
DIŞ TİCARET AÇIĞI

2000

-9.920

-26.728

2001

3.760

-10.065

2002

-626

-15.495

2003

-7.554

-22.087

2004

-14.198

-34.373

2005

-20.980

-43.298

2006

-31.168

-54.041

2007

-36.949

-62.791

2008

-39.425

-69.936

2009

-11.358

-38.786

2010

-44.616

-71.661

2011

-74.402

-105.935

2012

-47.961

-84.083

2013

-63.608

-99.859

2014

-43.552

-84.567

2015

-32.228

-63.395

Ülkemizde cari işlemler açığının müsebbibinin dış ticaret açığı olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyan bu tablo, açığın her geçen yıl finansmanının daha büyük güçlüklere yol açtığını da ifade
etmektedir.
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3. DIŞ TİCARET AÇIĞI
Herşeyden önce şu hususun altını çizmeliyiz; dış ticaret açığının çözümü yalnızca ve yalnızca ithalatı azaltıcı-ihracat artırıcı tedbirlerden geçmemektedir. Çünkü nihayetinde dış ticaretimiz, ülkemiz üretim hacmi ve potansiyelinin bir neticesidir. Türkiye üreten bir ülkedir ve ürettikçe satacak,
ürettikçe ihraç edecek, ürettikçe büyüyecek ve gelişecektir. Bu nedenle, üzerinde ilk düşünülmesi
gereken makro alan, ülkemizin bir hizmet sektörü ülkesi mi yoksa bir üretim merkezi mi olacağıdır. Türkiye transit ticaretten para kazanan Dubai, Singapur gibi bir vergi cenneti mi olacaktır
yoksa üreten, istihdam hacmi oluşturan, katma değer yaratan bir aktif ekonomi mi olacaktır sorusuna yalnızca üreten diye cevap vermek yetmemekte, bunu filliyatta da göstererek üretimi ve
katma değeri desteklemek gerekmektedir.
Bu noktada dış ticaret açığına yol açan ürün/ürün gruplarına baktığımızda; 2015 yılında tek başına
enerji sektörünün petrol ürünlerinde 33.3 milyar dolar, makina ve cihazlar grubunda 13.3 milyar
dolar, elektrikli makina ve cihazlarda 9.4 milyar dolar, demir çelik sektöründe 8.2 milyar dolar ve
plastik ürünlerde 6.9 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğimiz görülmektedir.
Dış Ticaret Açığı Verilen Temel Ürünler (2015)
FASIL
KODU

FASIL ADI

DIŞ TİC. DENGESİ
(Milyar dolar)

27

MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR

-33.3

84

NÜKLEER REAKTÖRLER,KAZAN;MAKİNA VE CİHAZLAR

-13.3

85

ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR

-9.4

72

DEMİR VE ÇELİK

-8.2

39

PLASTİK VE PLASTİKTEN MAMUL EŞYA

-6.9

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
Yukarıda arz edilen 2015 yılı tablosu dışında, dış ticaret açığı verdiğimiz temel ürünleri son 15
yıllık bazda incelediğimizde ise; bazı yıllar konjonktürel olarak dış ticaret açığı verilen bazı ürün
grupları bulunmakla birlikte, genel itibarıyla 27. Fasıl (Enerji sektörü-petrol ürünleri), 84. Fasıl
(makina ve cihazlar), 72. Fasıl (demir-çelik ürünleri), 85. Fasıl (elektrikli makina ve cihazlar, beyaz
ve kahverengi eşya) ile 39. Fasılda (plastik ve plastikten mamul eşya) yer alan ürünlerin dış ticaret açığımızda büyük oranda etkili olduğunu görmekteyiz. Bu olumsuzluğu rakamlarla müşahhas
hale getirirsek;
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27-39-72-84-85. Fasıllar Dış Ticaret Açığının Toplam Dış Ticaret Açığımıza Oranı
(MİLYAR DOLAR)
YILLAR

TOPLAM DIŞ
TİCARET AÇIĞI

BEŞ FASIL DIŞ TİC.
AÇIĞI

BEŞ FASIL DIŞ TİC. AÇIĞININ
TOPLAM DIŞ TİC. AÇIĞINA ORANI

2000

-26.7

-22.6

%84,6

2001

-10.1

-14.7

%145,5

2002

-15.5

-18.3

%118,1

2003

-22.1

-24.0

%108,6

2004

-34.4

-32.0

%93,0

2005

-43.3

-42.6

%98,4

2006

-54.0

-52.4

%97,0

2007

-62.8

-62.1

%98,9

2008

-69.9

-72.9

%104,3

2009

-38.8

-48.2

%124,2

2010

-71.7

-66.4

%92,6

2011

-105.9

-88.3

%83,4

2012

-84.1

-89.4

%106,3

2013

-99.9

-91.7

%91,8

2014

-84.5

-88.0

%104,1

2015

-63.4

-71.1

%112.1

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
Bu iki tablo bize şunu anlatmaktadır: Dış ticarete konu toplam 97 fasıl içerisinde, ülkemizin dış
ticaret açığına sebep olan yalnızca ve yalnızca 5 faslı sayabiliriz. Bunlar petrol ürünleri, makine
sektörü ürünleri, demir-çelik sektörü ürünleri, elektrikli makina ve cihazlar ile plastik eşyalardır.
Son 15 yıl boyunca Söz konusu 5 fasıldaki dış ticaret açığı kimi zaman ülkemiz toplam açığının
neredeyse tamamını oluştururken, kimi zaman da toplam açıktan daha fazla bir açık oluşturmakta
ve kalan 92 fasıl üründeki fazla ile açık düşürülebilmektedir. Öyleyse, Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yoktur diyerek, söz konusu ürünlerin ülkemizde üretilmesini veya bu ürünleri ikame
edecek yerli ürünlere yönelinmesini teşvik etmek zaruridir.
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4. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Çalışmamızın son bölümünde, şu ana kadar ele aldığımız cari işlemler açığı ve dış ticaret açığı konularındaki önerilerimizi arz edeceğiz. Burada altı çizilmesi gereken husus şudur; Türkiye’nin cari
işlemler açığı sorunu, dış ticaret açığı sorununa dayanan yapısal bir sorundur. Geçici, günübirlik
çözümler, bu sorunun yapısal niteliğini daha da sorunlu hale getirecek ve tüm ekonomiyi bir krize
götürecek yolun başlangıcını teşkil edecektir. Bu sebeptendir ki, çözüm önerilerimiz de yapısal
öneriler olacaktır.
Söz konusu yapısal önerileri burada maddeler halinde sıralamadan önce, demokrasi-özgürlükler
ve hukukun üstünlüğü ilkelerine sımsıkı sarılmış bir devlet olmanın, ekonomik hayatın olmazsa
olmazı olduğunun altını çizmek gerekir. Ancak bu ilkeler sayesinde ekonomideki tüm aktörler kendilerini güvende hisseder ve devletin çizdiği yasal çerçevede adil ve rekabet şartlarının egemen
olduğu bir ortamda etkin ve verimli bir ekonomi kurgulanabilir.

A. Ekonomide Etkin Koordinasyon ve Belirli Sektörlere Özel
Teşvikler
Geldiğimiz noktada, ülkemizde yatırım – üretim – ihracat değer zincirini destekleyen bir kurguya;
Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya değer veren bir yaklaşıma ve sistematiğe ihtiyacımız vardır. Türkiye sanayileşme yolculuğunda artık yeni bir aşamaya geçmek ve üçüncü sanayi
devrimini ıskalamadan gerçekleştirmek zorundadır. Bilgiye dayalı üretim yapan, katma değeri
yüksek sektörlerde söz sahibi olan ve yatırım-üretim-ihracat üçlüsünün temeline Ar-ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmayı yerleştiren bir ülke olmak durumundayız ve bunu başaracak çözümlere odaklanmalıyız.
Bu cümleden olmak üzere, yatırım, üretim ve ihracat elbette ki özel sektörümüzün yapacağı ekonomik etkinliklerdir, ancak kamu kesiminin bu politikaları ortaya koyarak özel sektörü yönlendirmesi için teşvik enstrümanlarını etkin ve verimli bir şekilde kullanması da şarttır. Teşvik kelimesi
ekonomik aktörlerin zihninde öncelikle maddi bir kaynağa işaret etse de, teşvikler esas itibarıyla
makro politikalara ve hedeflere göre özel sektörü yönlendirmek ve güven vermek üzere kullanılan enstrümanlardır.
Ayrıca, ekonomi yönetiminde de koordinasyon bakımından etkinlik ve verimlilik sağlanması gerektiği düşünülmektedir. Şöyle ki, altını çizdiğimiz yatırım, üretim ve ihracat zincirinde sorumlu
Bakanlıklarımız ile aynı alanlarda düzenleyici görevler üstlenen Bakanlıklarımız;
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Ekonomik Alan/Düzenleme Alanı

Sorumlu Bakanlık/Müsteşarlık

Politika belirleme

Kalkınma Bakanlığı (YPK ve P-KKK Sekreteryaları)

Koordinasyon

Hazine Müsteşarlığı (EKK Sekreteryası)

Yatırım

Ekonomi Bakanlığı

Tarımsal Üretim

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Sanayi Üretimi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

İhracat

Ekonomi Bakanlığı

Yani, Kalkınma Bakanlığı’nın sekreteryasını yürüttüğü ve temel politikaların belirlendiği Yüksek
Planlama Kurulu ve Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu ile, Ekonomi yönetiminde koordinasyon
sağlayan ve Sekreteryası Hazine Müsteşarlığı’nca yürütülen Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun
yanısıra yatırım-üretim-ihracat üçlü zincirimizden sorumlu 3 farklı Bakanlığımız bulunmaktadır.
Şu da açıktır ki anılan 3 Bakanlığımızın ekonomide aynı yönde hareket etmeleri bir zarurettir. Bu
noktada, yatırım teşvikleri bakımından önemli olduğu saptanan bir ürünün/sektörün yatırımı çok
cazip teşviklerle özendirilirken, anılan ürünün/sektörün üretimi ve ardından ihracatı da teşvik edilmelidir ki zincirin tüm halkaları birbirine kenetlenebilsin. Bir diğer anlatımla, her üç Bakanlığımız
ekonomi politikaları bakımından kendi önceliklerini hayata geçirirken, aynı zamanda ülkemizin
ekonomik geleceği bakımından önem arz eden ürün ve/veya sektörleri de (Ekonomi Koordinasyon
Kurulu’nda (EKK) tartışıldıktan sonra üzerinde uzlaşılarak YPK tarafından da onaylanacak olan
sektörler) özel olarak teşvik etmelidir. Ancak böylelikle yatırım-üretim-ihracat zincirinde sağlıklı
ve etkin politikalar yürütülmesi mümkün olacaktır.
Bu noktada hemen akla gelen sektörler; yüksek katma değer içeren sektörler (elektronik, genetik,
biyoteknoloji gibi) ve ayrıca biraz önce incelediğimiz üzere dış ticaret açığı vermemize sebep olan
temel sektörler (Enerji sektörü-petrol ürünleri, makina ve cihazlar, demir-çelik ürünleri, elektrikli
makina ve cihazlar, beyaz ve kahverengi eşya ile plastik ve plastikten mamul eşya) olacaktır.

B. Ara Malı İthalat Bağımlılığının Azaltılması
İlk önerimiz çerçevesinde şekillenen bir diğer öneri de, ara malı ithalatı bağımlılığımızı kırmak
üzere, ara malı üretiminin teşviki anlamında ek bir takım tedbirler alınmasıdır.
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Ekonomik Grupların Sınıflamasına Göre İthalatımız		

(MİLYAR DOLAR)

YILLAR

2012

2013

2014

2015

ARA MALI İTHALATI

174.9

183.8

176.7

143.3

SERMAYE MALI İTHALATI

33.9

36.8

36.0

34.9

TÜKETİM MALI İTHALATI

26.7

30.4

29.0

28.6

DİĞERLERİ İTHALAT

1.0

0.7

0.5

0.4

TOPLAM İTHALAT

236.5

251.7

242.2

207.2

ARA MALI/TOPLAM İTH. (%)

74,0

73,0

73,0

69,2

SERMAYE MALI/TOPLAM İTH.(%)

14,3

14,6

14,9

16,8

TÜKETİM MALI/TOPLAM İTH. (%)

11,3

12,1

12,0

13,8

Kaynak: TÜİK
Yukarıdaki tabloda net bir şekilde görülmektedir ki, ülkemiz ithalat hacminin neredeyse dörtte
üçünü ara malı ithalatı oluşturmaktadır. Ara malı ise tanım olarak bir başka malı üretmek için
kullanılan mal olduğunu göre, ülkemizde nihai ürün üretimi anlamında söz konusu ürünlere büyük
oranda ihtiyaç duyulduğu açıktır.
Bir üreticinin ithal bir ara malını kullanmasının temelde iki gerekçesi olabilir;
a) Söz konusu ürünün yerli üretimi bulunmamaktadır,
b) Yerli üretim varsa kalite yönünden yetersizdir veya fiyat yönünden rekabetçi değildir.
Nitekim, ara malı ithalatındaki bu yüksek ve yıllardır düşmeyen oranın, cari açık üzerinde de
son derece etkili olduğu gerçeği ışığında Ekonomi Bakanlığı’nın yürüttüğü Girdi Tedarik Stratejisi
(GİTES) bağlamında bu önemli konuya parmak basılmış ve ara malı ithalatına bağımlı bir üretim
yapısından kurtulmak üzere çalışmalar yürütülmüştür.
Halen sürdürülen söz konusu çalışmalara destek vermek üzere, akla gelen bir öneri de şudur; bir
yatırımcının yatırım ve üretim kararı vermek üzere yaptığı planlamada, halen büyük oranda ithal
ettiğimiz ara mallarında dünya ile kalite ve fiyat açısından rekabet edebilecek noktaya gelinene
kadar, bir diğer anlatımla üretime geçtikten sonraki dönemde de işletmenin ortalama 5 yıl süre
ile desteklenerek, işletme maliyetlerinin minimize edilmesi amacıyla vergi ve benzeri tedbirlerden muaf tutulması gibi bir adım atılabilir. Bu destek sektörüne göre elektrik enerjisi üzerindeki
yüklerde indirim (TRT payının kaldırılması, KDV oranının indirilmesi vb.) veya istihdam üzerindeki
bazı yüklerde indirim şeklinde gerçekleştirilebilir.
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C. Teşviklere Yeterli Kaynak Aktarılması
Ekonomide yapısal dönüşümü sağlayabilmek için, devlet destekleri için yeterli kaynak ayrılması
hayati önemdedir. Özel sektörün yönlendirilmesi ve böylece daha rekabetçi; daha katma değerli;
daha bilgiye dayalı bir ekonomik yapı tesisi için teşviklere ayrılan kaynakların artırılması gerekmektedir.
Küresel kriz nedeniyle tüm dünyada yaşanan talep daralması karşısında çeşitli gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, bütçe kısıntılarının yaşandığı bir dönemde bile ek tedbirler alarak ihracata
dönük devlet destekleri bütçelerini artırmıştır. Bu konuda ilk akla gelen örnekler ABD, Çin ve
Hindistan’dır.
Bu konuda önemli bir örnek, Ekonomi Bakanlığı’nın uyguladığı “İhracata Yönelik Devlet Destekleri” olup, söz konusu desteklerin kaynağı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonudur (DFİF). Bu meyanda, Türkiye’de DFİF’e ayrılan kaynağın, hedeflenen ihracat miktarıyla orantılı olarak artırılmasının
gerektiği açıktır. Değişen dünyanın değişen koşullarına uyum sağlayabilmek için, ihracatımızda
yapısal bir dönüşüme gidilmesi elzem görülmektedir. İhracatın yapısal dönüşümünü hızlandırmak,
ihracatçıları bu doğrultuda yönlendirmek ve belki de en önemlisi uygulanan ihracat politikalarına
ilişkin tüm kesimlere bir sinyal vermek adına, devlet desteklerinin yapısında da bir değişime gidilmesi ve bütçeden DFİF’e aktarılan kaynağın artırılması gerekmektedir.

D. Karar Alma Süreçlerinin Kısaltılması
Ekonomide yapısal bir dönüşümden bahsediyorsak, karar alma süreçlerini de hızlandırmak zorundayız. Özel sektöre yol gösterici olmak, herşeyden önce hızlı karar alan ve uygulayan bir bürokratik yapı ile mümkün olacaktır.
Desteklere ilişkin Kararların ekonomi bürokrasisince ilgili Bakanlıklar ile müzakereye açıldığı tarih
ile istihsal edildiği tarih arasındaki süre maalesef ayları bulmaktadır. Anılan süreç, dış ticaretin
dinamik yapısının gereği olarak, dönemin değişken şartlarına zamanında uyulabilmesini temin
etmeye yönelik önerilerin hızla hayata geçirilmesini engelleyerek, devlet yardımı ile ulaşılmak
istenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesine mani olabilmektedir.
Karar Alma Sürecinin kısaltılmasını teminen önerimiz; Yatırım-üretim-ihracat zincirindeki tüm
desteklerin önce EKK’da tartışılması ve üzerinde mutabakat sağlanması halinde, ilgili Bakanlık
tarafından hızlı bir şekilde yürütülmesinin önünü açmaktır.
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E. Enerji İthalatının Azaltılmasına Dönük Önlemler
Ülkemiz enerji fakiri bir ülke olup, üretim yapan bir ekonominin enerji kaynakları ihtiyacı nedeniyle çok büyük oranda dışa bağımlıdır ve bu nedenle enerji sektörümüz dış açığın ve cari açığın en
önemli nedenidir. Konuyu rakamlarla netleştirecek olursak;
Enerji İthalatımıza İlişkin Veriler					

(MİLYAR DOLAR)

YILLAR

2012

2013

2014

2015

TOPLAM İHR.

152.4

151.8

157.6

143.8

TOPLAM İTH.

236.5

251.7

242.2

207.2

DIŞ TİC. AÇIĞI

– 84.0

– 99.9

– 84.5

-63.4

ENERJİ* İHR.

7.7

6.7

6.1

4.5

ENERJİ İTH.

60.1

55.9

54.9

37.8

ENERJİ İTH./TOPLAM İTH. (%)

25,4

22,2

22,7

18,2

– 52.4

– 49.2

– 48.8

-33.3

62,3

49,3

57,8

52,5

ENERJİ DIŞ TİC. AÇIĞI
ENERJİ AÇIĞI/TOPLAM AÇIK (%)

(*) Enerji verileri için enerji ürünlerinin büyük bölümünü teşkil eden 27. Fasıl verileri esas alınmıştır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, ülkemiz dış ticaret açığının bazı yıllar yarısını ve bazı
yıllar da yarısından fazlasını tek başına enerji sektörümüz oluşturmakta ve doğrudan cari denge
üzerinde açık yaratıcı etki doğurmaktadır. Yine bu çerçevede, yalnızca enerji ithalatının ülkemiz
toplam ithalatının yaklaşık dörtte birine tekabül ettiği de göze çarpmaktadır.
Bu konuda bir başka önemli husus da enerji ithalatımızda ulaştırma sektörünün ağırlığıdır. Ulaştırma sektörü olarak adlandırılan ve araçlar için kullanılan petrol ve türevleri (benzin ve, motorin
türleri vb.) sektörün toplam ithalatı içinde %55 dolayında bir ağırlığa sahiptir.
Sektörün dış açığının düşürülmesi bakımından ilk akla gelen çözümler ise;
• Milli bir enerji sanayiinin kuruluşu için bir yol haritasının ortaya konulması,
• Türk şirketlerinin yurtdışında enerji sahalarına sahip olması için teşvik edilmeleri,
• Ülkemizde petrol ve doğalgaz aramalarına aralıksız devam edilmesi,
• Yerel ve yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması için çalışmalara ağırlık verilmesi,
• Enerjinin verimli kullanımı amacıyla yeni projeler geliştirimesi
olarak sıralanabilir.
126

V.

TÜRKİYE MADENCİLİK
SEKTÖRÜ VE
EKONOMİDEKİ YERİ
Prof. Dr. İbrahim ALP
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Maden Mühendisliği Bölümü

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

1. GİRİŞ
Doğal kaynaklar insan ve toplum yaşamında önemli bir yer tutmakta, yaşamı fonksiyonel hale getiren araç ve gereçlerin neredeyse tamamı doğal kaynaklardan, özellikle de madenlerden sağlanmaktadır. Madencilik, tarımdan sonra toplumların hammadde ihtiyaçlarını sağlayan temel üretim
alanından birisidir.
Toplumun gelişmişlik düzeyi ile maden üretimi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. İnsanlar ilk
çağlardan beri madenlerden yararlanmaya başlamışlar ve bu faaliyetlerin sonucunda medeniyetler kurmuşlardır. Günümüzde gelişmişliğin göstergeleri olarak nitelendirilen Demir-Çelik, enerji
ve tarım ürünlerinin üretimindeki devamlılık büyük ölçüde madencilik ürünleri ile sağlanmaktadır.
Demir-Çelik’in hammaddeleri demir cevheri ve kömürdür. Enerji hammaddelerinin % 75-80’i maden ürünleri olan kömür gibi fosil yakıtlar ve uranyum’dur. Tarım’ın ana girdisi olan gübre, madencilik faaliyetleri sonucunda elde dilen hammaddeler kullanılarak üretilmektedir. Bunun yanı sıra
diğer sanayi dallarının ürünlerinde ve kullandıkları araç ve gereçlerin üretiminde doğrudan veya
dolaylı olarak maden ürünleri kullanılmaktadır. Seramik, metalurji, cam, refrakter sanayileri ve
inşaat sektörü başta olmak üzere; dolgu maddeleri, doğal boyalar, süzücüler, aşındırıcılar, değerli
taşlar, sondaj çamurları, gübre, elektronik ve kimya endüstrilerinin en önemli girdisini madenler
oluşturmaktadır.
Genel anlamda gelişmiş ülkelerin bugünkü teknoloji ve refah düzeyine ulaşmalarında en etkin rolü
madenciliğin oynamakta, doğal kaynaklarından yeterince yararlanamayan toplumlar bu gün geri
kalmış veya gelişmekte olan ülkeler gibi sıfatlarla tanımlanmaktadır. Maden varlıkları, ülkelerin
en önemli ekonomik güçleri olup, kalkınmanın gerçek kaynakları olarak kabul edilmektedirler.
Madencilik sektörü, ekonomiye doğrudan katkı yaptığı gibi imalat sektörüne de girdi sağlamaktadır. Bu nedenle iki yönlü öneme sahiptir. Sektörler arasında en yüksek katma değer ve istihdam
yaratma kapasitesine sahip olan sektördür. Madencilik, daha çok kırsal alanlarda gerçekleştirildiği için kente göçü önler ve bölgesel kalkınmayı hızlandırmaktadır.
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2. MADENCİLİK VE ÖNEMİ
Madencilik sektörü başta enerji sektörü olmak üzere birçok endüstri koluna hammadde girdisi
sağlaması nedeniyle ülke sanayisinin lokomotifi durumundadır. Bu nedenle tarih boyunca ulusların refah seviyesini büyük ölçüde yer altı servetleri belirlemiştir. Gelişmiş ülkeler gelişmişlik
seviyelerine ulaşırken madenciliğin itici gücünden yararlanmışlardır. İstikrarı yakalamış ülkelerde,
madenlerin mamul ve/veya yarı mamul olarak üretilmesinin yanı sıra madenciliğin diğer sanayi
dallarıyla bütünleşmiş olması ve dünya ekonomik yapısıyla kalıcı bir entegrasyon sergilemesi
önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.
Ulusal ekonomiyi oluşturan sektörlerden biri de “Madencilik Sektörü”dür. Madencilik sektörü, bir
taraftan başta sanayi olmak üzere, ekonominin diğer sektörlerinin ihtiyaç duyduğu temel girdileri
sağlarken diğer taraftan, özellikle kırsal bölgelerde, yeni istihdam imkânları yaratır. Bu bölgelerde
başta ulaşım olmak üzere, önemli altyapı yatırımlarının gerçekleşmesini sağlar. Çağdaş teknoloji,
pazarlama ve finansman yöntemleri, madencilik sektörünün gelişmesine paralel olarak ülkenin
kırsal bölgelerinde benimsenip yaygınlaşır. Diğer taraftan, madencilik ürünleri ihracatı ülkeye döviz kazandıran önemli bir kaynaktır. Bugünün gelişmiş sanayi ülkelerinin hemen hepsinde madencilik sektörü, ekonomik kalkınmayı başlatan bir “öncü sektör” görevi yüklenmiştir.
Madencilik sektörünün bir diğer önemli özelliği; başta sanayi olmak üzere, diğer sektörlerin (tarım, hizmetler, ulaşım, enerji vb.) faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli temel hammaddeleri
üretmekte olmasıdır. Bir başka deyişle, ekonominin faaliyetini sürdürebilmesi, madencilik sektörünün sürekli ve verimli bir tarzda üretimde bulunmasına bağlıdır. Bu sektörde meydana gelecek
bir üretim aksaması, ekonominin diğer bütün kesimlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkiler.
Madencilik sektöründe sermaye yoğun bir teknoloji kullanılmakta ve kullanılan teknikler hızla demode olabilmektedir. Bir özelliği de ne kadar bilimsel yöntemler kullanılırsa kullanılsın; rezervlerin
miktarında ve kalitesinde daima bir yanılmanın söz konusu olabilmektedir. Üretimde mevcut olan
bu risk, ürünlerin uluslararası pazarlanması yönünden de mevcuttur. Sektörde faaliyet gösteren
bazı firmalar dünya çapında monopol durumuna gelmiş olup, dünya pazarlarında üretim ve fiyat
politikalarını diledikleri gibi düzenleyebilmektedirler.
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3. TÜRKİYE MADEN POTANSİYELİ
Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına olanak
sağlamıştır. Türkiye’nin maden kaynakları, bir kıtanın kaynakları kadar çeşitlidir. Ancak, bu karmaşık jeoloji ve tektonik, aynı zamanda maden yataklarının küçük boyutlu ve çok parçalı olmasının da bir nedenidir. Çeşitlilik açısından dünyanın zengin ülkelerinden biri olmasına karşın, gerek
toplam rezerv yönüyle ve gerekse tek tek yatak boyutları kıyaslandığında, Türkiye’nin maden
potansiyelinin bazı madenler dışında çok yüksek olmadığı görülmektedir.
Çeşitli madenlerin bugün bilinen dünya rezervlerinin, bugünkü tüketim hızıyla tükenme ömürleri;
kömür için 400 yıl; alüminyum 1027 yıl; antimuan 30 yıl; krom 143 yıl; bakır 75 yıl; altın 45 yıl;
indiyum 13 yıl; kurşun 42 yıl; nikel 90 yıl; fosfor 345 yıl; platin 360 yıl; gümüş 29 yıl; tantalyum 116
yıl; kalay 40 yıl; uranyum 59 yıl; çinko 46 yıl olarak hesaplanmaktadır.
Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken ülkemizde 60 civarında
maden türünde üretim yapılmaktadır. MTA verilerine göre, dünyada 132 ülke arasında toplam
maden üretim değeri itibarıyla 28’inci sırada yer alan ülkemiz, maden çeşitliliği açısından ise
10’uncu sırada bulunmaktadır. Başta endüstriyel hammaddeler olmak üzere, bazı metalik madenler, linyit ve jeotermal kaynaklar gibi enerji hammaddeleri açısından ülkemiz zengindir. Ancak
birkaç maden dışında dünya ölçeğindeki rezervlerimiz kısıtlıdır. Yetersiz olan aramalara karşın,
bor, mermer, toryum ve nadir topraklar, trona, zeolit, pomza, selestit gibi madenlerde Dünya
ölçeğinde büyük rezervler ülkemizde bulunmaktadır. Krom, manyezit, felsdpat, barit, kil, kömür,
altın, gümüş ve bazı endüstriyel hammaddelerin üretimi ve rezerv varlığında Dünya’nın söz sahibi
ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülkemiz 50 çeşit madende kısmen yeterli kaynaklara sahipken,
sadece 13’ü ülkemizde bulunmamakta, 27 maden ve mineralin günümüzde bilinen rezervleri ve
kaliteleri ekonomik madencilik için yetersiz durumdadır. Ülkemizin, maden kaynakları ve çeşitliliği
bakımından kendi kendine kısmen yeterli olan ülkeler arasında yer aldığı söylenebilir.
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4. MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK BOYUTU
Dünya’da ülkeler arasında acımasız bir rekabet ve zenginleşme yarışı hüküm sürmektedir. Kalkınmasını ve sanayileşmesini tamamlayan ülkeler refah düzeylerini daha da arttırma ve bilgi toplum olma yolunda, henüz kalkınmakta olan ülkeler ise, bir an önce sanayileşmelerini tamamlayıp
gerilere düşmeme çabası içindedirler. Bu yarışta, ülkeler, sahip oldukları her türlü avantajı kullanmaktadırlar. Bu avantajlardan bazıları, Dünya’daki hızlı değişim nedeniyle, zamanla önemini
yitirebilmektedir. Bu nedenle; kalkınma modellerini, öncelikle öz kaynaklarına dayandıran ve eksiklerini dış kaynaklarla destekleyebilen ülkeler; kalkınma sürecini, sancısız, istikrarlı ve güvenli
olarak aşabilmişlerdir.
Ülkelerin kalkınma ve ekonomik gelişiminde önemli yeri olan madencilik ve entegre üretim sanayii, en büyük katma değeri yaratmaktadır. Dünyada yıllık 1,5 trilyon USD değerinde 10 milyar
tonun üzerinde maden üretilmektedir. Bu rakamın %75’i enerji ham maddeleri, %10’u metalik madenler ve %15’i endüstriyel hammadde üretimine aittir. Günümüzde dünya sanayi enerji hammaddeleri dışında kalan 350-400 milyar dolarlık maden ve mineral işlenerek 3,8 trilyon dolarlık ara
malı haline getirilmektedir. Bu ara malları sanayi sektörünce uç ürünler haline getirilerek 33 trilyon dolarlık dünyanın GSMH’larının temelini oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde halen, GSMH’da
madenciliğin payı; ABD’de %4,2, Federal Almanya’da %4,0, Kanada’da %7,5, Avustralya’da %
8,7, Rusya’da %22, Şili’de %8,5, G.Afrika’da %6,5, Brezilya’da %3, Çin’de %7,3 düzeyindedir.
Ülkemizde madenciliğin GSYİH’daki payı, 1940’lı yıllarda % 44 düzeyine kadar yükselmiş,
1950’den sonra giderek azalmaya başlamış ve 2000 yılında % 1,2 düzeyine inmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında; gerçek olmayan kaynaklara dayalı ve dışardan empoze edilen kalkınma
modelinin benimsenmesinin oynadığı rol inkar edilemez. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içinde
madenciliğin payı son 10 yıl içinde % 1,1 ile % 1,7 arasında seyretmektedir. Ancak ülkemiz madencilik sektörünün GSYİH içindeki gerçek payını ve ekonomiğe sağladığı katkıyı gözler önüne
sermek için yapılan çalışmalara göre; madencilik ürünlerinin girdi olarak kullanıldığı sektörlerde
birincil ürün bazında oluşturulan hasıla 24.6 milyar dolar (GSYİH içindeki payı % 3,58), madenciliğe dayalı sanayi ürünlerinin ihracat değerlerinden hareketle yapılan hesaplamada ise yıllık toplam
26.8 milyar dolar (GSYİH içindeki payı % 3,6) ihracat geliri elde edilmiştir. Bugün Madencilik sektörü doğrudan 115 bin dolaylı olarak 750 bin kişiyi istihdam etmektedir. Maden bulunduğu yerden
çıkartıldığı için bu istihdam Türkiye’nin farklı bölgelerinde oluşmakta ve böylece iç göçe karşı da
önemli bir tedbir niteliği taşımaktadır.
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Tablo 1. Türkiye’de Madencilik Üretimi ve GSYİH’ya oranı (Milyar TL)
Yıl

Madencilik Üretimi

GSYİH

Pay (%)

2000

1,7

166,7

0,99

2007

10,5

853,6

1,23

2008

13,5

950,5

1,37

2009

14,2

953,9

1,49

2010

11,4

1.098,8

1,03

2011

19,1

1.297,7

1,47

2012

21,2

1.416,8

1,50

2013

21,9

1.565,2

1,40

2014

25,5

1.555,5

1,64

2015

24,6

1.726,4

1,43

Ülkemiz ekonomisinin büyüme hızlarının 2009 yılı haricinde çoğunlukla pozitif yönlü olduğu görülmektedir. Bu yüksek büyüme ortamında madencilik sektöründeki büyüme dalgalanma göstermekle beraber çoğunlukla yukarı yönlü olmuştur. Madencilik sektöründe en yüksek büyüme
%12,9 ile 2010 yılında, en düşük büyüme ise – 6,9 ile 2009 yıllında görülmüştür.
Tablo 3: Türkiye ve Madencilik Sektörünün Büyüme Hızlarının Değişimi
Büyüme hızı (%)
Yıl
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Türkiye Ekonomisi

Madencilik Sektörü

2006

6,9

5,2

2007

4,5

8,1

2008

0,9

5,4

2009

-4,8

-6,9

2010

9,2

12,9

2011

8,9

3,9

2012

2,3

-5,1

2013

4,8

-3,5

2014

3,4

5,6

2015

4,6

-2,3
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Dünya piyasalarında yaşanan gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de sektör ihracatının 2000
yılından itibaren önemli bir ivme kazandığı ve 2015’e kadar olan son dönemde %500 oranında
büyüme kaydettiği görülmektedir. 2015 yılında 143,7 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz
toplam ihracatından %2,7 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %16’lık bir
azalışla 3,9 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 2: Yıllara Göre Türkiye İhracatı İle Maden İhracatının Karşılaştırılması
Yıl

Toplam İhracat
(Milyar USD)

Maden İhracatı
(Milyar USD)

Pay (%)

2000

27,7

0,6

2,0

2007

107,2

2,7

2,5

2008

132,0

3,2

2,5

2009

102,7

2,5

2,5

2010

113,9

3,7

3,2

2011

134,9

3,9

2,9

2012

151,9

4,2

2,8

2013

151,7

5,1

3,3

2014

157,6

4,6

2,9

2015

143,7

3,9

2,7

Sektörde en fazla ihraç edilen maden ürün grupları arasında doğal taşlar ilk sırada yer almakta,
onu metalik cevherler ile endüstriyel hammaddeler ve maden dışı olarak nitelendirilen ürünler
takip etmektedir. Ülkemizde üretilen maden ürünleri, inşaat sektöründe ve sanayide hammadde
olarak tüketilmektedir. Bor, krom, selestit, manyezit, barit, mermer, pomza, feldspat gibi madenler büyük oranda ihraç edilmekte, yılda yaklaşık 60 milyon ton mertebesinde üretilen kömür ise,
büyük çoğunluğu termik santrallerde olmak üzere, yurt içinde tüketilmektedir. Maden ihracatında
diğer önemli ihraç ürünleri olarak blok mermer, krom cevheri tabii boratlar ve konsantreleri ile
feldspat sıralanmaktadır. 2015 yılında en fazla ihraç edilen maden ürün grupları arasında Doğal
Taşlar 6,5 milyon ton ve 1,9 milyar dolarla ilk sırada yer alırken; bu ürün grubunu 3 milyon ton ve
1 milyar dolar ile Metalik Cevherler; 10 milyon ton ve 765 milyon dolarla Endüstriyel Mineraller,
112 bin ton ve 209 milyon dolarla Ferro Alyajlar ile diğer ürünlerin ihracatı takip etmektedir.
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%5
%20
%49
%26

Doğal Taşlar

Metalik Cevherler

Endüstriyel Mineraller

Diğer Ürünler

Şekil 1. 2015 Yılı Maden İhracatımızın Mal Gruplarına Göre Dağılımı (%)
Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Tayvan, Güney Kore gibi ülkelerin yer aldığı Diğer Asya ülkeleri
1,7 milyar dolarla 2015 yılında maden ihracatımızın en fazla yapıldığı ülke grupları arasında ilk
sırada yer alırken, Avrupa Birliği ülkeleri 852 milyon dolarla ikinci, Kuzey Amerika ülkeleri 457
milyon dolarla üçüncü, Yakın Orta Doğu Asya 435 milyon dolarla dördüncü ve Diğer Avrupa ülkeleri 190 milyon dolarla beşinci sırada yer almışlardır. 2015 yılında sektör ihracatının gerçekleştirildiği önemli ülkeler arasında, Çin Halk Cumhuriyeti 1,4 milyar dolarla ilk sırada yer almaktadır.
Bu ülkeyi sırasıyla, 410 milyon dolarla ABD, 129 milyon dolarla İtalya, 126 milyon dolarla Suudi
Arabistan ve 97 milyon dolarla İsveç takip etmiştir.
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Zengin maden rezervine rağmen sektör ithalat ağırlıklı olarak devam etmektedir. Türkiye, belli
zenginlik ve kalitede olan maden kaynaklarını ihraç ederken; sanayisinin gerek duyduğu ve yurt
içi kaynaklardan yeterli miktar ve/veya kalitede üretemediği madenleri de ithal etmektedir. Bu
konumda net maden ithalatçısı olan Türkiye’de, özellikle kömür ve demir madenlerinin ithalatı
yapılmaktadır. Dünya madencilik pazarında rekabet açısından ise Türkiye’de özellikle bor madeni
dikkat çekmektedir. İthalat miktarı veri alınan tüm dönemlerde ihracat değerlerinin üzerinde seyretmiş, denge ithalat lehinde bozulmuştur. Kuşkusuz bunda maden potansiyelinin hammadde olarak ihraç edilmesi, karşılığında işlenmiş olarak katma değeri yüksek halde ithal edilmesinin payı
büyüktür. Toplam maden ithalatı 2004-1012 yılları arasında genel olarak artış trendinde olmasına
rağmen 2013 yılından itibaren azalma eğilimine girmiştir. Toplam ithalata oranında da benzer bir
durum söz konusudur. 2015 yılında bu oran % 24 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 4.Yıllara Göre Maden İthalatı ve Toplam İthalata Oranı (Milyon USD)
Türkiye Maden İthalatı

Oran %

Toplam

Türkiye
Toplam
İthalatı

717

15 495

97 540

15,9

5.507

1.009

22 836

116 774

19,6

22.034

7.631

1.419

31 084

139 576

22,3

2007

25.314

9.492

1.542

36 348

170 063

21,4

2008

35.650

13.829

1.550

51 029

201 964

25,3

2009

20.625

10.456

1.148

32 228

140 928

22,9

2010

25.933

13.802

1.528

41 263

185 544

22,2

2011

37.331

18.317

1.827

57 475

240 842

23,9

2012

42.247

19.227

1.692

63 166

236 545

26,7

2013

38.205

18.948

1.979

59 132

251 661

23,5

2014

37.126

18.782

2.164

58.072

242.177

24,0

2015

27.608

11.052

1.917

40.577

207.234

19.6

Madencilik
ve taş
ocakçılığı

Kok
kömürü,
petrol

Metalik
olmayan
mineraller

2004

10.981

3.797

2005

16.321

2006

Yıllar

Ülkemizin maden ithalat değerleri 2004-2012 yılları itibarıyla genel olarak sürekli artış göstermiş
olmasına rağmen 2013 yılı itibariyle düşüş eğilimine girmiş gözükmektedir. 2004 yılında 15,5
milyar dolar civarında olan maden ürünleri ithalatımız 2012 yılında 63,2 milyar dolara ulaşmış,
2014 ve 2015 yıllarında ise sırasıyla 58,1 ve 40,5 milyar dolar seviyelerine gerilemiştir. İthalatta
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en büyük düşüş, demir-çelik sektörünün ana ham madde girdisi olan demir cevheri ve koklaşabilir taş kömüründe olmuştur. 2015 yılı toplam ithalat 207,2 milyar dolar civarında gerçekleşmiş
olup toplam maden ithalatının oranı %19,6 olmuştur. Ülkemiz maden ihracatı ve ithalatı arasında
2006-2015 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde toplam 432 milyar dolar açık oluşturmuştur. İthalat
ve ihracat artış hızları birbirine yakın değerler göstermektedir. Bu durum ihracatın ithalatı karşılama oranlarında benzer değerlerin ortaya çıkmasına neden olmakla beraber işlem hacminin
artması dolayısı ile yıllık açığın büyüklüğünde artış oluşturmaktadır. 2004-15 yılları arasında ihracatın ithalatı karşılama oranları %8 ile 14,1 arasında değişim göstermiştir. 2015 yılında ihracatın
ithalatı karşılama oranı % 9,6 gibi oldukça düşük bir seviyede kalmıştır. Ancak 2004 yılındaki fark
14,3 milyar USD olurken 2015 yılında 36,7 milyar dolar değerlerine kadar çıkmaktadır.
Tablo 5. Maden Ürünleri Dış Ticaret Dengesi (Milyon USD)
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Yıllar

Toplam Maden
İhracatı

Toplam Maden
İthalatı

Maden ithlatihracat açığı

İhracatın ithalatı
Karşılama oranı %

2004

1.202

15.495

14.293

10,9

2005

1.517

22.836

21.319

9,3

2006

2.072

31.084

27.012

9,4

2007

2.703

36.348

33.645

10,7

2008

3.251

51.029

47.778

9,1

2009

2.500

32.228

29.728

12,1

2010

3.646

41.263

37.617

14,1

2011

3.863

57.475

53.303

10,3

2012

4.180

63.166

58.986

9,9

2013

5.035

59.132

54.100

13,2

2014

4.642

58.072

53.430

8,0

2015

3.901

40.577

36.676

9,6
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5. MADENCİLİĞİN GELİŞMESİ İÇİN ALINMASI
GEREKLİ ÖNLEMLER
Sektör, sanayi ve enerji sektörünün çeşitli kollarına güvenli ve ekonomik hammadde sağlamayı
amaçlamaktadır. Bu çerçevede; hammadde üretim ve satımına dayalı bir pazar anlayışından kurtulup, dünya pazarlarına katma değeri daha yüksek olan mineral hammadde kaynaklı ürünlerle girilmesi gerekmektedir. Bunun için madenciliğin, diğer imalat sanayi ile ortak üretim politikaları geliştirebilen bir sektör olması ülkemiz için önemlidir. Dünya piyasalarındaki talebin büyüklüğü ve yurt
içinde sağlanan üretim hacmi, ülkemizde madenciliğin gerçekleştirdiği ihracat üzerinde belirleyicidir.
Küresel piyasalardaki gelişmeler özellikle metalik cevher ihracı üzerinde etkili olmaktadır. Günümüzde dünya piyasalarındaki elverişli ekonomik konjonktür Türk madenciliğine önemli gelişim fırsatları
sunmaktadır. Dünya madencilik sektörünün 2003 sonrasında gösterdiği pozitif gelişmenin arkasında
yer alan birincil etken Çin’in maden piyasalarında yükselen talebi ve ticari konumudur. Yerli üretimin
yüksek olduğu bu ülkede dahi, maden ihtiyacı dış kaynaklarla desteklenmeden tamamen karşılanamamaktadır. Metallik cevherlerde Çin’in öncülüğünü yaptığı dış kaynaklara yönelik talep–arz dengesinin
tutarsız gelişmesi son 5 yılda metal fiyatlarında artışa sebep olmuştur. Bu durumun; Çin dışında mevcut ülkelerde yer alan maden üreticilerine de önemli fırsatlar sunacağı ve maden fiyatlarının, konjonktürel dalgalanmalar olmakla beraber genel olarak artmaya devam edeceği söylenebilir.
Diğer taraftan mimar ve tasarımcıların dünyada ihtiyaç duyduğu temel yapı ve dekorasyon malzemeleri olarak kullanılan doğal taşların, madencilik sektörünün ihracat kapasitesi içerisinde giderek artan bir güce ulaştığı söylenebilir. Dünya ekonomisinde doğal taş üretimi gerçekleştiren
Çin, Hindistan ve Güney Afrika ülkelerinde üretim çeşitliliğinin granitle sınırlı olması, bugüne kadar ihracat liderliğini elinde tutan İtalya ve İspanya gibi ülkelerde rezervlerin giderek azalması,
ülkemizde mevcut mermer ve traverten potansiyelinin stratejik üstünlüğünü desteklemektedir.
Doğal taşların dünya mimar ve tasarımcıları arasında doğal güzelliği ile giderek daha fazla tercih
ediliyor olması, dünya genelinde doğal taş üretiminin 2025 yılında 320 milyon ton’a çıkacağı yönündeki tahminleri desteklemektedir.
Dış ticaret verileri incelendiğinde, ülkemizin madencilikte hammadde ihraç eden bir ülke konumunda olması ticaret dengesinde önemli bir eksi olarak göze çarpmaktadır. Bazı madenler dışında
maden ihracat değerinin her yıl artması, her yıl biraz daha artan ticaret açığı anlamına gelmektedir. Bakır konsantresi ihraç edip bakır tel, krom ihraç edip paslanmaz çelik, nikel, kobalt ihraç
edip alaşımlı metal ithal edilmektedir. Devletin madencilik sektörüne yönelik uzun vadeli planlı bir
politikası olmaması bu ürünlerin yeterince değerlendirilememesine neden olmaktadır. Bu da üretim ve ticarette bir dizi yanlışı beraberinde getirmektedir. Yıllardan bu yana feldspat neredeyse
maliyetine ihraç edilmektedir. Örneğin Feldspat üreten firmalar kendi aralarında gereksiz rekabete girmekte, bu kaynaklarımız yok pahasına ihraç edilmektedir.

137

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

Dünya rezervlerinin % 72’sini bulunduran ülkemiz bor madenleri açısından oldukça şanslı konumdadır. Bordan ülkemizin kazandığı para yılda 600 milyon doları ancak bulmaktadır. Bunun yanı sıra
bordan asıl kazancı ihraç ettiğimiz ülkeler elde etmektedir. Ülkemizde bor ürününü kullanan yerli
sanayicimiz, zengin bor rezervlerimize karşın, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek için bu
avantajımızdan yararlandırılmamış, bor madenimizin değerlendirilmesinde yerli yatırımcıyı teşvik
etmek yerine dış piyasaya iç piyasadan daha ucuza bor verilmiştir.
Altın madenciliğinde de benzer gelişmeler görülmektedir. Ülkemizde altın madenciliği ile ilgili politika;
altın üretiminin yerli, yabancı ya da devlet tarafından yapılıp yapılmamasından öte “altının ülkemizde
ürettirilmemesi” üzerine kurulmuştur. 1994 yılından bu yana altın politikamız; toplumun en duyarlı olduğu “çevre-siyanür” ilişkisi üzerine odaklanmıştır. Toplumun çeşitli kesimleri bu konuda tartışırken görünüşte yerli ama özünde yabancı sermaye yeraltı kaynaklarımızı transfer etmeye devam etmektedir.
Ham cevher olarak sattığımız maden ihracat değerleri miktar ve parasal olarak büyümektedir.
Ancak hammadde de olsa birim satış bedellerine bakıldığında artış yerine düşüş gözlenmektedir. Bunun nedeni de dış ticarette söz sahibi olmamamızdan kaynaklanmaktadır. Ülkemizin hammadde üretip satan bir ülke konumundan çıkıp, ürettiğini kendi sanayisinde hammadde olarak
kullanan, sanayi ürünlerini satan bir ülke konumuna gelmesi gerekmektedir. Madencilikle ilgili
uzun vadeli stratejinin olmaması nedeniyle örneğin 500 yıllık bor rezervi olan bir ülkede devletin
kurumları metal madenleri arama yerine hala bor madeni aramaktadır. Ülkemizde mevcut 8,3
milyar ton kömür rezervine 5 milyar ton daha rezerv ilave edildiği ifade edilirken, bu kaynakların
kullanılarak enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak adına hiçbir adım atılmamaktadır. Maden rezervlerimiz orta ve küçük ölçekli olup ülkemizde yıllardan bu yana yüzey madenciliği yapılmıştır.
Artık yüzeyde üretilebilecek maden kalmamış, derinlere inilmesi gerekmektedir. Ülkelerin kalkınmaları ve yaşam seviyelerinin belirleyicisi olarak kabul edilen sanayi, enerji ve tarım sektörlerinin
temellerini de madencilik oluşturmaktadır. Bu nedenle madenlerimiz mutlaka etkin bir planlama
yapılarak üretilmelidir. Üretim yapılırken, ülkenin ihtiyaçları göz önüne alınmalı, çevreye duyarlı
bir şekilde ve kamu yararı öncelikli olarak değerlendirilmelidir. Madencilik faaliyetlerinin kaynak
kaybına yol açmadan, çevreyle uyumlu, akılcı ve ekonomik kurallara göre ve iş güvenliği – işçi
sağlığı esasları çerçevesinde yürütülmesi, bilimsel ve teknik bilginin kullanımı ile mümkündür.
Bu amaçlarla, madenlerimizin milli sermaye tarafından üretilmesini teşvik edecek bir Maden Kanunu
hazırlanmalıdır. İkinci önemli adım, ülkemizde üretilen hammaddenin kendi sanayimizde kullanılmasına
olanak sağlayacak yasal bir düzenleme yapılmasıdır. Bu düzenlemede madenlerimizin ülkemiz içinde
kullanılması teşvik edilmeli, yabancı firmaların ülkemizi bir hammadde deposu olarak görmeleri engellenmelidir. Devlet, maden aramalarını teşvik etmeli, daha derinlerde maden aranmasına destek olmalıdır.
İş kazalarının önlenmesi çalışmaları başta olmak üzere, Ulusal madencilik politikalarının oluşturulması için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın koordinatörlüğünde tüm sektör bileşenlerinin,
meslek odalarının ve üniversitelerin katılacağı Madencilik Şurası toplanmalıdır. Madencilik Bakanlığı kurulmalıdır. Enerji maliyetlerindeki vergi yükü azaltılmalı, teşvikler sağlanmalıdır. Üretimde kullanılan enerji ve akaryakıt üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. Madencilik faaliyetleri
için bölgesel yerine sektörel teşvik uygulanmalıdır. Madenciliğin geliştirilmesi için yasal, idari,
teknolojik ve ekonomik düzenlemeler gerekmektedir. Ülke madenciliği, ancak, yerli/yabancı büyük sermayenin yatırım yapmasının özendirilmesi ile gelişecektir.

138

TÜRKİYE EKONOMİSİ DURUM TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU

6. SONUÇ
Madencilik, genellikle kırsal alanda sürdürülen bir faaliyettir. Ülkemizde yaşanan çeşitli olumsuzlukların temel nedenlerinden biri, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkıdır. Geri kalmış yörelerde
yapılacak madencilik yatırımları, arama döneminden başlayarak bölgeye dinamizm getirecek,
aramaların olumlu sonuçlanması halinde açılacak işletmeler, yeni çekim alanlarının çekirdeğini
oluşturacaktır. Üretilecek ham veya yarı mamül maddeler, yine bu bölgelerde, ilgili sanayinin kurulmasına katkıda bulunacaktır. Böylece; oluşturulacak istihdam alanları, iç göçün önünü alacaktır.
Madenciliğin gelişmesi için alınması gerekli temel önlemler maddeler halinde sıralanabilir:
•

Madencilik Bakanlığının hızla kurulması,

•

Madencilik politika ve stratejilerinin oluşturulması,

•

Maden yasasının yatırımcıya güven verecek hale getirilmesi,

•

Madencilik ile ilgili her türlü faaliyetin maden yasası içinde yer alması,

•

Entegre tesisler ile uç ürün üretiminin ön plana çıkarılması,

•

Madencilere su, enerji, yol gibi konularda alt yapı hizmeti sağlanması,

•

Maden yasasına Maden aramalarını özendirecek maddeler konulması,

•

MTA’nın yeniden yapılanması ve arama işlevinin güçlendirilmesi,

•

Özel maden arama şirketlerinin kurulmasının özendirilmesi,

•

Kömürden elektrik enerjisi üretiminde ön plana çıkarılması.

•

Madencilik Kredi ve Yatırım bankası kurulmasının özendirilmesi,

•

Altın Madenciliğinde yerli büyük sermayenin özendirilmesi.

Madencilikle ilgili yasal, teknolojik ve idari önlemler ile özendirmelerin gerçekleşmesi halinde,
madencilik kesimine, önemli yerli ve yabancı sermaye akışı olacak ve maden ürünleri üretimi
artacaktır. Sonuç olarak maden ürünlerinin iç ve dış satışından, 50 milyar USD/yıl düzeyinde bir
gelir sağlanması ve ülkemizin sağlam kaynaklara dayalı bir ekonomik yapıya kavuşması mümkün olacaktır.

139

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

Ülkemiz madencilik sektörünün güçlü tarafları şu şekilde verilebilir;
•

Maden yataklarının çeşitliliği ve zenginliği,

•

Yerli ve yabancı yatırımcıların sektöre artan ilgisi,

•

Türkiye’nin ihraç pazarlarına yakınlığı,

•

Enerji hammaddelerine ihtiyacın artması

•

İmalat sanayinin hammaddelerine talebin sürmesi,

•

Genç, dinamik ve eğitimli nüfusa sahip olunması,

•

AB üyelik süreci,

Ülkemiz madencilik sektörünün zayıf yönleri ise şunlardır;
•

Mevcut yatakların rezervlerinin ekonomik işletmeciliğe uygun olmaması,

•

Mevcut yatakların kalitesinin ekonomik işletmeciliğe uygun olmaması,

•

Özellikle enerji ham maddesinde kaynak yetersizliği,

•

Finansal ve teknolojik güce sahip özel işletmeci kuruluşların yetersizliği,

•

Yaşanan küresel kriz nedeniyle büyümenin yavaşlaması,
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Ülkemiz, kullandığı doğal gazın % 98’sini, petrolün % 90’ını, kömürün % 20’sini, altının % 95’ini,
demirin % 50’sini, alüminyum ve bakırın % 80’ini ithal etmektedir.
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1. GİRİŞ
İnsanoğlunun yeryüzünde hayatını rahat ve mutlu bir şekilde devam ettirebilmesi için birçok ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için, içinde yaşadığı dünyadaki doğal kaynakları kullanarak, yaptığı üretimlerle ekonomik hayat başlamış oldu. Bu açıdan ekonomi, insan hayatının
sürdürülme çabasından doğmuştur. Bundan dolayı insan için, yeryüzünde yaşadığı ve doğal kaynaklarından faydalandığı toprak parçası olan coğrafi bölgenin önemi çok büyüktür. Artan insan
nüfusuyla, yaşamak için ihtiyaç duyulan toprak parçası ihtiyacı da arttığından, insanlar arasında
yeryüzünün paylaşılması da sorun olmaya başlamış, insanlar arasında hâkimiyet çatışmaları ortaya çıkmıştır. Önceleri fazla nüfus ve zengin kaynaklara sahip olanlar “diğerlerine göre daha
güçlenerek” hâkimiyet alanlarını genişletmeye başlamışlardır. İlerleyen zaman içinde bu kez, hâkim olunan toprak parçasındaki kaynakların işletilmesinde kullanılmak üzere, bu çatışmalarda ele
geçen insanlar köleleştirilmeye başlanmıştır. Böylece gücü ele geçirenler arasında, yeryüzünde
“kaynaklar ve insanlar” üzerinde hâkimiyet el değiştirmeye başlamıştır. İnsanlık ne kadar ilerlemiş ve aydınlanmış olursa olsun “yeryüzüne ve ekonomik kaynaklara sahip olma çatışması” veya
“EKONOMİK KAYNAKLARIN PAYLAŞILMASI“insanoğlunun en büyük sorunu olmaya bütün
hızıyla devam etmektedir. Bu çatışma devletlerarasında sürdüğü gibi, birlikte yaşayan, ayni ırk
ve inançtaki toplumlar arasında da sürmektedir. Burada garip olan, insanların doymak bilmeyen
arzuları sonucunda varlıklı insanlar, yoksullar ve zayıflara göre daha fazla hak ve hukuk tanımayarak çatışmalara sebep olmalarıdır. Yeryüzünde her insan iyi şartlarda yaşamak ister. Daha iyi
bir araba, ev gibi bizi iyi şartlar da yaşatacak maddi ihtiyaçlar ancak iyi bir gelirle elde edilir.
Dünya ekonomik hacminin % 45’ne sahip gelişmiş 34 ülke ve en önemlisi 7 milyar insanın yaşadığı dünyada, yıllık gelir olan 80 trilyon doların nasıl paylaştırıldığıdır. Günlük 1 doların altında
bir gelirle geçinmeye çalışan insan sayısı 1 milyar civarındadır.1 İngiltere’nin Oxford Üniversitesi
bünyesinde 1942 yılında kurulan Oxfam grubu tarafından yapılan araştırma, en zengin % 1’lik
dilime girenlerin, 2016’da küresel servetin yarısından fazlasına sahip olacağını ortaya çıkardı.
Dünyadaki en zengin yüzde 1’lik kesimin varlığı, 2009’da % 44 iken, 2014’te % 48’e yükseldi.
Böylece dünyadaki toplam servet olan 263 trilyon doların, 130 trilyon doları bu en zengin %1’in
elinde bulunmaktadır. Geri kalan kısımda 6 milyar 930 milyonun olmaktadır. Oxfam, “gelir eşitsizliğindeki patlamanın” yoksulluğa karşı verilen savaşı olumsuz yönde etkilediğini vurgulatır.2
Bu açıdan yeryüzünde hep beraber barış içinde yaşayabilmenin tek yolu, toplumdaki gelirin adaletli paylaşımıyla mümkün olur. Günümüzde obezitenin sebep olduğu hastalıklardan
ölenlerin sayısı, açlıktan ölenlerin sayısının 3 katına çıkmışsa, bu çok kötü bir paylaşımın olduğunun kanıtıdır. İşte “Biri yer biri bakar kıyamet bundan kopar” sözü bu durumu en güzel bir şekilde
açıklayan sözdür. Birilerinin sınırsızca elde ettiği maddi zenginlikle obeziteden, diğerinin bir iş
sahibi olduğu halde, cebinde ay sonunu getiremeyecek bir gelirle açlık sınırının altında bir hayat
sürecek bir gelire mahkûm edilmesi, insanlık onuruna yakışmayacak bir durumdur.
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Devletin asli görevi, vatandaşına ”güvenlik içinde iyi şartlarda hayat sürecek bir ortam” sağlamak olduğundan, gelir dağılımındaki adaletsizlikle mücadele etmek zorundadır. İnsan haklarından bahseden bir medeniyetin, devletin ve ekonomik sistemin hedefi, “insanı yaşatmak” olmak
zorundadır. Dünyanın ve toplumların dirliği de buna bağlıdır. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”
sözü bu dirliği en güzel ifade eder.
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2. ÜLKEMİZDE GELİR DAĞILIMINA BİR BAKIŞ
Grafik 1. TÜİK Yıllara göre Gini Katsayı
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Ülkemizde yoksulluk araştırmaları her yıl, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile çeşitli işçi sendikaları ve sanayi odaları tarafından yapılmaktadır. Bu araştırmaların en belirginlerinden birisi olan
Gini Katsayısı ile ülke nüfusunun %20’lik dilimlerinin milli gelirden aldığı payı gösteren grafiktir.
Gini Katsayısı, bir ülkedeki toplam gelirin ülke nüfusuna bölünmesindeki her gruba düşen geliri
gösteren bir kat sayıdır. Bu sayı 1 ile 0 arasında değişir. Gini katsayısı 1 demek, ilgili ülkede bütün
geliri 1 kişi elde etmektedir ve en kötü dağılımdır. Bu katsayı 1’den aşağı küçülerek 0’a yaklaştıkça
gelir dağılımının ülke insanlarına eşit paylaşımını göstermektedir. Ülkemizde 2006 yılında 0,428
olan bu katsayı son yılarda gittikçe azalarak 2015 yılında ufak bir artışla 0.397 olmuştur. 2007
yılında en üst grup ile en alt grup arasındaki farkta önemli bir düşüş olmasına rağmen, son yıllarda
önemli düşme görülmemekte ve yerinde saymaktadır. Ülke gelirinin yarısına yakınını en üst
%20’lik grup almakta ve son yıllarda bu olumsuzlukta ciddi bir düzelme görülmemektedir.
Geri kalan %80 nüfus gelirin kalan yarısını bölüşmektedir. 2015 yılında, en alt-fakir %20
’lik grupla en üst-zengin %20’lik grup arasındaki gelir farkı 7.6 kattır. Bu fark üst %10’lu
grupla, en alt %10 arasında 14,2 kattır. Maalesef son yıllarda bu açık önemli ölçüde kapatılamamaktadır.
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Tablo 1. TÜİK Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelire göre sıralı yüzde 20’lik gruplar ve
gini katsayısı-2008-2015
% 20’lik fert
gruplar

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Toplam

100

100

100

100

100

100

100

100

En alt %20

5,8

5,6

5,8

5,8

5,9

6,1

6,2

6,1

İkinci %20

10,4

10,3

10,6

10,6

10,6

10,6

10,9

10,7

Üçüncü %20

15,2

15,1

15,2

15,3

15,3

15,2

15,3

15,2

Dördün. %20

21,9

21,5

21,9

21,7

21,7

21,4

21,7

21,5

En üst %20

46,7

47,6

46,4

46,7

46,6

46,6

45,9

46,5

Gini Katsayısı

0,405

0,415

0,402

0,404

0,402

0,400

0,391

0,397

8,1

8,0

8,0

8,0

8,0

7,7

7,4

7,6

Üst %20 / Alt %20
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3. DÜNYADA GELİR DAĞILIMI
OECD ülkeleri ile aramızdaki duruma baktığımızda, 2014 yılı için ilgili ayda hesaplanmış 0.411
olan Gini katsayımız, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle kıyasladığımızda gelir dağılımımız, Şili ve Meksika’nın arkasından en kötü 3. ülke olduğu gözlenmektedir (Tablo-2).
Tablo 2. OECD Ülkeleri Gini Endeksi-20143
Ülkeler

Gini Katsayısı

Ülkeler

Gini Katsayısı

Norveç

0.249

Kanada

0.320

Danimarka

0.252

İrlanda

0.331

Çek Cum.

0.256

Avustralya

0.334

Finlandiya

0.260

Japonya

0.336

Belçika

0.262

Yunanistan

0.337

Avusturya

0.267

İspanya

0.338

İsveç

0.269

İngiltere

0.341

Macaristan

0.272

Portekiz

0.344

Almanya

0.286

İsrail

0.376

Hollanda

0.288

ABD

0.380

Fransa

0.303

TÜRKİYE 25.Ülke

0.411

Kore

0.311

Meksika

0.466

Yeni Zellanda

0.317

Şili

0.511

İtalya

0.319

OECD Ortalaması

0.316

Kaynak: OECD, Income Distribution and Poverty Statistics, 2014.
Son yıllarda adından ekonomik krizlerle çokça bahsettiren Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İtalya
gibi ülkelerde bu değer 0.320 ile 0.40 arasında değişerek ülkemizden çok daha iyi bir gelir dağılımı
sergilemektedirler. Gelir dağılımı konusunda en makul seviyede olan devletler ise genelde İskandinav ülkeleri olduğu gözlenmektedir. Ayni şekilde ülkemizde en 2013 yılında zengin %10 ile
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en yoksul %10 arasında 15 kat fark varken, bu fark OECD ülkelerinde 9,8 kat gibi daha
küçük bir değerdir.4
2013 yılında ülkemizde yıllık kişi başına düşen milli gelir (Satın alma paritesine göre) geçen yıla
göre 572 $ artarak 18574 $ seviyesine yükselmesine rağmen, bu değer OECD ülkeleri ortalamasının yarısı kadardır (Tablo-3). Ülkemiz 2005 ile 2013 yılları arasında iyi bir ekonomik büyüme
yakalayarak kişi başına düşen yıllık milli gelirini arttırmasına rağmen, bu gelir ekonomik
krizle boğuşan Avrupa ülkelerinin çok altındadır. Komşumuz Yunanistan’ın 2013 yılı kişi başına milli geliri 25586 $’dır. 2013 yılında OECD ülkelerinin kişi başı ortalama yıllık milli geliri
ülkemizin 2 katı, alınan vergi ise 5 katı gibi daha yüksek bir rakamdır. Bu çök önemli bir
farktır. Son yıllarda milli gelir 2010 yılından beri artış miktarı yükselerek 2015 yılı için kişi başına
SGP’a göre 19.506 $ olmasına rağmen aradaki farkta fazla bir değişme görülmemektedir.
Tablo 3. Ülkeler itibarıyla kişi başına reel GSYH değerleri TL (SGP, ABD=1,00)

Ülkeler

Toplam
Kişi başına
Vergi
2005düşen vergi
içinde Gelir
2013
(Türkiye’nin
ve Kâr
Büyüme
kaç katı)
vergisi
%
2012
2012

2005

2010

2011

2012

2013

Belçika

34.7

14.4

127

33022 39346 41214 41684 41866

Kanada

47.2

5.5

119

36051 40055 41567 42283 43038

Şili

39.0

1.1

173

12690 18173 20225 21260 22021

2.2

130

22237 26941 28602 28679 29028

15.1

128

34083 41812 43319 43565 43797

Finlandiya

7.0

124

32065 38296 40251 40209 39869

Fransa

6.4

123

30398 35896 37350 37347 37556

Çek Cum.
Danimarka

61.9

Almanya

30.4

5.4

134

32144 39563 42089 42730 43108

Yunanistan

24.3

2.6

102

25143 28901 26675 25462 25586

1.7

135

17216 21478 22524 22494 23336

Macaristan
İzlanda

45.2

5.4

116

36093 38663 39560 40464 41860

İrlanda

41.7

4.5

113

40250 42904 44909 45210 45642

İsrail

3.3

133

24494 28773 30193 31648 32505

İtalya

5.2

118

29554 34396 35494 35334 35041
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Japonya

31.1

5.2

119

30446 33748 34312 35601 36225

Kore

29.9

4.7

136

24220 30465 31327 32022 33062

Lüksemburg

35.3

14.0

135

67088 84110 91284 91754 90724

Hollanda

25.3

6.1

125

36974 44752 46389 46062 46174

1.4

171

13808 20502 22065 22869 23698

2.2

126

22073 26924 26932 27204 27804

Slovak Cum.

1.6

160

16530 24259 25067 25725 26499

Slovenya

2.8

121

23884 27561 28492 28455 28864

İspanya

3.1

119

27863 32361 32678 32774 33112

Polonya
Portekiz

27.2

İsveç

34.2

8.3

130

34332 41727 43709 43869 44646

İsviçre

45.6

7.6

147

38818 50978 54551 55916 56940

İngiltere

35.6

4.7

111

34519 35924 36534 37383 38256

ABD

47.9

4.3

119

44237 48307 49732 51435 52985

Rusya Fed.

214

11822 20498 22570 24085 25366

AB (28 Ülke)

127

27708 33169 34483 34823 35230

OECDToplamı

33.6

4.9

124

30450 35032 36324 37137 37875

Türkiye

21.8

2907 $

163

11394 16001 17692 18002 18574

Meksika

26.3

0.7

136

12342 15139 16345 16767 16856

Çin

240

4948

9031

Kolombiya

152

8334

10787 11587 12125 12695

Güney Afrika

135

9551

11623 12144 12555 12891
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4. ÜLKEMİZDE YOKSULLUK
TÜİK’in yayınladığı Tablo-4’teki maddi yoksulluk çekenler ülke nüfusunun %30 yani üçte
birdir. 78,7 milyon nüfusun 24 milyona yakın kısmıdır. Ayrıca TÜİK’in açıklamalarından ayda 520
TL’den daha az gelire sahip olan nüfus 11.2 milyondur.
Tablo 4. TÜİK Maddi yoksulluk oranı5
Maddi yoksulluk
oranı%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

58,8

57,7

56,7

59,4

57,9

55,0

43,8

29,4

30,3

Bu kesim TÜİK tarafından finansal sıkıntıda olma durumunu ifade eden maddi yoksunluk; çamaşır
makinesi, renkli televizyon, telefon, otomobil sahipliği, beklenmedik harcamalar, evden uzakta
bir haftalık tatil, kira, konut kredisi, borç ödemeleri, iki günde bir et, tavuk, balık içeren (veya vejetaryenler için eşdeğer yiyecekler) yemek ve evin ısınma ihtiyacının ekonomik olarak karşılanamaması şeklinde tanımlanmaktadır.6 Tablo-4’e baktığımızda 2012’den bu yana ülkemizde maddi
yoksulluk çekenlerin oranında düşme ve düzelmeler yaşandığı da bir gerçek. Aşağıdaki verilere
göre 3,3 milyon ile işsizler, 5 milyon ile asgari ücretliler, 9,5 milyon kayıt dışı çalışan ve
11,5 milyon olan emeklilerin büyük çoğunluğu maddi yoksulları oluşturmaktadır.
Çalışma Şartları

milyon kişi Çalışma Şartları

milyon kişi

Toplam iş gücü

30,9

Asgari ücretli

Çalışan sayısı

27,6

Kamuda asg. Üç.

2,8

Tarım dışı çalışan

21,9

Özel sek. asg. Üç.

2,2

Tarımda çalışan

5,7

Sigortalı çalışan

13,5

Kayıt dışı çalışan

9,5

Sigortasız çalışan

4,4

Tarımda kayıt dışı

4,7

Devlette memur

2,5

Tarım hariç kayıt dışı

4,8

Sendikalı çalışan

1,5

İşsiz insan sayısı

3,3

Sendikasız çalışan

12

Üçretli çalışan

18,5

Emekli

İşveren sayısı

1,3

5

11,7
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Kendi hesabına çalışan

4,5

Tarımda kend. hes.çal.

2,1

Kendine çal. Esnaf

1,6

Üçretsiz aile işçisi

3,4

TÜİK – verilerine göre çalışma hayatı Temmuz-2016
Buradan;
--

Çalışan nüfusun 9,5 milyonu kayıt dışı, 5 milyon asgari ücretli ve bir kısım esnafın
durumunu da eklersek; ÇALIŞAN NÜFUSUN YARISI çıvarındaki kısmı asgari ücretli
veya daha altında olduğu bir gerçektir.

Tablo 5. TÜİK İstihdam edilenlerin sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlılık durumu, Temmuz
2016 [15+ yaş ] Bin kişi
Toplam
İşteki durum

Toplam istihdam
.000

Kayıt dışı istihdam
.000

Kayıt dışı
(%)

Toplam

27636

9485

34,3

Ücretli veya yevmiyelİ

18480

3490

18,9

İşveren

1286

198

15,4

Kendi hesabına

4458

2670

60,1

Ücretsiz aile işçisi

3413

831

91,4

Tarım

5727

4710

82,2

679

543

80

58

24

41,4

Kendi hesabına

2144

1477

68,9

Ücretsiz aile işçisi

2846

1477

93,7

Tarım dışı

21909

4776

21,8

Ücretli veya yevmiyeli

17800

2948

16,8

1228

174

14,2

Ücretli veya yevmiyeli
İşveren

İşveren
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Toplam
İşteki durum
Kendi hesabına
Ücretsiz aile işçisi
--

Toplam istihdam
.000

Kayıt dışı istihdam
.000

Kayıt dışı
(%)

2314

1203

52

567

451

79,5

TÜİK 2016 yılı için asgari üçret aylık net 1600 TL olması gerektiğini belirlemiş ilan
edilen aylık net 1300 TL’dir. TÜRK-İŞ Ekim 2016 için bir ailenin açlık sınırı 1405 TL ki
bu 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması için gereken paradır.
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5. GELİR DAĞILIMININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Yoksulluk sınırı altında yaşayanları, işsizler, asgari ücretliler ve emekliler olmak ü zere 3 kategoride değerlendirebiliriz. Her insanda olduğu gibi bunların temel ihtiyaçlarını gıda, sağlık, konut,
evlenme, eğitim durumu olarak 5 ana kategoriye ayırabiliriz.
a) İşsizler: İşsizliğe tek çözüm yolunun yeterli ekonomik büyüme olduğu ve bununda %5’in üzerinde bir büyüme ile mümkün olduğu bir gerçektir. Sorun, önce işsizler ve sonra çalışanlarda tek maaşlı ailelerdedir. Bunlara pozitif ayırımcılık yapılarak ailede çalışan sayısı
ve gelir durumuna göre işe alımlara bir usul getirilmelidir. Tabi çözüm ülke ekonomisinin
gidişatına doğrudan bağlıdır. Sorun eldeki kısıtlı paranın adil dağıtılmasıdır. İş konusunda hep
sanayiciden yatırım beklememeli, devlet ağaçlandırma, orman vasfını kaybetmiş yerlerde meyve ağacı diktirme ve ihtiyaç sahibine bakımını, gelirini emanet etme gibi
ekonomik geleceği olan işlere, kendi bünyesinde daha kapsamlı işlerlik kazandırmalıdır.
b) Asgari ücret ve emekli maaşları: Günümüzde 1300 TL olan asgari ücretin tek kişi çalışanı
olan bir hane halkı için açlık sınırının altında olduğu çok açıktır. En büyük işçi sendikasının
aylık açlık sınırı 1300 TL ve TÜİK’in asgari ücreti 1600 TL açıkladığı bir ülkede 1300 TL olan
asgari ücretle bir ailenin onurlu bir hayat sürdürmesi mümkün değildir. Asgari ücret 2016
başında yapılan 300 TL zamla 2015 yılında Eurostat’ın yaptığı sıralamada döviz kuruna göre 518, satın alma gücüne göre 947 Euro’ya yükselmesiyle 15. Sıradan 9. Sıraya
yükselmesiyle 12 AB ülkesini geçmiştir. Bu ARA iyileştirmesiyle asgari ücretimiz ancak
açlık sınırına ulaşabilmiştir. Hedef normal yaşam koşullarına uygun TÜİK’in tespiti olan 1600
TL’ye ulaşmaktır. 5 milyon civarındaki asgari ücretliye bu yolla yapılacak bir iyileştirmenin
bütçeye getireceği yük 1.5 milyar TL’dir. 11,7 milyon emekli yarısına yapılacak ayni iyileştirmeyle bu yük en fazla 5 milyar TL’dir. Bu harcamaya kaynak vergi sistemlerinde yapılacak bir
düzenleme ile karşılanabilir. Bunun için yapılabilecek en mantıklı hamle asgari ücretten vergi
almamak ve sigorta primlerini azaltmak VE BU yükün bütçeden karşılanmasıdır. Ülkemizde
milli gelir artışından asgari ücretli yerince pay alamamaktadır.
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Grafik 3. 1978 sabit fiyatlarına göre asgari ücretin artışı7

Kişi Başına Milli Gelir-Reel Asgari Ücret Karşılaştırması
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Grafik-3’te ekonomik büyüme ile asgari ücretin artışına baktığımızda, asgari ücretlinin son 36 yılda
ekonomik büyümeden yeterince pay alamadığı açıkça görülmektedir. Özellikle önemli ekonomik krizlerle yaşanan kayıplar bir daha düzeltilememektedir. 1978 yılının fiyatları ancak 1999 ve 2004 yıllarında yakalanmış olup daha sonra ciddi bir artış görülmemektedir. Yukarıdaki grafikte-3’te 36 yılda kişi
başına milli gelir 2,5 kart artmasına rağmen, asgari ücrette ancak%12’lik bir reel artış gözlenmektedir.
Grafik 4. Asgari üçret artışının kişi başına gayri safi yurt içi hasıla (KBGSYH-milli gelir)
artışıyla karşılaştırılması8
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Bu durumda enflasyon oranında yapılan artışla gerçek bir iyileşmeyi yakalamak mümkün görülmemektedir. Asgari ücretteki artış kişi başına milli gelir oranında olsaydı bugün brüt 2076 TL,
net 1634 TL olacaktı. Asgari ücreti geçtiğimiz yıllarda kriz nedeniyle yüzde 22 düşüren Yunanistan’daki rakam bu haliyle bile neredeyse Türkiye’dekinin iki katıdır. Yunanistan’da asgari ücret 20
Aralık 2013 tarihli TCMB döviz kuru verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre brüt 1949 TL’dir.
Onların feryadı yüksek işsizlik ve eski alım gücündeki düşmedir.
c)Sosyal yardımlar: “21.yy’da Kapital” kitabının yazarı Thomas Piketty bu konuda neler diyor,
“Modern yeniden dağılım zenginden alıp fakire dağıtmayı kapsamaz, en azından bunu açık bir biçimde yapmaz. Daha ziyade, özellikle eğitim, sağlık, ve emeklilik alanında herkese hemen hemen
eşit derecede kamu hizmetlerini ve sosyal ödenekleri finanse etmeyi kapsar.9 Yoksulluk sınırında
yaşayan kesimlere destek doğrudan nakdi maaş alabileceği gibi dolaylı olarak gıda, sağlık, konut,
eğitim ve evlenme gibi ağır yük getiren zaruri ihtiyaçlarında pozitif ayırımcılıkla sosyal destek
yardımı sağlanabilir. Sağlık her insanın temel hakkıdır ve prim ödeme gücü olmayanlar da
buna dahil edilmelidir. Bir ay SGK primi ödeyen işçi sağlık haklarından yararlanırken, iflas
etmiş 1 ay Bağ-Kur ödeyemeyen bir esnaf ise sağlık güvencesinden yararlanamamaktadır. Çalışan işçi kesimi, oluşturulan işsizlik prim sistemiyle işsiz kaldığı belli dönemlerde maaşının
belli bir kısmını almaktadır. Buna esnaf ve işverenlerde dahil edilmelidir. Yıllarca bir iş yeri çalıştıran, işçi primi ve vergi ödeyen bir kişi herhangi bir nedenle iflas edip işsiz kaldığında
devlete yaptığı ödemeler göz önüne alınarak yeni bir iş buluncaya kadar hayatını devam
ettirecek bir maaşa kavuşturulmalıdır. Özellikle sigorta primini ödeyemeyen esnafın SAĞLIK HİZMETİ devam ettirilmelidir. İflasların çoğu iş yapan esnafın, kestiği faturanın karşılığını
alamamasıdır. Böyle iflaslarda eldeki mal varlığına konan haciz nedeniyle esnafın mal varlıkları
emanetçilerde çürümektedir. Esnafın alacakları kayıt altında tutulmalı ve çekinin karşılığını
alamayan esnafa vergi borcu bindirilmemelidir. Yine eğitim dönemi biten ve bir iş bulamayan
gençler de aile geliri göz önünde tutularak harçlık olarak, iş bulana kadar kredisi kesilmemelidir.
Asgari ücretli bir çalışan ve emeklinin bir ailenin ömür boyu bir ev alacak para biriktirmesi mümkün değildir. TOKİ tarafından başlatılan ve şu an yetersiz olan konut edindirme desteği, hızlandırılıp yeterli hale getirilmelidir. 2015 yılı TÜİK verilerinde, hane halkı harcamalarında %26 ile konut-kira harcamaları birinci sıradadır. İkinci sırada gıda harcamaları gelmektedir. 2015 yılında son
çıkan torba yasanın içinde çeyiz parası, konut yardımı ve genel sağlık güvencesi ilgi uygulamalar
ciddi bir şekilde dar gelirliye yaygınlaştırılmalıdır.
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6. GELİR KAYNAKLARIMIZ
Yukarıdaki çözüm önerileri her insanın önereceği şeylerdir. Bunların uygulaması ekonomik güce
ve kaynağa yani devletin cebindeki paraya bağlıdır. Bu para devletin ekonomisinin gelişmesine
bağlı olup, gelişen ekonomiden toplanan vergilerden oluşur.
Tablo 7. Göstergeler (%)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

GSYH-Milyar TL

843

951

952

1.099

1.298

1.417

1.567

1.764

1.953

GSYH-Milyar $

648

742

616

732

774

786

823

800

720

Kişi GSYH-

9.247 10,444

8.561 10.079 10.444 10.497 10.822 10.404

9.261

Gini Kat.

0,406

0,405

0,415

0,402

0,404

0,402

0.400

0,411

3,97

Döviz Fiyatı TL

1,159

1,522

1,487

1,55

1,91

1,78

2,13

2,32

2,91

8,4

10,1

6,5

6,4

10,5

6,2

7,4

8,2

8,8

18,4

19,1

11,5

8,2

8,7

6,5

10,1

9,2

11,5

4,7

0,7

-4,7

9,2

8,8

2,2

4,2

2,9

4

İşsizlik %

10,3

11

14

11,9

9,8

9,5

8,8

9,1

10,3

Bütçe D. /GSYH %

-1,6

-1,8

-5,5

-3,6

-1,3

-2

-1,2

0,2

1,2

Cari Denge/GSYH %

-5,9

-5,7

-2,2

-6,3

-10

-6,6

-7,9

-5,6

4,5

Enflasyon
Faiz
Ekono. Büyüme %

2016 yılında, 570,5 milyar TL hesaplanan bir bütçeden hangi kaynağı nereden bulunur. Ekonomik
gelişme zaman içinde oluşur ancak aç ve hasta bir insanın bekleyecek zamanı yoktur. Mevcut
ekonomik güçle toplumdaki düzensizliklerin bir çoğunu gidermek te mümkündür. Eğer ayni ülkede, ayni ekonomik şartlarda yaşayan insanlardan en üst % 20’lik grup ile en alt % 20’lik
grup arasında 8 kat ve %10’luk gruplar arasında 14 kat gelir farkı varsa burada yapısal
bir sorun var demektir ve bunları gidermek te siyasal iktidarın öncelikli görevlerindendir. Tablo-7’ya baktığımızda son yıllarda ekonomik göstergelerin çoğunda bir iyileşme gözlenmektedir.
Sorun; mevcut ekonomik yapının içindeki gelirleri gereğince toplayıp, adil bir şekilde dağıtımına yön verecek çalışmalarla çözülebilir. Bunlar YETERLİ ASGARİ ÜCRET, KAYIT DIŞININ ÖNLENMESİ VE ADİL BİR SERVET DAĞILIMIDIR.
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a-Vergi: Refah düzeyi yüksek AB ülkelerinde vergi gelirleri milli gelirin % 45’idir ve bu ülkelerde
kişi başına toplanan vergi ülkemizin 5 katıdır (Tablo-3). Ülkemizde ise bu oranda 2015’te % 23’tür.
Grafik 2. AB ülkeleri ve Türkiye’de vergiler
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Daha önemlisi AB ülkelerinde KDV-ÖTV gibi dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki
oranı % 27 iken bizde %70’tir. Doğrudan vergiler ise tam tersi AB’de %73 iken bizde
%30’dur. Bu demektir ki asıl vergiyi yine tüketici ödemekte ve ülkemiz sanayici için tam bir vergi
cennetidir. Hem kişi başına toplanan vergi 5 kat daha az olsun hem de asıl vergiyi tüketici ödesin
böyle bir ülkede gelir dağılımının düzelmesi çok zor. Aşağıdaki tabloda ülkemizdeki vergilendirme
dilimleri görülmektedir.
2016 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi
Gelir dilimi

Vergi oranı

12.600 TL’ye kadar

%15

30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası

%20

110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası

%27

110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL, fazlası

%35
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2016 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi
Gelir dilimi

Vergi oranı

12.600 TL’ye kadar

%15

30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası

%20

69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası

%27

69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, fazlası

%35

Bütün göstergeler ister istemez verginin çok kazanandan daha çok alma gerektiğini göstermektedir. Özellikle daha yüksek gelir düzeyi için yeni bir vergi dilimi daha koymak ve 5-10 puan
dolaylı vergiyi dolaysız vergilendirmeye kaydırılması daha adil bir yoldur. Ekomistlerin aksine
çok vergi insanları daha çok yatırıma yöneltir ve az vergi ise daha çok gayri menkul gibi
ölü yatırıma sevk eder. İnsanın yapısı gereği kazancıyla işini büyütmek varken çoğu kimse bunu devlete kaptırmak istemez. Ekonomistler sadece kazancı düşündüklerinden bu
konuda yanılmaktadırlar.
b-Kayıt dışı: 2015 yılında ülkemizde kayıt dışı ekonominin GSMH’daki payı %27,8 olup, OECD ortalaması %18,3’tür. Eğer kayıt dışının sebebi yüksek vergiyse neden en yüksek vergi alan Kuzey
Avrupa ülkelerinde kayıt dışı en düşük (%8-10) ve ülkemizde en düşük vergi düşük olduğu halde
en yüksek kayıt dışılık vardır? Sadece kayıt dışından oluşan vergi kaybı toplam vergilerin
%35’idir. 2016 yılında bütçedeki toplam vergi gelirleri 459,2 milyar olduğuna göre kayıt
dışı vergi kaybı 160 milyar TL’dir. 2016 yılında toplan çalışan sayısının %34,4, yani her üç
çalışandan biri yine kayıt dışıdır ve bundan dolayı SGK’nın toplam prim kaybı 30 milyar
TL’dir. Oysa asgari ücret ve emekliye yapılacak 300 TL’lik bir iyileştirmenin bütçeye yükü ise en
fazla 5 milyar TL’dir. Aslında kayıt dışı verginin düşürülmesinden elde edilecek vergi kazancı
bile bu harcamaya kaynak olabilecek durumdadır. Bütün bu sorunların temelinde yeterli vergi
toplanamaması olduğu ortadadır.
c-Servetin paylaşımı: İnsanlara ömür hayatlarında her türlü girişimciliğin önü açılmalı gereksiz
sınırlandırmalardan kaçınılmalıdır. Ancak bu dünyadan göçüp giderken, artık maddi bir servete
ihtiyaçları kalmayacağından geri bıraktığı servet, gelişmiş ülkelerde normal gelir vergisinde olduğu gibi kademeli olarak vergilendirilmektedir. Veraset vergisi gelişmiş Avrupa ülkelerinde en
üst dilim %30-40 arasındadır. 1930-1980 arası veraset vergisi en üst dilimi %70-80 arasındayken bugünlerde %40 civarına indirilmiştir.9 Ülkemizde ise veraset vergisi oranı en
üst dilimde %10 gibi yine çok düşük bir seviyededir. Ülkemizde toplam vergi gelirleri içinde
veraset vergi oranı % 0,1 (binde bir) gibi son derece düşük bir seviyededir. Bu konuda yapılacak
yeni bir düzenleme gelir dağılımı bozukluğunu düzeltecek en mantıklı uygulamadır.

159

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

7. SONUÇ
Siyasal sistemleri ve medeniyetleri insanlar kurar. İnsanların iyi bir hayat sürmeleri iyi bir gelirle
mümkündür. Bu da insanı ön plana alan bir ekonomik sitemle gerektirir. Maalesef günümüzde
batı kaynaklı ekonomik sistem, maddi kazancı ön plana aldığından, eskiye göre daha büyük çatışmalara yol açmıştır. Batı dünyası bu sorunu, hem ekonomisini büyütmek ve hem de daha adil bir
paylaşımla, insanına iyi bir yaşam sürecek gelir dağılımını büyük oranda sağlamış gözükmektedir.
Ancak son yıllarda, dünyada obezitenin yol açtığı hastalıklardan ölen insan sayısı açlıktan ölenlerin 3 katı ise durumun küresel çapta ne kadar trajik olduğu bizlere açıklar. Ülkemiz son yıllarda
iyi bir ekonomik büyüme yakalamasına rağmen, gelir dağılımında elle tutulur bir iyileşme
gözükmemektedir. Bunun ana nedeni ise toplanan verginin kâr ve gelir yerine tüketiciden
alınması ve kayıt dışı vergi kaybının çok yüksek olmasıdır. Kaynak bol ancak yerince toplanamamaktadır. Burada sorunun, ekonomik büyümeden ziyade ekonominin yönetiminde olduğu
ortaya çıkmaktadır.
En mutlu 10 ülkenin 7’sinde vergi geliri/GSYİH oranı OECD ortalamasından fazla
Vergi geliri/GSYİH oranı (%)

2016 Yılı Dünya Mutluluk
Raporu sıralaması

Danimarka

50.9

1

Finlandiya

43.9

5

İsveç

42.7

10

Norveç

39.1

4

İzlanda

38.7

3

Hollanda

36.7

7

Yeni Zelanda

32.4

8

Kanada

30.8

6

Avustralya

27.5

9

İsviçre

26.6

2

OECD Ort.

35.3

Ülke
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Ülkenin neredeyse yarısı ekonomik zorluklar içinde yoksul bir hayat sürmektedir. 2016 başında
asgari üçret ve emekli maaşlarına yapılan zam ile bir miktar iyileşme olsa da hala yetersiz düzeydedir. Yetersiz bir asgari ücret ve emeklilik maaşı, tek kişinin çalıştığı ailelerde büyük
geçim sorunu yaratmaktadır. Bu insanlarımız için düşük maaş, sağlık, kira, evlenme ve
eğitim gibi zorlandıkları konularda pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Ülkede ekonomik pastayı
büyütmek ve bundan yoksulara yetecek düzeyde pay ayırmak devletin en önemli görevi olmalıdır.
İnsanı ön plana almak iddiasındaki bir siyasal iktidar için en önemli konu bu olsa gerek.
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1. BANKA VE ŞUBE SAYISI
Bankacılık sisteminde Nisan-Haziran 2017 döneminde faaliyet gösteren banka sayısı 51’dir. Mevduat
bankaları sayısı 33, kalkınma ve yatırım bankaları sayısı 13, katılım bankaları sayısı 5’dir. Mevduat bankalarından 3 tanesi kamu sermayeli, 9 tanesi özel sermayeli ve 20 tanesi yabancı sermayeli bankadır.

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Kalkınma ve yatırım bankalarının 3 tanesi ile katılım bankalarının 2 tanesi kamu sermayeli bankalardır BDDK’nın 11 Mayıs 2017 tarih ve 7326 sayılı Kararı doğrultusunda The Royal Bank of
Scotland Plc. tasfiye sürecine girmiş ve tasfiye kararı 22 Mayıs 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Banka Sayıları

Türk Bank
Haziran 20

Adet
35

33

30

•33 Mevd

25

•13 Kalkın

20

•5 Katılım
üzere

15

13

toplam 51
göstermek

10
5

5

0

MEVDUAT

KALKINMA VE YATIRIM

KATILIM

Haziran
2016
Aralık 2016
Banka
Şube
Sayıları
Mevduat bankaları
Adet
Kamu sermayeli bankalar
4.500

Özel sermayeli
bankalar
4.000

34
KAMU
3.833

3.500
Fondaki bankalar*

YERLİ3ÖZEL
4.122

9

Haziran 2017

34

33

3

3

YABANCI
9
3.750

9

1

1

Yabancı sermayeli bankalar

21

21

KAMU
20

Kalkınma ve2.000
yatırım bankaları

13

13

13

5

5

52

52

3.000
2.500

1.500
Katılım bankaları

Toplam

1.000
500

* Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar.
0
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Haziran 2017

Personel Sayısı

1
YERLİ ÖZEL
YABANCI

5

51

Bankacılık
önceki çey
(Mart 2017
18 adet az
sayısı 693

15

üzere

13

toplam 51 banka
göstermektedir.

10
5

5
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0

MEVDUAT

KALKINMA VE YATIRIM

KATILIM

Banka Şube Sayıları
Adet
4.500
4.000

KAMU
3.833

YERLİ ÖZEL
4.122

YABANCI
3.750

3.500
3.000

KAMU

2.500

YERLİ ÖZEL

2.000

YABANCI

1.500
1.000
500
0

Haziran 2017

2016
Personel Haziran
Sayısı
Adet

Mevduat bankaları

10.987
YERLİ ÖZEL
74.996

80.000

Aralık 2016

Haziran 2017

10.740

10.679

Kamu sermayeli bankalar

3.694

YABANCI
71.581 3.702

3.709

Özel sermayeli bankalar

4.255

4.132

4.110

1

1

1

3.037

2.905

2.859

42

41

70.000

KAMU
63.792

Haziran 2017 dön
itibarıyla şube say
11.705 adet ve pe
sayısı 210.369 kiş

60.000

Fondaki bankalar**
50.000

Yabancı sermayeli bankalar

KAMU

40.000

Kalkınma ve yatırım bankaları

45

YERLİ ÖZEL
YABANCI

30.000
Toplam

11.029

10.781

Bankacılık sektörü
önceki çeyreğe gö
(Mart 2017) şube
18 adet azalmış, p
sayısı 693 kişi aza

10.724

* K.K.T.C
ve yabancı ülkelerdeki şubeler dahil.
20.000
** Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar.
10.000
0

Haziran 2017
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(Mart 2017) şu
18 adet azalmı
sayısı 693 kişi a
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Haziran 2017

Personel Sayısı
Adet

YERLİ ÖZEL
74.996

80.000

70.000

Haziran 2017 d
itibarıyla şube
11.705 adet ve
sayısı 210.369

YABANCI
71.581

KAMU
63.792

60.000

50.000
KAMU

40.000

YERLİ ÖZEL
YABANCI

30.000
20.000
10.000
0

Haziran 2017

Bankacılık sektörünün bir önceki çeyreğe göre (Mart 2017) şube sayısı 18 adet azalmış, personel
sayısı 693 kişi azalmıştır. Haziran 2017 dönemi itibarıyla şube sayısı 11.705 adet ve personel
sayısı 210.369 kişidir.
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2. BANKACILIK SEKTÖR BİLANÇOSU
Tutar
VARLIKLAR

Yüzde Değişim (%)

(Milyar TL)

Bir Önceki
Çeyrek

Bir Önceki Yıl
Sonu

NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER*

226

6,6

1,7

ZORUNLU KARŞILIKLAR

215

3,4

16,8

1.919

4,9

10,7

TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Brüt)

61

1,0

5,6

MENKUL DEĞERLER

368

0,6

4,7

DİĞER AKTİFLER

243

-2,6

2,0

2.972

3,7

8,8

1.578

4,0

8,6

BANKALARA BORÇLAR

425

-1,5

1,8

REPO İŞLEMLERİ

87

-9,2

-36,5

İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER

131

8,2

12,7

ÖZKAYNAKLAR

331

4,2

10,3

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

419

10,0

37,3

2.972

3,7

8,8

KREDİLER

TOPLAM AKTİFLER
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü Haziran 2017 döneminde bir önceki çeyreğe göre
%3,7 artarak 2.972 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
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Haziran 2017 dönemi itibarıyla türev alım tutarı 1.131 milyar TL, türev satım tutarı
1.127 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
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Türev İşlemler
Vadeli Döviz
İşlemi
8%
Diğer Türev
İşlemi
15%

Swap Para İşlemi
52%

Swap Faiz
İşlemi
25%

Toplam Aktif Büyüklüğü/GSYH

Milyar TL
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

Bilanço dışında yer ala
türev işlemlerin %52'si
para işlemlerinden, %2
swap faiz işlemlerinden
%8’i vadeli döviz
işlemlerinden oluşmak

Oran

1,10

1,05

0,98
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire
0,96 Başkanlığı
0,87

0,87

1,01
1,00

0,87

0,90

0,80

2010

2011

GSYH

2012

2013

2014

Toplam Aktifler

2015

2016

Mar.2017 Haz.2017

0,70

Toplam Aktif/GSYH (Sağ eksen)

Türkdışında
Bankacılık
aktif büyüklüğünün
GSYH'ye
oranı 2016 yılsonu
Bilanço
yer Sektörünün
alan türev işlemlerin
%52’si swap
para işlemlerinden,
%25’i swap faiz işlemitibarıyla
1,05vadeli
olarakdöviz
gerçekleşmiştir.
lerinden
ve %8’i
işlemlerinden oluşmaktadır.

Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğünün GSYH’ye oranı 2016 yılsonu itibarıyla 1,05 olarak
gerçekleşmiştir.
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Bilanço Aktif Pasif Kalemleri
1.919

2.000

TÜRKİYE EKONOMİSİ DURUM TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU

1.750
Bilanço İçi Büyüklükler

1.578

615

1.500

Bilanço Aktif Pasif Kalemleri
1.250
1.919

2.000

1.000

1.750

7501.578

615

1.500

1.304

368
226

243

215

252

215

92

0

194
750

500

135
92

117

243

215

50
252

215

194

425

Türk Parası

385

Yabancı Para

0

0

40

87
49
39

99

99

49
39

331
131

131

87

40
883

250

331

385

0

1.304

368

425

883

696

250

1.000
50

135

226

500

1.250

117

696

3
328

3
328

32

419
162

257

32

Bilanço içerisindeki yabancı para varlıkların toplam varlıklara oranı %38, toplam
yabancı para yükümlülüklerin toplam
oranı %47 olarak gerçekleşmiştir.
Türk Parası yükümlülüklere
Yabancı Para
Bilanço
içerisindeki
yabancıtoplam
para varlıkların
varlıkların
toplam
varlıklara
oranı
%38,
toplam
Yabancı
para
kredilerin
krediler
içerisindeki
payı
%32,
yabancı
para mevduatın
Bilanço
içerisindeki
yabancı
para
toplam
varlıklara
oranı
%38,
toplamyabancı
para
yabancı para yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranı %47 olarak gerçekleşmiştir.
yükümlülüklerin
toplam
yükümlülüklere
oranı
%47
olarak
gerçekleşmiştir.
Yabancı
para
kredilerin
toplam mevduata oranı %44’tür.
toplam
krediler
payı %32,
yabancı
para mevduatın
toplampara
mevduata
oranı %44’tür.
Yabancı
paraiçerisindeki
kredilerin toplam
krediler
içerisindeki
payı %32, yabancı
mevduatın
toplam mevduata oranı %44’tür.

Toplam Yükümlülükler

Toplam Varlıklar

Nakit ve
Toplam Varlıklar
Nakit
Nakit ve
Benzeri
Diğer
Nakit
Benzeri
Diğer
Kalemler Menkul
8%
Kalemler Menkul
8%
6%
Kıymetler
6%
Kıymetler
12% 12%

Diğer
Toplam Yükümlülükler
Diğer

Özkaynaklar
9%
Özkaynaklar
11%
11%

İhraç Edilenİhraç Edilen
Menkul
Menkul
Kıymetler Kıymetler
Zorunlu
Zorunlu 5%
Karşılıklar
5%
7% Karşılıklar
Repodan

Krediler
65%

Krediler
65%

9%

7%

Sağlanan
Fonlar
3%

Repodan
Bankalara
Sağlanan
Borçlar
Fonlar19%
3%

Mevduat
53%

Mevduat
53%

Bankalara
Borçlar
19%

Toplam varlıklar içerisinde kredilerin payı %65, menkul kıymetlerin payı %12 ve
zorunlu karşılıkların payı %7 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam varlıklar içerisinde kredilerin payı %65, menkul kıymetlerin payı %12 ve zorunlu karşıMevduat
%53olarak
payiçerisinde
ilegerçekleşmiştir.
toplam yükümlülükler
içerisinde
en menkul
büyük
paya
sahipken,
lıkların
payı
%7
Mevduat
%53
pay
ile toplam
yükümlülükler
içerisinde
en
Toplam
varlıklar
kredilerin
payı
%65,
kıymetlerin
payı
%12 ve
bankalara
borçlar
kaleminin
payı
%19
ve
repodan
sağlanan
fonların
payı
%3’tür.
büyük paya sahipken, bankalara borçlar kaleminin payı %19 ve repodan sağlanan fonların payı

zorunlu karşılıkların payı %7 olarak gerçekleşmiştir.

%3’tür.
Özkaynakların toplam yükümlülükler içerisindeki payı ise %10'dur.

Mevduat %53 pay ile toplam yükümlülükler içerisinde en büyük paya sahipken,
bankalara borçlar kaleminin payı %19 ve repodan sağlanan fonların payı4 %3’tür.
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
Özkaynakların toplam yükümlülükler içerisindeki payı ise %10'dur.
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Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı

Milyar TL

2.000

Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı

Milyar TL

1.800
2.000
1.600
1.800
1.400
1.600
1.200
1.400
1.000
1.200
800
1.000
600
800
400
600
200
400
0
200

Oran

0,99

0,95
0,83

1,06

1,06

0,99

0,95

1,12

1,13

1,12

1,14

1,15

1,12

1,13

1,12

1,14

1,15

617

617

5102010

660

660

695

764

695

764

2011

1.002 946

772

1.002 946

772

2012

1.183

1.183

2013

Krediler

0

1,00
1,20
0,80
1,00

0,83

510

1,40
Oran
1,20
1,40

1.411
1.053

1.411
1.053

2014

Mevduat

1.634
1.245

1.634
1.245

1.728
1.454

1.728
1.454

1.809
1.518

1.809
1.518

0,60
0,80

1.578

0,40
0,60

1.578

0,20
0,40

2015

2016

Mar.2017

0,00
0,20

Haz.2017

Kredi/Mevduat Oranı (Sağ Eksen)

2010krediye*
2011dönüşüm
2012oranı Haziran
2013 2017
2014
2016 olarak
Mar.2017
Haz.2017
Mevduatın
dönemi 2015
itibarıyla 1,15
gerçekleşmiştir.
Krediler

Mevduat

0,00

Kredi/Mevduat Oranı (Sağ Eksen)

*Toplam Kredi tutarına, kalkınma ve yatırım bankalarınca verilen krediler dâhil edilmemiştir.
Mevduatın
krediye*dönüşüm
dönüşümoranı
oranı Haziran
Haziran 2017
itibarıyla
1,151,15
olarak
gerçekleşmiştir.
Mevduatın
krediye*
2017dönemi
dönemi
itibarıyla
olarak
gerçekleşmiştir.

*Toplam Kredi tutarına, kalkınma ve yatırım bankalarınca verilen krediler dâhil edilmemiştir.

*Toplam Kredi tutarına, kalkınma ve yatırım bankalarınca verilen krediler dâhil edilmemiştir.

Yabancı Para Pozisyonu

Milyar TL
200

Yabancı Para Pozisyonu

Milyar TL
150
200
100
150

150

50
100
0
50
-50
0

-100
-50

96

63

71

2012
-28
31

2013
63
-64

2014
71
-77

96
2015
-92

2012
-28

2013
-64

2014
-77

2015
-92

22

34

31

2010
-21
22

2011
34
-33

2010
-21

2011
-33

-150
-100

71
2016
71

-75

2016

-75

150

186

186

Mar.2017 Haz.2017

-151
Mar.2017
Haz.2017
-185

-151

-185

-200
-150

Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu

-200

Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu

YP Net Genel Pozisyon

Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu

Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu

Bilanço dışı yabancı para pozisyonu 186 milyar TL fazla, bilanço içi yabacı para pozisyonu 185
YP Net Genel Pozisyon
milyar
TL yabancı
açık pozisyonda
olup, yabancı
netTL
pozisyonu
1 milyar
fazla pozisyondadır.
Bilanço
dışı
para pozisyonu
186para
milyar
fazla, bilanço
içiTLyabacı
para pozisyonu 185mil-

yar Bilanço
TL açıkdışı
pozisyonda
olup,
yabancı186
para
net TL
pozisyonu
1 milyar
TL fazla
yabancı para
pozisyonu
milyar
fazla, bilanço
içi yabacı
para pozisyondadır.
pozisyonu 185
milyar TL açık pozisyonda olup, yabancı para net pozisyonu 1 milyar TL fazla pozisyondadır.
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(Türk Parası - Yabancı Para)

Milyar TL

2.000

1.734
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1.830
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1.485

1.500
Milyar TL

Krediler
1.047
(Türk Parası - Yabancı Para)
795
295
683

1.000

2.000

526
500

198

142

1.500

0
526

500

198

1.047
795

2011 295

2010

472

360
1.919

1.830

1.734
1.485
753

881
603

1.013
616

1.131

1.214

2016

Mar.2017

1.

615

472

2013

2014

2015

1.214 Para
Türk Parası1.131 Yabancı

753

6

360

2012

206

142

384

0

683

2010

588
1.241

485

384
1.000

206

603

1.241

616

881

Haz

1.304

1.013

485
Haziran
2017 döneminde, toplam kredi tutarı 1,92 trilyon TL olup, söz konusu
tutarın 1.304 milyar TL’si Türk parası kredilerden, 615 milyar TL’si yabancı
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Mar.2017
Haz.2017
para kredilerden oluşmaktadır.
588

Türk Parası

Yabancı Para

Haziran 2017
döneminde,
toplam kredi
tutarı
1,92tutarı
milyar
TL trilyon
olup, söz
tutarın
1.304 milyar
Haziran
2017 döneminde,
toplam
kredi
1,92
TLkonusu
olup, söz
konusu
TL’si Türk
parası1.304
kredilerden,
615 Türk
milyar
TL’si kredilerden,
yabancı para615
kredilerden
oluşmaktadır.
tutarın
milyar TL’si
parası
milyar TL’si
yabancı

para kredilerden oluşmaktadır.

Kredilerin Dağılımı

Kredilerin Dağılımı
Kobi
Kredileri
25%
Kobi
Kredileri
25%

Ticari ve

Tüketici
Kredileri ve
Kredi
Kartları
24%

Tüketici
Kurumsal
Kredileri
ve
Krediler
51%
Kredi
Kartları
24%

Kredilerin içerisinde tic
ve kurumsal kredilerin
Kredilerin içerisinde ticari%51, Kobi kredilerinin
ve kurumsal kredilerin payı
%25 ve tüketici kredile
%51, Kobi kredilerinin payı
(kredi kartları dahil) pa
Ticari ve
%25 ve tüketici kredilerinin
Kurumsal
%24’dür.
(kredi kartları dahil) payı
Krediler
%24’dür.
51%

Kredilerin içerisinde ticari ve kurumsal kredilerin payı %51, Kobi kredilerinin payı%25 ve tüketici
kredilerinin (kredi kartları dahil) payı %24’dür.

BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı

BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı

171

10

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

KOBİ Kredilerinin Gelişimi

Milyar TL
500

400
Milyar

KOBİ tanımı genişletildi

Kredi Türlerinin Gelişimi
389

486

448

422

333

TL

193,68

157

271
300
2.000

163
125

115

51

683
43

32
526

0

500

296
2011

2010

228

163

125

224

173

0

1.241

795
63

444
86

329

2012

200

Mikro İşletmeler
266

2013
271

148,00

162,54

982

948

893

1.047

83
65

140,15

133

65

51

100

1.000

1.485
157

83

1.919

1.830

1.734

115

200
200
1.500

172,03

133

180,25

711
551

133

333
2014

2015

111

109,67

389

119,86

Mart 17

Haziran 17

452

434

420
385
Orta Büyüklükteki İşletmeler

356
332Küçük İşletmeler

486

448

422
2016

129,49

İşletme
bir
çeyreğe göre
gerçekleşmiştir.
2010sınıflarına
2011 göre KOBİ
2012 kredilerinde
2013
2014önceki 2015
2016 artışMar
17
Haz 17
Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları

Kobi Kredileri

Ticari ve Kurumsal Kredi

Haziran
2017 döneminde;
ticari ve kurumsal
krediler
982
TL, kobi 486 milyar TL
Haziran 2017
döneminde;
ticari ve kurumsal
krediler 982
milyar
TL,milyar
kobi kredileri
kredileri
486
milyar
TL
ve
tüketici
kredileri
ve
kredi
kartları
452
milyar
TL
ve tüketici kredileri ve kredi kartları 452 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
olarak gerçekleşmiştir.

Bireysel Kredilerin Gelişimi

Milyar TL
500

434
Seçilmiş Sektörlerin Toplam Krediler İçerisindeki
Payı
420
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400
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Toptan Ticaret ve Komisyonculuk
İnşaat
266

300

332

150
100

50
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Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler
44
63
6

86
7

129

Tarım 8
86

2010
2011
2012
Tekstil ve Tekstil
Ürünleri San.

Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San.

Konut

Taşıt

Gıda, Meşrubat ve Tütün San.

9
111

2013

84

8,73
8,47

84

100

75 Faaliyetler
Araştırma Danışmanlık
61 Reklam ve Diğer

0

79

74

Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.72

173

82

82

224

250
200

385

356

452

167

156

149

4,16
6

7

4,13

143

125

173

180

6,46

7

7

7

164

173

181

2016

Mar.17

Haz.17

3,26

2014 3,15 2015
2,92

İhtiyaç ve Diğer

Bireysel Kredi Kartları

2,86

2017 döneminde
bireysel
kredi kartlarının
toplamı
öncekigöre
çeyreğe
Haziran Haziran
2017 döneminde
bireysel kredi
kartlarının
toplamı bir
öncekibir
çeyreğe
artış gösteOteller
2,30gerçekleşmiştir. Konut kredileri tutarı
göre
artış
göstererek
84
milyar
TL
olarak
rerek 84 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Konut kredileri tutarı 181 milyar TL, ihtiyaç ve diğer
181 milyar
TL,180
ihtiyaç
ve
milyar TL 8,0
tüketici kredileri
tutarı
milyar
TL tüketici
0,0diğer
2,0 kredileri4,0tutarı 180 6,0
10,0
seviyesindedir.
Toplam krediler içerisinde, toptan ticaret ve komisyonculuk sektörünün
payı %8,68, inşaat sektörünün payı %8,19'dur.

172

BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı

12
11

1%

TÜRKİYE EKONOMİSİ DURUM TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU

Bireysel Kredi Kartlarının Gelişimi
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göre artış göstermiştir.
Haziran 2017 döneminde; ticari ve kurumsal krediler 982 milyar TL, kobi kredileri 486 milyar TL
ve tüketici kredileri ve kredi kartları 452 milyar TLolarak gerçekleşmiştir.
•

Türk bankacılık sektörünün kredilerinin %30’su yabancı para cinsindendir. Bu durum kre-

BDDK, Veri
ve Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
di büyümesinin
olağandan
fazla görünmesinin bir sonucudur. Çünkü TL geçtiğimiz yılın13ilk

çeyreğine yabancı para karşısından yaklaşık %20 seviyelerinde değer kaybına uğramıştır. Bu bağlamda bir önceki çeyreğe göre hesaplanan %5,1’lık büyüme oranı; kurlardaki
değişim göz ardı edildiği taktirde %2 seviyesindedir. Kredi büyümesinde uygulanan sıkılaştırmaya paralel gözlenen ılımlı değişim sistematik risklerin azalması noktasında önem
arz etmektedir. Buna karşın yabancı para pozisyonundaki artış, bankaların kur risklerinin
mevcut konjonktür itibariyle artmasına neden olmuştur. Bu bağlamda özellikle TCMB politikalarına bağlı olarak kur risklerinin öngörülebilirliğini kaybetmesi, varlık kalitesi üzerinde azaltıcı etkiye sebebiyet vermektedir.
•

Kredilerin %51’inin ticari ve kurumsal kredi olarak kullandırılması, mevduatın reel sektöre aktarılması açısından önemlidir. Bununla birlikte kredilerin sektörel dağılımına bakıldığında %8.47’lik payı inşaat sektörünün aldığı görülmektedir. Bireysel kredi dağılımında
ise konut kredilerinin %38’lık bir paya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda inşaat
sektörü hem üretim hem de tüketim kanadında bankalarca finanse edilmiştir. Bu durum,
inşaat sektörünün riskinin önemli bir bölümünün bankacılık sistemi üzerinde olduğunu
ortaya koymaktadır.
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olarak gerçekleşmiştir.

Seçilmiş Sektörlerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı
8,73

Toptan Ticaret ve Komisyonculuk

8,47

İnşaat

6,46

Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.
Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler

4,16

Tarım

4,13
3,26

Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler

3,15

Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.
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Gıda, Meşrubat ve Tütün San.

2,86
2,30

Oteller

0,0

2,0
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8,0
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Toplam krediler içerisinde, toptan ticaret ve komisyonculuk sektörünün
Toplam krediler içerisinde, toptan ticaret ve komisyonculuk sektörünün payı %8,68, inşaat sektöpayı %8,68, inşaat sektörünün payı %8,19'dur.
rünün payı %8,19’dur.

Türkiye Büyüme Rakamları
BDDK, Veri ve Sistem
Yönetimi
Daire
Başkanlığı I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2017
Gayrisayfi
yurtiçi
hasıla
sonuçları,

Yıl

2016

2017
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GSYH
Değişim
oranı (%)

11

Çeyrek

GSYH Cari
fiyatlarla
(Milyon TL)

GSYH Cari GSYH Zincirlenmiş
fiyatlarla
hacim endeksi
(Milyon $)
(2009-100)

GSYH
Değişim
oranı (%)

I

561 185

12,9

190 478

139,6

4,5

II

632 912

12,5

218 202

156,2

5,3

III

662 026

4,6

223 819

161,2

-1,3

IV

734 393

13,7

224 292

171,9

3,5

I

641 584

14,3
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Harcamalar yöntemiyle GSYH büyüme hızları, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2017 [2009=100]

Yıl

2016

2017

Hane
Devletin
Gayrisafi
halklarının
tüketim
sabit
Çeyrek nihai tüketim
harcamaları
sermaye
harcamaları
(%)
oluşumu (%)
(%)

Mal ve hizmet
ihracatı (%)

(eksi) Mal
ve hizmet
ithalatı (%)

I

0,9

10,5

6,6

1,4

2,7

II

4,1

14,4

3,8

-1,9

7,2

III

-1,7

5,6

0,5

-9,3

2,1

IV

5,7

0,8

2,0

2,3

3,3

I

5,1

9,4

2,2

10,6

0,8

Gelir yöntemiyle GSYH bileşenlerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payları, I. Çeyrek:
Ocak-Mart, 2017
Üretim
İşgücü ödemeleri
Sabit sermaye
Net işletme artığı
Yıl
Çeyrek
üzerindeki
(%)
tüketimi (%)
/ Karma gelir (%)
vergiler (%)

2016

2017

I

41,0

0,6

18,9

39,5

II

38,1

-1,1

17,1

45,9

III

35,9

-0,7

16,6

48,2

IV

33,3

-1,0

16,5

51,2

I

39,7

0,7

18,3

41,3

Kaynak: TÜİK
•

Türkiye 2016 ve 2017 yılı büyüme gerçekleşmeleri dikkate alındığında en önemli husus
sabit sermaye tüketiminin 2016’nın son üç çeyreğinde azalmasıdır. Bunun nedeni olarak
yükselen politik risklerle düşen talebin etkili olduğu ileri sürülebilir. Bunun dışında 2016
4.çeyrekte elde edilen %5.7’lik büyümenin korunamayıp %5.1 seviyelerine inmesinin büyümenin kompozisyonu içerisinde net işletme artığının ağırlığının %51.2 seviyelerinden
%41.3 seviyelerine gelmesinin etkili olduğu ifade edilebilir.
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Haziran 2017 dönemi itibarıyla takipteki kredilerin (brüt) tutarı 61 milyar TL’dir.
Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları

Kobi Kredileri

Ticari Kredi

Haziran 2017 dönemi itibarıyla takipteki kredilerin (brüt) tutarı 61 milyar TL’dir.

Haziran 2017 dönemi itibarıyla takipteki kredilerin (brüt) tutarı 61 milyar TL’dir.
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Bankacılık sektöründe kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (TDO) Haziran 2017
döneminde %3,10 olarak gerçekleşmiştir.
BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı

BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
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Fonksiyon grupları ayrımında sermaye yeterlilik oranları mevduat, katılım
bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında sırasıyla %16,39; %17,41 ve
%24,76 olarak gerçekleşmiştir.

3. KARLILIK VE SERMAYE YETERLİLİĞİ
Sermaye yeterliliği hesaplamasında, risk ağırlıklı varlıkların %90’ı kredi riskine esas tutardan,
%8’i operasyonel riske esas tutardan ve %2’si piyasa riskine esas tutardan oluşmaktadır.

Risk Ağırlıklı Varlıklar
Operasyonel Riske
Esas Tutar
8%

Sermaye yeterliliğ
hesaplamasında, r
ağırlıklı varlıkların
%90’ı kredi riskine
esas tutardan, %8
operasyonel riske
esas tutardan ve
%2’si piyasa riskin
esas tutardan
oluşmaktadır.

Piyasa Riskine
Esas Tutar
2%

Kredi Riskine
Esas Tutar
90%

Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yeterliliği oranı Haziran 2017 döneminde %16,87 olarak
gerçekleşmiştir.

BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı

177

Sermaye Yeterliliği

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

Sermaye Yeterliliği Oranının Gelişimi
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Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yeterliliği oranı Haziran 2017 döneminde

Bankacılık sektörünün gelir tablosunda faiz geliri 115 milyar TL ve faiz gideri 60 milyar TL olarak
%16,87 olarakHaziran
gerçekleşmiştir.
gerçekleşmiştir.
2017 dönemi itibarıyla Türk Bankacılık Sektörünün net dönem kârı 25
milyar TL’dir.
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Sektörünün net dönem kârı 25 milyar TL’dir.

Banka sahiplik grupları ayrımında yabancı banka grubunun sermaye yeterliliği
standart oranı %18,21 olup sektör ortalamasının üzerindedir.
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Bankacılık sektörünün gelir tablosunda faiz geliri 115 milyar TL ve faiz gideri 60
milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Haziran 2017 dönemi itibarıyla Türk Bankacılık
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Sektörünün net dönem
kârı 25EKONOMİSİ
milyar TL’dir.

Haziran 2017 dönemi net kârı, 2016 yılının aynı dönemine göre kamu, yerli özel ve yabancı banka
gruplarında artmıştır.
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%18
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gelmiştir. Geçmiş
yerli özel ve yabancı banka gruplarında artmıştır.
dönemler itibariyle bol ve ucuz likiditenin avantajına istinaden büyüme gösteren kredi
varlıklarına dayalı olarak risk ağırlıklı varlıklardaki artış, sermaye yeterliliği noktasında
göreceli olarak güçlü duran %16 seviyesinin gelecek için yeterli bir düzey olarak algınBDDK,lanmaması
Veri ve Sistem Yönetimi
Daire
Başkanlığı de beraberinde getirmektedir. Sermaye yeterliliğindeki 8
gerektiği
izlenimini
azalışa bağlı olarak karlılığının devam ettirebilen sektör; bu düşüş trendini devam ettirmesi halinde sermaye yeterliliği açısından AB’nin güçlü ekonomilerinin altında kalabilir.
•

179

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

4. YAPILANDIRILMIŞ FİNANS
6362 Sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu 30 Aralık 2012 tarih ve 28513 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunu’nun 59, 60 ve 130 uncu maddelerine dayanılarak düzenlenen ve 21.01.2014 Tarihli, 28889 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe
giren ‘Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’ ile menkulkıymetleştirme düzenlemeleri tek bir çatı
içerisinde birleştirilmiştir.
Seri:III No.59.1 Sayılı ‘Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nin amacı, teminatlı menkul kıymetlerin nitelikleri ve ihracı ile teminat sorumlusuna, teminat varlıklar ve teminat uyumuna ilişkin
usul ve esasların düzenlenmesidir. Bu bağlamda ‘Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler’ (VTMK) ile
‘İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere’ (İTMK) ilişkin düzenlemeler tek bir tebliğde birleştirilmiştir.
Dolayısıyla, karşımıza çıkan teminatlı menkul kıymet kavramı, teminatlandırılmış yükümlülükleri
ve bunlara ilişki ikincil piyasa işlemlerini düzenlemektedir. Diğer bir ifadeyle, TMK, ihraççının genel yükümlülüğü niteliğinde olan ve teminat varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen borçlanma
aracı niteliğinde bir sermaye piyasası aracıdır ve İTMK ile VTMK’yı ifade etmektedir. Teminatlı
varlıklar ise, teminat defterine kaydedilmek suretiyle VTMK ve İTMK ihracına karşılık gösterilebilecek, aşağıda belirtilen varlıkları ifade etmektedir.
(1) VTMK ihracına konu varlıklar, teminat defterine kaydedilmek suretiyle;
a)

Bankaların ve finansman şirketlerinin tüketici kredileri ile ticari kredilerinden kaynaklanan
alacakları,

b) 6361 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar
ile sigortalanmış faktoring sözleşmelerinden doğan alacaklar,
c)

TOKİ’nin taşınmaz satışından kaynaklanan taksitli ve sözleşmeye bağlanmış alacakları,

d) GYO’ların portföylerindeki gayrimenkullerin satışından veya bu gayrimenkullere ilişkin satış
vaadi sözleşmelerinden kaynaklanan teminatlı alacakları ile GYO’ların kira sözleşmelerinden
kaynaklanan alacakları,
e)

Hazine Müsteşarlığının borçlusu olduğu ticari bankalar tarafından proje bazlı finansman ihtiyacı kapsamında tahsis edilen uzun vadeli yabancı para cinsinden krediler,

f)

İkame varlıklar,

g) Nitelikleri Kurulca belirlenecek diğer varlıklardır.

180

TÜRKİYE EKONOMİSİ DURUM TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU

(2) İTMK ihracına konu varlıklar, teminat defterine kaydedilmek suretiyle;
a)

Bankaların ve finansman şirketlerinin, ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına
alınmış, Kanunun 57 nci maddesinde tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakları,

b) Kanunun 57 nci maddesinde tanımlanan konut finansmanından kaynaklanmak kaydıyla, 6361
sayılı Kanun çerçevesinde yapılan finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar,
c)

Bankaların, finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerinin ilgili sicilde ipotek tesis
edilmek suretiyle teminat altına alınmış ticari kredi ve alacakları,

d) İFK tarafından yapılacak ihraçlarla sınırlı olmak üzere TOKİ’nin konut satışından kaynaklanan
taksitli ve sözleşmeye bağlanmış alacakları,
e)

İkame varlıklar,

f)

Nitelikleri Kurulca belirlenecek diğer varlıklardır.

Tebliğ, aktif yapılanma modellerine ilişkin, türev araç vasıtasıyla yapılan korunma ve portföy
yönetimi işlemlerine de değinmiştir. Bu bağlamda, Tebliğ uyarınca, aşağıda sayılan şartları taşımak kaydıyla, toplam yükümlülüklerin karşılanabilmesi veya teminat varlıklar ile TMK arasındaki
durasyon açığının giderilmesi amacıyla faiz veya kur riskine karşı koruma sağlayacak forward,
future, opsiyon ve swap sözleşmelerinden kaynaklanan hak ve yükümlülükler teminat defterine
kaydedilebilmektedir.
a)

Türev aracın borsalarda alım satıma konu olması veya karşı tarafının kurulduğu ülke yetkili
otoritesi tarafından yetkilendirilmiş bir banka, kredi kuruluşu, sigorta şirketi veya merkezi
takas kuruluşu olması ve kredi derecelendirme kuruluşlarınca belirlenen yatırım yapılabilir
seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen yabancı para cinsinden uzun vadeli derecelendirme notuna sahip olması,

b) Türev araçlara ilişkin sözleşmelerde, TMK itfa edilinceye kadar ihraççının iflası durumunda
dahi karşı tarafın sözleşmeyi tek taraflı feshedemeyeceğine ilişkin hüküm bulunması,
c)

Karşı tarafın, türev aracın teminat defterine kaydedilmesine onay vermesi,

d) İhraççı ile karşı taraf arasında yapılan netleştirmelerin, teminat defterine kayıtlı olan türev
araçlar ve karşı taraf ile gerçekleştirilen diğer tüm işlemler bakımından ayrı ayrı yapılmasıdır.
Tebliğ uyarınca, VTMK; bankalar, İFK’lar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman
şirketleri, GYO’lar, kendi kanunlarınca menkul kıymet ihraç etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları
ile nitelikleri Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlarca ihraç edilebilir. İTMK ise yalnızca KFK ile İFK tarafından ihraç edilebilmektedir. (TMK, 2014). Diğer bir ifadeyle banka ve ipotek finans kuruluşlarının
yanında, Tebliğ’de ifade edilen diğer kuruluşların da TMK ihraççısı olabilmelerine imkan tanınmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu menkulkıymetleştirmeyle ilgili düzenlemeleri yapmakta birlikte, varlık
ve risk transferlerine ilişkin hesaplamalar ile söz konusu faaliyetler neticesinde bankaların ayır-

181

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

maları gereken minimum sermaye yeterliliklerine ilişkin hesaplamalara ilişkin düzenlemeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılmaktadır. Yapılandırılmış finans
uygulamaları açısından operasyonel çerçevenin çizilmesi anlamına gelen bu hesaplamalara ilişkin
düzenleme, 2012 yılında yayımlanmıştır.
BDDK tarafından, ‘Menkulkıymetleştirmelere İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ’ 28.06.2012 Tarihli, 28337 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Tebliğin amacı, bankaların menkulkıymetleştirme pozisyonlarından kaynaklanan risk ağırlıklı tutarların hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 43, 45, ve 93 üncü maddeleri ile Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 7 inci maddesine dayanılarak düzenlemektir.
Tebliğde, yapılandırma modelleri çerçevesinde tüm hususlar yer almaktadır.
•

Tebliğde finansal sermaye dilimleri, menkulkıymetleştirme işlemlerinde dikkate alınacak temel pozisyon olarak ifa edilmektedir. Risk ağırlıkları ise ilgili menkulkıymetleştirme pozisyonları çerçevesinde hesaplanmaktadır. Bu bağlamda derecelendirmeye tabi tutulan her bir
dilim, Tebliğ içerisinde derecelendirilmiş pozisyon şeklinde adlandırılmaktadır.

•

Kredi riski transferinde hem nakit hem de sentetik yapılandırmaya izin verilmektedir. Tebliğde nakit menkulkıymetleştirme geleneksel menkulkıymetleştirme şeklinde adlandırılmaktadır. Nakit yapılandırma modellerinde doğrudan satışa imkan tanınmaktadır. Bu durum Tebliğ’de, ‘ilgili varlıkların menkulkıymetleştirme kurucusu bankanın yükümlülüğünde olmayacak
şekilde ekonomik devri’ şeklinde ifade edilmektedir.

•

Literatürde özel amaçlı kuruluş olarak bilinen taraf Tebliğ’de özel amaçlı menkulkıymetleştirme şirketi şeklinde adlandırılmaktadır.

•

Tebliğde sentetik menkulkıymetleştirme şeklinde adlandırılan sentetik yapılandırmada, kısmi
fonlanmaya veya tam fonlamaya izin vermektedir. Literatürdeifade edildiği şekliyle söz konusu durum da Tebliğ’de de fonlanmış kredi koruması ve fonlanmamış kredi koruması şeklinde
adlandırılmaktadır. Tebliğ, diğer kredi zenginleştirme teknikleriyle birlikte tüm bu yöntemleri
kredi riski azaltımı şeklinde isimlendirmektedir.

•

Tebliğde dilimler, diğer bir deyişle borç sınıfları en kıdemli (senior), ara (mezaanine) ve az
kıdemli (junior) şeklinde ifade edilmektedir. Literatürde ise söz konusu dilimler üst, ara ve ast
şeklinde adlandırılmaktadır.

•

Tebliğ finansal dilimlerin derecelendirilmesi zorunluluğunu getirmekte ve iki derecelendirme
şirketi tarafından gerçekleştirilen derecelendirmelerde düşük olan kredi derecesinin kabul
edileceğini belirtmektedir.

Anlaşılabileceği üzere söz konusu Tebliğ, banka ve finansal kuruluşlara literatürde yer alan tüm
yapılandırma modellerini de yasal olarak uygulama olanağı tanımaktadır. Ayrıca Tebliğin 2012’de
yayımlandığı düşünüldüğünde, Türkiye’de bu zamanda kadar gerçek anlamda herhangi bir yapılandırılmış finans faaliyetinin (menkulkıymetleştirme) yapılmadığı anlaşılabilecektir. Bu bağlam-
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da, söz konusu Tebliğ ile nakit yapılandırma tecrübesi dahi olmadan, Türkiye’de kısmi fonlanmış
sentetik yapılandırma modeline imkan tanıyan böyle bir yasal düzenlemenin oluşturulması sağlıklı
bir piyasanın teşkili açısından sıkıntı yaratabilecektir. Çünkü örnek alınan ABD’de dahi, yapılandırılmış finans uygulamaları 1970’lerden başlayarak, 30 sene süresince gelişmiştir. Ayrıca bir önceki kısımda ifade edildiği gibi, ABD’de yaşanan 2007 finansal krizinin temel nedeni olarak sentetik
yapılandırma faaliyetleri gösterilmektedir.
Yapılandırılmış finans uygulamalarının bankalara ve finansal kuruluşlara kar, finansman ve aktif/
pasif yönetimi çerçevesinde avantajlar sağladığı düşünülürse; Türkiye’de yayımlanan düzenlemeler sonrasında yakın zaman içerisinde söz konusu menkulkıymetleştirme faaliyetlerinin başlayacağı aşikardır. Buna karşın yayımlanan düzenlemelerin, dünyada yaşanan örnekleri ve tecrübeleri
bünyelerine alarak çeşitli uygulamalara izin vermemeleri gerekmektedir.
•

‘Menkulkıymetleştirmelere İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ’, kısmi fonlanmış sentetik yapılandırma faaliyetlerine imkan tanımaktadır. Bu nedenle
Türkiye için risk yaratacak uygulamaların önünü açmaktadır. Tebliğ ile gelen bu esnekliğin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Çünkü, kısmi fonlanmış sentetik teminatlandırılmış borç yükümlülüklerinde herhangi bir teminattan bahsedilmemektedir. Sentetik
olarak transfer edilen kredi riski banka veya finansal kuruluşların yüksek öz kaynak karlılığı sağlamalarının dışında ekonomiye fayda yaratmamaktadır. Diğer bir deyişle, kısmi
fonlanmış sentetik teminatlandırılmış borç yükümlülükleri, gerçek varlıklardan oluşan
herhangi bir teminat varlık havuzuna dayanmadıklarından, sanal teminatlandırma yapılmasına olanak sağlamaktadırlar. Bu durum karşılığı olmayan bir teminata ilişkin ihraç
gerçekleştirilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle ‘Menkulkıymetleştirmelere İlişkin
Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ’ kapsamında izin verilen kısmi
fonlanmış sentetik yapılandırma faaliyetlerine izin verilmemelidir.

•

Yapılandırılmış finans uygulamalarında yaşanacak olumsuzluklarda, ekonominin mağdur
olmaması adına garantör kuruluş oluşturulmalıdır. Mevcut düzenlemelerde, önerdiğimiz
şekilde bir garantör kuruluştan bahsedilmemektedir. Garantör kuruluş, yapılandırma faaliyetleri sürecinde; (1) temerrütler nedeniyle nakit yapılandırmada yatırımcıya A&F ödenemez ise veya (2) temerrütler nedeniyle özel amaçlı kuruluş tarafından ana kuruluşa
nakdi uzlaşma gerçekleştirilemez ise devreye girerek gerekli fonu ilgili kişi ve kuruluşlara aktarmaktadır. Söz konusu garantör kuruluş bir bakıma ABD’deki Freddie Mac veya
Fannie Mae’nin üstlendiği rolü üstlenmektedir. Buna karşın olması gereken garantör kuruluş, işlevsel olarak Freddie Mac veya Fannie Mae gibi özel amaçlı kuruluş faaliyetinde
bulunmamalıdır ve verdiği garantiler bütün yapılandırılmış finans ürünleri için geçerli
olmalıdır. Ayrıca bu kuruluşun devlet veya devlet destekli bir kuruluş olması gerektiği
de aşikardır. İlk bakışta bu tür bir devlet garantisinin, serbest ekonomi uygulaması olan
yapılandırma faaliyetlerinde yer bulmasının, işlemin doğası gereği mümkün olamayacağı
düşünülebilir. Buna karşın, ABD’de yaşanan 2007 finansal krizi yapılandırmış ürünlerdeki
devlet garantisinin varlığını gün yüzüne çıkarmıştır. Derecelendirme kuruluşları tarafından, yatırım yapılamaz seviyeye düşürülen ve değersizleşerek toksik varlıklara dönüşen
yapılandırılmış finans ürünleri; nihayetinde ABD Merkez Bankası tarafından satın alın-

183

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

mış, karşılığında piyasaya nakit enjekte edilerek likidite sağlanmıştır. Bu nedenle, olası
durumlarda ihtiyaç duyulacak devlet desteğinin süreç içerisinde hızlıca sağlanabilmesi
için garantör kuruluş muhakkak sisteme dahil edilmelidir. Garantör kuruluş oluşturulurken, ihtiyaç duyulan öz kaynak fonu için, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası liderliğinde
diğer kamu ve özel bankaların katılacağı bir fon temin edilebilir. Bankaların yapabilecekleri yapılandırmanın sınırı da, ilgili fondaki katkılarına göre matematiksel olarak belirlenebilir. Böyle bir oluşum, bankaların ahlaki çöküntüden uzak kalmasını sağlayabilir.
Çünkü olası temerrüt durumunda fon verenlerin tümü söz konusu maliyete katlanacaktır.
Bu bağlamda garantör kuruluş BDDK, TCMB ve SPK katılımcılarının oluşturduğu bir yapılandırılmış finans üst kurulu şeklinde faaliyet gösterebilir.
•
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Finansal sermaye dilimlerinin derecelendirilmesi, yapılandırılmış finans uygulamaları için
çok özellikli bir konudur. Ayrı bir alan olan yapılandırılmış finans derecelendirmesi, bugün
halen sağlıklı olarak yapılıp yapılamadığı tartışılan bir husustur. Yapılandırılmış finans
ürünlerine atanan derece notlarındaki değişimler tüm sistemi etkileyebilmektedir. Söz
konusu ürünlerin değersiz alacağa dönüşmesi ise ülke genelinde yaşanacak bir kredi krizinin çıkmasına neden olabilir. Bu tür bir imkan, ülke dışındaki kredi derecelendirme kuruluşlarının inisiyatifine bırakılmamalıdır. Bu nedenle, bankacılık ve yapılandırma sistemi
içerisine milli derecelendirme kuruluşu veya kuruluşları dahil edilmelidir. Bahse konu milli
derecelendirme kuruluşu, mevcut düzenlemelerde yer alan kuruluşlardan yapısal olarak
farklıdır. Türkiye şayet özellikle bankalar nezdinde yapılandırılmış finans faaliyetlerinin
önünü açmak istiyorsa, muhakkak kendi derecelendirme kuruluşlarını yaratmalıdır. Bu
kuruluşların en az bir tanesi devlet kuruluşu olmalıdır ve bu kuruluş kendisine verilecek
görevle diğer derecelendirme kuruluşların lideri gibi, diğer bir ifadeyle derecelendirme
üst kurulu gibi hareket etmelidir.
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5. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
•

Yılın ilk çeyreği itibariyle bankacılık sistemi içerisinde kullandırılan bilanço içi krediler 1,9
milyar TL seviyesinde iken, mevduat düzeyi 1,5 milyar seviyesindedir. Bu bağlamda mevduatın krediye dönüşüm oranı Haziran 2017 itibariyle 1,15 seviyesine yükselmiştir. Bu durum
tasarrufların reel sektöre yönlendirilmesi açısından olumlu; buna karşın kredilerin finansmanı açısından risk teşkil etmektedir. Çünkü bankaların mevduatla karşılayamadığı kredileri
finanse etmek için kısa vadeli ve yabancı para cinsinden borçlandıkları anlaşılmaktadır. Bu
durum olası bir likidite probleminde bankalar açısından kayda değer risk yaratmaktadır.

•

Mevcut durumda kredi hacmi 2010 yılından bu yana yaklaşık 3.5 kattan fazla artarak 2
milyar TL yaklaşmış durumdadır. Önümüzdeki dönemde olası bir ekonomik kriz bankalar
açısından geçmiş dönem krizler kadar hafif geçmeyebilir.

•

Kredi büyüme hızı 2015′in ilk çeyreği itibariyle yavaşlamıştır. Bu bağlamda söz konusu
büyüme ılımlı olarak değerlendirilmektedir. Kredi miktarındaki sayısal tutarın niceliksel olarak taşıdığı kayda değer riske karşılık, büyümedeki yavaşlama; diğer bir ifadeyle
kontrollü büyümenin sağlanması söz konusu riskin minizasyonu çerçevesinde önem arz
etmektedir. Ilımlı kredi büyümesi, bankaların bilançolarının yapısal olarak zorluklarla karşılaşmasını kısmen önlemekte, varlık kalitesini iyileştirmekte ve makroekonomik dengesizliklerinden kaynaklanan riskleri azaltmaktadır. Kredi büyümesinin önceki dönemlere
kıyasla yavaşlaması bankaların daha ihtiyatlı davranmaları, düzenleyici yasalar ve zayıflayan ekonomik büyümenin bir yansımasıdır.

•

Türk bankacılık sektörünün kredilerinin %30’su yabancı para cinsindendir. Bu durum kredi büyümesinin olağandan fazla görünmesinin bir sonucudur. Çünkü TL yılın ilk çeyreğinde yabancı para karşısından yaklaşık %20 seviyelerinde değer kaybına uğramıştır. Bu
bağlamda bir önceki çeyreğe göre hesaplanan %5,1’lık büyüme oranı; kurlardaki değişim
göz ardı edildiği taktirde %2 seviyesindedir. Buna karşın yabancı para pozisyonundaki
artış, bankaların kur risklerinin mevcut konjonktür itibariyle artmasına neden olmuştur.
Bu bağlamda özellikle TCMB politikalarına bağlı olarak kur risklerinin öngörülebilirliğini
kaybetmesi, varlık kalitesi üzerinde azaltıcı etkiye sebebiyet vermektedir.

•

Kredilerin %51’sının ticari ve kurumsal kredi olarak kullandırılması, mevduatın reel sektöre aktarılması açısından önemlidir. Bununla birlikte kredilerin sektörel dağılımına bakıldığında %8, ’lik payı inşaat sektörünün aldığı görülmektedir. Bireysel kredi dağılımında
ise konut kredilerinin %38’lık bir paya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda inşaat
sektörü hem üretim hem de tüketim kanadında bankalarca finanse edilmiştir. Bu durum,
inşaat sektörünün riskinin önemli bir bölümünün bankacılık sistemi üzerinde olduğunu
ortaya koymaktadır.
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•

Türkiye 2016 ve 2017 yılı büyüme gerçekleşmeleri dikkate alındığında en önemli husus
sabit sermaye tüketiminin 2016’nın son üç çeyreğinde azalmasıdır. Bunun nedeni olarak
yükselen politik risklerle düşen talebin etkili olduğu ileri sürülebilir. Bunun dışında 2016
4.çeyrekte elde edilen %5.7’lik büyümenin korunamayıp %5.1 seviyelerine inmesinin büyümenin kompozisyonu içerisinde net işletme artığının ağırlığının %51.2 seviyelerinden
%41.3 seviyelerine gelmesinin etkili olduğu ifade edilebilir.

•

Türkiye bankacılık sistemi sermaye yeterliliği sektör ortalaması, düşüş trendini devam
ettirmektedir. Söz konusu oran %18 seviyesinden %16 seviyesine gelmiştir. Geçmiş
dönemler itibariyle bol ve ucuz likiditenin avantajına istinaden büyüme gösteren kredi
varlıklarına dayalı olarak risk ağırlıklı varlıklardaki artış, sermaye yeterliliği noktasında
göreceli olarak güçlü duran %16 seviyesinin gelecek için yeterli bir düzey olarak algınlanmaması gerektiği izlenimini de beraberinde getirmektedir. Sermaye yeterliliğindeki
azalışa bağlı olarak karlılığının devam ettirebilen sektör; bu düşüş trendini devam ettirmesi halinde sermaye yeterliliği açısından AB’nin güçlü ekonomilerinin altında kalabilir.

•

‘Menkulkıymetleştirmelere İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ’, kısmi fonlanmış sentetik yapılandırma faaliyetlerine imkan tanımaktadır. Bu nedenle
Türkiye için risk yaratacak uygulamaların önünü açmaktadır. Tebliğ ile gelen bu esnekliğin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Çünkü, kısmi fonlanmış sentetik teminatlandırılmış borç yükümlülüklerinde herhangi bir teminattan bahsedilmemektedir. Sentetik
olarak transfer edilen kredi riski banka veya finansal kuruluşların yüksek öz kaynak karlılığı sağlamalarının dışında ekonomiye fayda yaratmamaktadır. Diğer bir deyişle, kısmi
fonlanmış sentetik teminatlandırılmış borç yükümlülükleri, gerçek varlıklardan oluşan
herhangi bir teminat varlık havuzuna dayanmadıklarından, sanal teminatlandırma yapılmasına olanak sağlamaktadırlar. Bu durum karşılığı olmayan bir teminata ilişkin ihraç
gerçekleştirilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle ‘Menkulkıymetleştirmelere İlişkin
Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ’ kapsamında izin verilen kısmi
fonlanmış sentetik yapılandırma faaliyetlerine izin verilmemelidir.

•

Yapılandırılmış finans uygulamalarında yaşanacak olumsuzluklarda, ekonominin mağdur
olmaması adına garantör kuruluş oluşturulmalıdır. Mevcut düzenlemelerde, önerdiğimiz
şekilde bir garantör kuruluştan bahsedilmemektedir. Garantör kuruluş, yapılandırma faaliyetleri sürecinde; (1) temerrütler nedeniyle nakit yapılandırmada yatırımcıya A&F ödenemez ise veya (2) temerrütler nedeniyle özel amaçlı kuruluş tarafından ana kuruluşa
nakdi uzlaşma gerçekleştirilemez ise devreye girerek gerekli fonu ilgili kişi ve kuruluşlara aktarmaktadır. Söz konusu garantör kuruluş bir bakıma ABD’deki Freddie Mac veya
Fannie Mae’nin üstlendiği rolü üstlenmektedir. Buna karşın olması gereken garantör kuruluş, işlevsel olarak Freddie Mac veya Fannie Mae gibi özel amaçlı kuruluş faaliyetinde
bulunmamalıdır ve verdiği garantiler bütün yapılandırılmış finans ürünleri için geçerli
olmalıdır. Ayrıca bu kuruluşun devlet veya devlet destekli bir kuruluş olması gerektiği
de aşikardır. İlk bakışta bu tür bir devlet garantisinin, serbest ekonomi uygulaması olan
yapılandırma faaliyetlerinde yer bulmasının, işlemin doğası gereği mümkün olamayacağı
düşünülebilir. Buna karşın, ABD’de yaşanan 2007 finansal krizi yapılandırmış ürünlerdeki
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devlet garantisinin varlığını gün yüzüne çıkarmıştır. Derecelendirme kuruluşları tarafından, yatırım yapılamaz seviyeye düşürülen ve değersizleşerek toksik varlıklara dönüşen
yapılandırılmış finans ürünleri; nihayetinde ABD Merkez Bankası tarafından satın alınmış, karşılığında piyasaya nakit enjekte edilerek likidite sağlanmıştır. Bu nedenle, olası
durumlarda ihtiyaç duyulacak devlet desteğinin süreç içerisinde hızlıca sağlanabilmesi
için garantör kuruluş muhakkak sisteme dahil edilmelidir. Garantör kuruluş oluşturulurken, ihtiyaç duyulan öz kaynak fonu için, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası liderliğinde
diğer kamu ve özel bankaların katılacağı bir fon temin edilebilir. Bankaların yapabilecekleri yapılandırmanın sınırı da, ilgili fondaki katkılarına göre matematiksel olarak belirlenebilir. Böyle bir oluşum, bankaların ahlaki çöküntüden uzak kalmasını sağlayabilir.
Çünkü olası temerrüt durumunda fon verenlerin tümü söz konusu maliyete katlanacaktır.
Bu bağlamda garantör kuruluş BDDK, TCMB ve SPK katılımcılarının oluşturduğu bir yapılandırılmış finans üst kurulu şeklinde faaliyet gösterebilir.
•

Finansal sermaye dilimlerinin derecelendirilmesi, yapılandırılmış finans uygulamaları için
çok özellikli bir konudur. Ayrı bir alan olan yapılandırılmış finans derecelendirmesi, bugün
halen sağlıklı olarak yapılıp yapılamadığı tartışılan bir husustur. Yapılandırılmış finans
ürünlerine atanan derece notlarındaki değişimler tüm sistemi etkileyebilmektedir. Söz
konusu ürünlerin değersiz alacağa dönüşmesi ise ülke genelinde yaşanacak bir kredi krizinin çıkmasına neden olabilir. Bu tür bir imkan, ülke dışındaki kredi derecelendirme kuruluşlarının inisiyatifine bırakılmamalıdır. Bu nedenle, bankacılık ve yapılandırma sistemi
içerisine milli derecelendirme kuruluşu veya kuruluşları dahil edilmelidir. Bahse konu milli
derecelendirme kuruluşu, mevcut düzenlemelerde yer alan kuruluşlardan yapısal olarak
farklıdır. Türkiye şayet özellikle bankalar nezdinde yapılandırılmış finans faaliyetlerinin
önünü açmak istiyorsa, muhakkak kendi derecelendirme kuruluşlarını yaratmalıdır. Bu
kuruluşların en az bir tanesi devlet kuruluşu olmalıdır ve bu kuruluş kendisine verilecek
görevle diğer derecelendirme kuruluşların lideri gibi, diğer bir ifadeyle derecelendirme
üst kurulu gibi hareket etmelidir.

187

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

EK-1: BANKALAR
Kamu Kalkınma ve Yatırım Bankaları
Adı
1

İLLER BANKASI

2

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

3

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

4

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TMSF Bünyesindeki Bankalar
Adı
5

ADABANK A.Ş.

6

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.

Özel Yatırım Bankaları
Adı
7

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

8

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.

9

GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.

10

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.

11

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

Türkiye’de Kurulu Yabancı Yatırım Bankaları
Adı
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12

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

13

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.

14

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.

15

STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş.
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Kamu Mevduat Bankaları
Adı
16

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

17

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

18

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Özel Mevduat Bankaları
Adı
19

AKBANK T.A.Ş.

20

ANADOLUBANK A.Ş.

21

FİBABANKA A.Ş.

22

ŞEKERBANK T.A.Ş.

23

TEKSTİL BANKASI A.Ş.

24

TURKISH BANK A.Ş.

25

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

26

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

27

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

28

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

Türkiyede Kurulu Yabancı Mevduat Bankaları
Adı
29

ALTERNATİFBANK A.Ş.

30

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.

31

BANK OF TOKYO MİTSUBİSHİ UFJ TURKEY A.Ş.

32

BURGAN BANK A.Ş.

33

CITIBANK A.Ş.

34

DENİZBANK A.Ş.

35

DEUTSCHE BANK A.Ş.

36

FİNANSBANK A.Ş.

37

HSBC BANK A.Ş.

38

ING BANK A.Ş.

39

ODEA BANK A.Ş.

40

RABOBANK A.Ş.

41

TURKLAND BANK A.Ş.
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Mevduat Toplama Yetkisine Sahip Yabancı Banka Şubeleri
Adı
42

BANK MELLAT

43

HABİB BANK LİMİTED

44

INTESA SANPAOLO S.P.A.

45

JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION

46

SOCIETE GENERALE S.A.

47

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC.

Katılım Bankaları
Adı
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48

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

49

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

50

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

51

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

VIII.

PARA POLİTİKASI VE
MERKEZ BANKASI
Doç. Dr. Yaşar AKGÜN
EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı
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1. GİRİŞ
Devlet, sınırı belirli bir toprak parçası (ülke, vatan) üzerinde yaşayan insan topluluğunu korumak,
geliştirmek, asayişini sağlamak, adaleti hakim kılmak vb. amaçlarla tarihi süreçte oluşturulmuş
bir örgüttür. Devleti yönetme konumunda olanlar (krallar, devlet başkanları, başbakanlar) varoluş
nedenlerine uygun belirli hedefler tesbit ederek, izlediği politikalarla bunlara ulaşmaya çalışırlar. Politika, hedeflerin belirlenmesi ve bunlara ulaşılması için gerçekleştirilen eylemlerin tümünü
kapsayan bir terimdir. Bu anlamda politika strateji, plan ve programı aşan bir kavramdır. Tarihi
seyir içinde dış güvenlik, iç güvenlik ve adalet devletin en temel politikalarını oluşturmuşsa da
ekonomi politikası bunların ayrılmaz parçası olmuştur. İnsan toplulukları varlıklarını sürdürmek
için yaşadıkları zamanın koşullarına göre ekonomik imkanlarını artırmaya ve korumaya çalışmışlardır. Prof. İnalcık’ın Ortadoğu devlet felsefesi olarak adlandırdığı, siyaset biliminin ise siyaset
döngüsü demeyi tercih ettiği “mülk asker ile, asker akçe ile, akçe imar (ekonomi) ile, imar adalet
ile” ilkesi ekonomi politikasının devlet için önemini yeterince açıklamaktadır.
Ekonomi politikasının hedefleri zamana göre az çok farklılıklar gösterse de günümüzde dört kalemde toplanmaktadır: (1) Büyüme: Sürekli değişen bireysel ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması, daha gelişmiş ülkelerle gelir farklarının giderilmesi için mal ve hizmet üretiminin artırılması
gerekmektedir. Bazıları; “insanın gıda, giyim, barınma gibi temel ihtiyaçları sınırlı, bu üretimi artırma, çevreyi yoketme ve tabiatı hızla sömürme hırsı nereden kaynaklanıyor?” diyebilir. Fakat
teknolojinin en azından son üç asırdır sürekli değişmesiyle hem bireysel hem de toplumsal ihtiyaçlar sürekli değişmekte ve artmaktadır. İnsan toplulukları arasında kıyasıya bir yarış tarih boyunca
eksik olmamıştır. Bu nedenle hem artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması hem de teknolojinin,
modanın dayattığı yeniliklere ayak uydurmak ve daha gelişmiş ülkelerle aradaki farkın giderilmesi
için mal ve hizmet üretiminin artırılması, yani ekonominin büyütülmesi gerekmektedir. Devletin
artan vergi geliri ihtiyacı da büyümeyi gerekli kılmaktadır. Günümüzde büyük devlet büyük ekonomiye sahip devlet demektir. Çalışmak isteyenlerin iş bulabilmesi yani istihdam da büyüme ile
sağlanabilmektedir.
(2) İstihdam: Ekonominin yapısının değişmesi insanların ihtiyaçlarını kendi üretimleri ile gidermesi
imkanını yok etmiştir. Gıda ihtiyacını kendi tarım ve hayvancılık faaliyeti ile gideren, giysisini kendisi ören, evini barınağını kendisi yapan şanslı insan sayısı günümüzde oldukça azdır. Günümüzde
çalışan nüfusun büyük bir bölümü başkasının (devlet veya özel sektör) işinde çalışarak ekmek
parası kazanmaktadır. İşveren konumunda olanların, kendi işinde çalışanların sayısı azdır. Bu nedenle çalışma imkanlarının (istihdamın) artırılması için tedbirler alınması ekonomi politikasının en
önemli hedeflerindendir.
(3) Fiyat istikrarı: Fiyat istikrarı, mal ve hizmet fiyatlarının az çok aynı düzeyde seyretmesi, cepteki para ile alınabilecek mal miktarının zamanla fazlaca değişmemesidir. Fiyat istikrarının hayatı
kolaylaştırdığı açıktır. Bununla birlikte onun asıl önemi büyüme ve istihdam hedeflerine ulaşılma-
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sında gerekli olmasındadır. Mal ve hizmet üretimi için gerekli olan yatırımlar uzun vade için maliyet ve gelir tahminleri sonucunda kararlaştırılır. Gelecekte ücretlerin, mal ve hizmet fiyatlarının
nasıl seyredebileceği sağlam esaslara göre hesaplanmadan kimse sermayesini bir işe yatırmak
istemez. İstihdam imkanları, ücretlilerin satın alma gücü fiyat istikrarı ile yakından ilgilidir. Bu
nedenlerle fiyat istikrarının sağlanması, yani enflasyondan kaçınılması ekonomi politikasının hedefleri arasındadır. Günümüzde gelişmiş ülke (ABD, AB ve Japonya) ekonomileri fiyat istikrarsızlığının daha az rastlanan türü olan deflesyonla mücadele etmektedir. Herkes harcama yapabilsin
ve fiyatlar bunun sonucunda biraz yükselsin hesabıyla, faizsiz denebilecek ölçüde piyasaya para
pompalanmaktadır.
(4) Adil gelir dağılımı: Adil gelir dağılımı toplumsal huzurun sağlanması ve sürdürülmasi için gereklidir. Servetin az sayıda elde toplanması dinlerin, filozofların eleştirdiği bir durumdur. Ülke
için savaşta kanını ve canını feda etmesi istenenler, barışta yok sayılmayı kabul etmezler. Aşırı
gelir farklılıkları aşırı ideolojilerin peşine takılmaya hazır insan sayısını artırır. Bu nedenle modern
zamanlarda devletler sosyal yardımlara ve sosyal güvenlik sistemlerine önem vermektedir. Zenginden alıp fakire dağıtmak modern devletin görevleri arasındadır. Bu dördüncü hedef ekonomi
literatüründe gittikçe daha az yer almaktadır.
Bu sayılanlar dışında, döviz kuru, dış ticaret, bütçe dengesi hedeflerinden de söz edilebilir. Bunlar asıl hedeflere götüren ara basamaklar olarak da görülebilir. Ülkenin savunulması için gerekli
donanımı sağlamak ekonomi politikasının hedefi değil midir? Bunun cevabının da büyüme hedefi
içinde olduğu düşünülebilir. Doğal kaynaklara (petrol, doğalgaz, ana metaller, önemli hammaddeler) dayalı ekonomilerde devlet bu kaynaklara hakimdir. Bu kaynaklardan elde edilen gelirler
doğrudan devlet kasasına girmektedir. Devletin böyle durumlarda vatandaştan vergi toplamaya fazla ihtiyacı yoktur. Devlet de bu gelirleri güvenlik anlayışına ve ideolojik hedeflerine göre
kullanmaktadır. Demokratik olmayan devletlerin kaynak kullanımında eli daha serbesttir. Kendi toplumunu zapturapt altına almak isteyen ve yayılmacı emeller peşinde olan kaynak zengini
devletler gelirlerinin büyük bir bölümünü güvenlik, istihbarat, medya, propaganda faaliyetlerine
ayırabilmektedirler. Demokratik ülkeler ise hem gelir hem de iktidara gelebilmek açısından halkın
parasına ve oylarına muhtaç olduğundan halkın hizmet talebini karşılama yarışı içinde olmaktadır.
Devletin ekonomi politikası hedeflerini gerçekleştirebilmesi için politika araçlarına ihtiyacı vardır.
Ekonomi politikası araçları da zamanla değişmektedir. Burada dört amaca uygun düşsün de diye,
dört araçtan bahsedelim: (1) Maliye politikası aracı: Büyüme hedefine ulaşabilmek için maliye
politikası aracı şöyle kullanılabilir. Yatırımları, ihracatı ve istihdamı teşvik etmek için vergi kolaylıkları getirilebilir. Bu faaliyetler için faizsiz kredi açan bankalara, devlet tarafından bütçeden faiz
ödemesi yapılabilir. İstihdamı artırmak için, bütçeden prim desteği ödenebilir. Enflasyonla mücadelede vergilerin artırılması ve harcamaları kısılması yoluna gidilebilir. Adil gelir dağılımı için en
önemli araç bütçe imkanıdır. Zenginlerden vergi toplanırken fakirlere bütçeden çeşitli yardımlar
yapılabilir. (2) Para politikası aracı: Bu araç ta sürdürülebilir yüksek büyüme sağlamak, tam istihdama ulaşmak ve fiyat istikrarını yakalamak amaçları için çeşitli şekillerde kullanılabilir. Günümüzde para politikası yukarıda sayılan ekonomi politikası hedeflerinden sadece fiyat istikrarına
odaklanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte, yüksek büyüme ve istihdamın gözetilmesi, gittikçe
önem taşıyan mali piyasalarda istikrarın sağlanması da para politikası aracını kullanan merkez
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bankalarından beklenmektedir. (3) Doğrudan kontroller: Eskiden devletler mal, para, sermaye ve
insan hareketlerine doğrudan yasaklar koyabilirdi. Kambiyo (döviz) kontrolleri yakın zamanlara
kadar uygulandı. İthalata mal ve miktar bazında yasaklar uygulanabildi. Fiyatlara narh (üst sınır)
uygulamasına eskiden çok başvurulurdu. Yakın zamana kadar faiz oranları ve kredi miktarlarına da sınırlamalar uygulanıyordu. Ancak günümüzde olağanüstü haller dışında doğrudan kontrollerden kaçınılmaktadır. (4) Gelirler politikası: Bilhassa ücret gelirleriyle ilgili düzenlemeler bu
kapsama girmektedir. Ücretlerde geriye veya ileriye yönelik endeksleme yoluyla ücret artışlarını
sınırlama uygulamalarına eskiden çok rastlanırdı.
Yukarıda sayılan ekonomi politikası araçlarından para politikası ve onun uygulayıcısı olan merkez
bankası bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.
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2. PARA POLİTİKASI
İnsanların tüm ihtiyaçlarını kendi üretimleriyle karşılayamaması, başkalarının ürettiği mal ve hizmetlere ihtiyaç duyması mal değişimini zorunlu hale getirdi. Bir mal karşılığında diğer maldan
ne kadar verileceğini belirlemek çok zordu. Mesela, demircinin yaptığı bir kılıçla o kılıcı almak
isteyen çobanın pazara getirdiği koyun nasıl değiş tokuş edilecekti? Pazarda on çeşit mal varsa
herbir malın fiyatı diğer dokuzu cinsinden ifade edilmeliydi. Mesela bir kılıç yarım koyun veya
dörtte bir at veya yirmi ölçek buğday vb. gibi. Bu şekilde, ters fiyatları yok etsek dahi on mal için
45 fiyat ortaya çıkar [n (n-1)/2] Bu içinden çıkılmaz durum paranın icadı ile çözüme kavuşturuldu.
Mal ve hizmetlerin değeri para olarak kullanılan bir madde cinsinden ifade edilmeye başlandı.
Para tarihi kitaplarında anlatılan çeşitli maddelerin para olarak kullanımından sonra madeni para
kullanımına ulaşıldı. Demir, bakır, gümüş, altın vb. madenler belirli ayar ve ağırlıkta, çeşitli fiziki
şekillerde para olarak kullanılmaya başlandı. Zamanla para devletlerin egemenlik sembollerinden
birisi haline geldi. Devletlere bağlı darphaneler paranın ayarını, ağırlığını, fiziki şeklini belirledi ve
egemenliği ifade eden ibareleri para üzerine bastırdı.
Bilinen en eski madeni para, günümüzde Pakistan’ın Sind eyaletinde yer alan Mohenjo-daro kazılarında bulunan altın ve gümüş sikkelerdir. Bu paraların tarihlerinin MÖ. 1500’lerden daha eski
olamayacağı tahmin edilmektedir. Asurluların da MÖ. 7. asırda gümüş sikke kullandıkları bilinmektedir. Lidya’da (Lidya başkenti Sardes, Manisa Salihli yakınlarında günümüz Sart Mustafa
Köyü yanındadır) MÖ. 687-652 yıllarında kral olan Gyges ve yaklaşık yüzyıl sonra MÖ.560-546
yılları arasında kral olan Cresus zamanında altın ve gümüş sikkeler bastırılmıştır. Romalılar dinarius adını verdikleri altın parayı tedavüle koydular. Emevi Halifesi Abdülmelik dinar adını verdiği
altın parayı basınca Doğu Roma (Bizans) bunu protesto etti. Ortaçağlarda Venedik dükası en çok
rağbet gören altın para idi. Osmanlı devletini imparatorluğa dönüştüren Fatih Sultan Mehmet
1467 yılında ilk altın parayı bastırdı...
Madeni para kullanımında karşılaşılan sorun para arzının maden yataklarının keşfine ve madenin
çıkarılmasına bağlı olması idi. Buna bağlı olarak para arzının daralması ekonomik faaliyetleri de
olumsuz etkiliyodu. Amerika kıtasının keşfedilip Avrupaya gümüş akımının başlaması fiyatları altüst etti. Bu sistemde bir başka sorun ise çoğunlukla savaş nedeniyle Hazinede para kalmaması
sonucu paranın ayarının düşürülerek aynı madenden daha çok sayıda para basılmasıydı. Asker
ve esnaf bunu derhal farkedip isyana kadar varan tepki gösterirdi. Madeni para kullanımının ekonomi politikasına yansıyan etkilerinden birisi merkantilizm denilen akımdı. Buna göre devletler
ne kadar çok madeni para biriktirise o kadar güçlü olurdu. Bunun pratik sonucu ihracatın teşvik
edilip karşılığında madeni para elde etmek, buna karşılık ithalatı caydırıp dışarıya para çıkışını engellemeye çalışmak idi. Biriken madeni paranın içeride fiyatları yükseltmesinden çekinilmiyordu.
Para ile ilgili tüm bu sorunlara karşılık, para politkası ihtiyacı kağıt paranın icadıyla ortaya çıkmıştır. Bilindiği kadarıyla ilk kağıt para kullanımı 10. asırda Çin’de görülmüştür. Moğollar tarafından
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tümüyle işgal edilen Çin’de Kubilay Han devrinde kağıt para kullanılıyordu. Moğolların Ortadoğu’daki kolu İlhanlılar da başkent Tebriz’de kağıt para kullanımına teşebbüs etti. Kağıt para kullanmayanların idam edileceği ilan edildi. Fakat Tebriz esnafının kenti terketmeye başlaması üzerine
kağıt para deneyiminden vazgeçildi.
Madeni paranın hakim olduğu dönemde para transferinde parayı temsil eden senetler çok eskiden beri kullanılıyordu. Paranın taşınması riskli olduğu için büyük kentlerde sarraflıkla uğraşanlar
günümüzdeki banka muhabirliğine benzer bir sistemle senetler karşılığında ödeme yapabiliyordu.
Bu banknot tedavülü anlamına gelmiyordu. Para icat edilince bankacılık da meslek olarak ortaya
çıktı. Sümerlerde, Babilde tapınakların banka olarak da hizmet verdiği biliniyor. Tapınaktan alınan
kredinin geri ödenmeme söz konusu olamazdı. Zamanla dinle ilgisi olmayan kişiler de bankacılık
yapmaya başladı. Orta çağda 1118 yılında kurulup tüm Avrupa ülkelerinde örgütlenen Tapınak
Şövalyeleri bu örgüt gücünü güvenilir bir bankaya dönüştürmüştür.
Para politikası ihtiyacı, bankaların altın karşılığı banknot çıkarma uygulamasını kötüye kullanması
sonucu ortaya çıkmıştır. Bankalar, banknot tutanların aynı anda altın talep etmeyeceğine güvenerek karşılığı olmayan banknot çıkarmışlardır. Bunun sonucu olarak banknotların altınla değiştirilememesi durumu ortaya çıkmış, devlet tedbir almak zorunda kalmıştır. Devletlerin banknot
ihracını düzene koymak üzere kurduğu ilk bankalar ticari bankalar şeklindeydi. Merkez bankacılığı
kavramı bankacılıktaki gelişmeler sonucu daha sonra ortaya çıktı. Fakat iktisat literatürü bu şekilde kurulan bankaları sonradan merkez bankası olarak nitelendirmiştir. İsveç’te 1668 yılında kurulan Sverige Riksbank ilk merkez bankası olarak kabul edilmektedir. Bazıları merkez bankacılığını
1609’da kurulan Amsterdam Bankası ile başlatmaktadır. 1694 yılında kurulan İngiltere Bankası
(Bank of England) merkez bankacılığının biçimlenmesinde önemli roller oynamıştır. Aradan bir
yüzyıl geçtikten sonra 1800 yılında Fransa Bankası (Banque de France) kurulmuştur. Büyük devletlerden Almanya 1876’de Reichsbank’ı, Japonya 1882’de Japonya Bankasını, ABD ise 1913’de
Federal Rezerv Sistemini (FED) kurmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nda 1863 yılında kurulan
Osmanlı Bankası normal ticari faaliyetleri yanısıra merkez bankası görevlerini de üstlendiği için
merkez bankası sayılmaktadır. Tarihi gelişim süreci içinde merkez bankacılığını yeni bir kavram
olarak ilk kullanan kişinin Henry Thornton (1802) olduğu kabul edilmektedir.
Devletler para politikası araçlarını başlıca iki amaç için kullanmaktadır: Ekonomik hayatın ihtiyaç
duyduğu paranın (likiditenin) sağlanması ve fiyat istikrarının korunması. Gerek savaşlar gerekse
ekonomi doktrinleri nedeniyle ekonomiye devlet müdahalesinin arttığı dönemlerde doğal olarak
para politikasına ve onu uygulama vasıtası olan merkez bankalarına yüklenen görevler artmıştır.
Merkez bankalarına ekonomi politikasının dört ana hedefinden biri olan fiyat istikrarını sağlama
görevi yanında, diğer hedeflerden büyüme ve istihdamı artırma konusunda da bazı görevler yüklenmeye çalışılmıştır. Yatırımları ve ihracatı teşvik amacıyla merkez bankalarından düşük faizli
kredi vermeleri istenmiştir. Döviz kıtlığı dönemlerinde de merkez bankası kambiyo kontrol mekanizmasının işletilmesini üstlenmiştir. Tüm döviz gelirleri merkez bankasında toplanmış, tüm döviz
tahsisleri de merkez bankasınca yapılmıştır.
Günümüzde para politikası ile ulaşılmaya çalışılan hedefler şunlardır: Herşeyden önce, ekonominin kanı sayılan paranın devlete ve piyasaya fiyat istikrarını bozmayacak şekilde sağlanması
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birinci hedeftir. Kağıt para sisteminin uygulandığı günümüzde ekonomiye likidite sağlamak eski
çağlara nazaran daha kolaydır. Fakat, fiyat istikrarının sağlanması pek de kolay olmamaktadır.
Piyasaya para sağlanması iyi bir ödeme sisteminin işletilmesine de bağlıdır. Internet teknolojisi
riskleri beraberinde getirse de para transferini olağanüstü kolaylaştırmıştır. Günümüzde internet
bağlantısı sağlayan her araçtan banka hesaplarına ulaşmak ve istenen işlemleri süratle sonuçlandırmak kolaylaşmıştır. Para politikası, kurumları ve ürünleri her geçen gün daha karmaşık hale
gelen mali piyasalarda istikrarı gözetmek zorunda kalmıştır. Dünyanın en gelişmiş ekonomileri
2007-2008 yıllarında içine sürüklendikleri mali piyasalar kaynaklı krizden hala çıkabilmiş değildir.
Bu krizle mücadeleyi neredeyse tek başına merkez bankaları omuzlamaktadır.
Mali piyasalarda (bankacılık, sigortacılık, borsa, fon yönetimi, varlık yönetimi, finansal kiralama,
faktoring vb.) istikrarı sağlama mali kurumların düzenlenmesini ve denetlenmesini gerektirmektedir. Bu konuda yeni kurumlar oluşturulsa da, merkez bankalarından yardım istenmek durumunda
kalınmaktadır. Türkiye’de bankacılık ve banka dışı mali kurumların düzenlenmesi ve denetlenmesi
için 2000 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurulmuştur. Bankacılık
sistemi Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) kurulmak suretiyle de desteklenmiştir. Sigortacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesi Hazine Müsteşarlığı’nca yürütülmektedir. Yine de
para politikası denilince akla ilk gelen kuruluş merkez bankasıdır.
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3. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
Osmanlı İmparatorluğu’nda merkez bankası fonksiyonunu 1863 yılında İngiliz ve Fransız sermayedarların kurduğu Osmanlı Bankası, normal ticari bankacılık faaliyetlerine ilaveten yürütüyordu.
1923’te kurulan cumhuriyet eski paraları kullanmaya devam etti. Cumhuriyetin merkez bankası
1930 yılında kuruldu. 2001 yılında yaşanan ekonomik krize kadar Merkez Bankasına ciddi anlamda bir bağımsızlık verilmedi. Banka bütçe açıklarını Hazine’ye kısa vadeli avans adı altında yaptığı
ödemelerle karşılamak durumundaydı. Bunun sonucu olarak 25-30 yıl ülke yüksek enflasyondan
kurtulamadı ve Türk Lirası altı sıfır taşır hale geldi. 1 ABD Dolarının kuru 1.700.000 TL’ye kadar
yükseldi. 2001 krizinde ekonomi yüzde 9 oranında daralınca bankacılık reformu zorunlu hale geldi. 25 Nisan 2001 tarih ve 4651 sayılı kanunla Merkez Bankası Kanunu da değiştirilerek, Banka’ya
bütçe açıklarını finanse etme yasağı getirildi, sadece fiyat istikrarı görevi verildi ve politika aracı
belirlenmesi ile üst yönetici bağımsızlığı imkanı sağlandı. Bunun sonucu olarak, başka olumlu
faktörlerin de etkisiyle, enflasyon yüzde 60’lardan önce yüzde 30’lara daha sonra ise yüzde 5’e
kadar düşürülebildi. Faizlerin de düşmesiyle, bütçeyi rehin alan Hazine borç faizi ödemeleri yükü
ciddi oranda azaldı. Batık bankaları kurtarma ve birikmiş görev zararlarını kapatma operasyonu
çerçevesinde Hazine borçlanmasının artması sonucu 2001 yılında vergi gelirlerinin tamamı, yüzde 100’ü, sadece bütçe borç faizi ödemelerine harcandı. Tabii ki, kamu hizmetlerinin yürütülmesi
ilave borçlanma ile sağlandı. 2014 yılında faiz ödemeleri için vergi gelirlerinin yüzde 15 yeterli
hale geldi.
Dünyadaki her alanda görülen gelişmeler izlendiği için, para politikası alanındaki uygulamalar da
ülkeler tarafından çok geçmeden benimsenir hale geldi. 15 Ağustos 1971 tarihinde ABD Dolarının
altına konvertibilitesine (altın ile önceden ilan edilen fiyattan/kurdan değiştirilmesine) son verildiği için döviz kurlarında ve para piyasalarında dalgalanmalar arttı. 1973 Arap-İsrail Savaşı sonrasında dört kat artan petrol fiyatlarının da katkısıyla gelişmiş ülkelerde enlasyon oranı yüzde 10-15
seviyelerine yükseldi. Bu nedenle fiyat istikrarı para politikasının tekrar asıl hedefi haline geldi.
Ekonomi doktrininde müdahaleci anlayıştan liberal anlayışa dönüş de fiyat istikrarını ön plana
çıkardı. T. Cumhuriyet Merkez Bankası’na da dünyadaki gelişmelere paralel olarak fiyat istikrarını
sağlama esas görevi verildi ve Banka bu görevi yerine getirebilmek için gerekli olan politika aracı kullanma bağımsızlığına kavuşturuldu. Fiyat istikrarını sağlamada birçok merkez bankası gibi
enflasyon hedeflemesi uygulaması benimsendi. Merkez Bankası enflasyon hedefini hükümet ile
birlikte belirlemektedir. 2015, 2016 ve 2017 yılları için yüzde 5 enflasyon oranı hedeflenmiştir.
Günümüzde enflasyonun hedeflenen oranda gerçekleşmesi için en çok kullanılan para politikası
aracı kısa vadeli faiz oranlarıdır. Enflasyon hedeflenen oranın üzerinde seyretmeye başlarsa faiz
oranlarının yükseltilmesi yoluna başvurulmaktadır. Yaşanan mali kriz sonucu gelişmiş ülke ekonomilerinin çoğunda enflasyon oranı hedeflenenden (genellikle yüzde 2 civarı) daha düşük seyretmektedir. Buna karşı merkez bankaları faiz oranlarını sıfıra, hatta eksiye düşürmüş, fakat bu
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da harcamaları teşvik etmede yetersiz kalınca miktarsal kolaylaştırma adı altında piyasaya para
pompalamıştır. ABD’de büyüme ve istihdam alanındaki tüm olumlu gelişmelere rağmen enflasyon yönünde bir kıpırdama olmadığı için FED faiz artışını ertelemektedir. Petrol fiyatlarının altı ay
zarfında yüzde 50 düşmesi ve ABD Dolarının değerinin yükselmesi ithal fiyatlarını aşağı çekerek
deflasyonist eğilimi artırmaktadır. Faiz oranlarının zamanından önce yükseltilmesinin bu trendi
daha da artıracağından korkulmaktadır.
Ülkemizde Merkez Bankasının piyasaya enflasyona yol açmayacak şekilde likidite temin etme,
ödemeler sistemini aksatmadan işletme, temel hedef olan fiyat istikrarını sağlama, mali piyasalarda istikrarı gözetme, döviz kurundaki aşırı dalgalanmaları frenleme, büyümeye istihdama ihracata destek olacak kredi sağlama konularında nasıl bir performans sergilediğini kısaca ele alalım.
(1) Piyasanın para ihtiyacını giderme (Likidite Yönetimi): Merkez Bankasında her işgünü piyasanın
günlük, haftalık, üç aylık ve yıllık likidite tahmin raporları hazırlanır. Günlük likidite ihtiyacının esas
itibariyle dört kaynağı vardır. Birincisi, o gün vadesi gelen açık piyasa işlemleridir. Daha önce piyasadan likidite çekmek üzere satılan tahvillerin, bonoların geri ödeme vadesi geldiği için piyasaya likidite verilecektir. İkincisi, aynı gün Merkez Bankası döviz alım ihalesi ve başka düzenlemeler
gereğince döviz alınması durumunda bunun karşılığında da piyasaya TL likiditesi sağlanacaktır.
Üçüncüsü, Hazine Müsteşarlığı adına Merkez Bankasınca yapılan Devlet İç Borçlanma Senetleri
(DİBS) geri ödeme gününde de piyasaya likidite verilmektedir. Dördüncüsü, emisyon ve zorunlu
karşılık hesaplarında o gün meydana gelecek değişimler de para tabanını değiştirerek likiditenin
değişmesine yol açmaktadır. Bu dört temel likidite kaynağı dışında piyasanın ihtiyacına göre Merkez Bankası gün içinde değerlendirme yaparak bankalara likidite sağlayabilir. Bankalar gün içinde
limitleri ile sınırlı olmak üzere teminat karşılığında Merkez Bankasının ilan ettiği borç verme faiz
oranından borçlanabilirler. Fazla likiditeleri olması halinde ise limitsiz olarak Merkez Bankasının
ilan ettiği borçlanma faizi oranından borç verebilirler. Ayrıca, bankalar gün sonunda Merkez Bankasının Geç Likidite Penceresi imkanından limitsiz borç alıp verebilirler.
(2) Ödemeler sisteminin kurulması ve işletilmesi: Elektronik iletişimin hızla yaygınlaşması ödemeler sisteminde de bundan yararlanılması imkanını verdi. Merkez Bankasınca Nisan 1992 tarihinde
işletilmeye başlanan Elektronik Fon Transfer (EFT) Sistemi ile Türk Lirası ödeme işlemleri bankalar arasında gerçek zamanlı olarak yapılmakta ve gerçek zamanlı hesap mutabakatı sağlanmaktadır. Merkez Bankası 30 Ekim 2000 tarihinde de Elektronik Menkul Kıymet Transfer (EMKT)
Sistemini devreye sokmuştur. Böylece İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (BİST) alınıp satılan
hisse senetleri güvenli bir ortamda transfer edilebilmektedir. Ticari bankalar ve katılım bankaları
bu sisteme üyedirler.
(3) Fiyat istikrarını sağlama: Merkez Bankasının temel görevi fiyat istkrarını sağlamak, yani enflasyonu önlemektir. Banknot çıkarma yetkisine ve tekeline sahip olan Merkez Bankası piyasaya
sürdüğü paranın satın alma gücünü korumasını, değer kaybı korkusu olmaksızın tutulmasını ister.
Vatandaşlara vaadettiği hizmetleri sunabilmek için sürekli paraya ihtiyacı olan hükümetler ise, bu
kaynağı vergi yoluyla sağlamakta zorlandığından Merkez Bankası imkanlarına başvurur. Bu da
enflasyonla sonuçlanır. Ünlü klasik iktisatçı David Ricardo’nun sadece altın karşılığı para çıkarma
tezi çerçevesinde 1817’de ifade ettiği gibi, sınırsız kağıt para çıkarma yetkisine sahip olup da bu
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yetkiyi kötüye kullanmayan ne bir devlet ne de bir banka vardır. Türkiye bu yargıyı doğrulayan
ülkelerden olmuştur.
24 Ocak 1980 tarihli Bakanlar Kurulu Kararları ile Türkiye ekonomi politikalarında köklü bir değişik yaptı. O tarihe kadar ithal ikamesine, yani ithal etmektense pahalı da olsa yurtiçinde üretmeye, yönelik temel ekonomi politikası yerini dışa açılmaya, ihracat yaparak büyümeye yönelen bir
ekonomi politikasına bıraktı. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak liberalizasyon ve deregülasyon
zihniyeti ve politikaları benimsendi. 1983-1993 yılları arasında önce Başbakan daha sonra da
Cumhurbaşkanı olarak görev yapan merhum Turgut Özal Türk tarihine ekonomi zihniyetinde değişiklik yapan bir lider olarak geçmiştir. Özal 1983 seçim kampanyasında enflasyonu yüzde 10’un
altına indirmeyi vaadetmiştir. Tabii ki bu mümkün olmamıştır. Ancak, Özal döneminde ekonomi
politikası amaçlarına ulaştıracak ekonomi politikası araçları geliştirilmiş, çağdaş ekonomi yönetiminin altyapısı oluşturulmuştur. Bu çerçevede 1985 yılında KDV uygulamasına geçilmiş, 1986
yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası modern haliyle faaliyete başlamış, Hazine bütçe açıklarını Merkez Bankası kaynaklarından ziyade piyasaya (tamamına yakını bankalara) borçlanarak
kapatmaya başlamış, Merkez Bankası bünyesinde Bankalararası Para Piyasası, Döviz ve Efektif
Piyasası açılmış, Merkez Bankası önce örtük daha sonra ise açık para programları uygulamıştır.
Fiyat istikrarı, yani düşük enflasyon oranları nasıl gerçekleştirilecektir? Enflasyon herşeyden önce
parasal bir olgu olduğuna göre, ilk akla gelen tedbir para arzını sınırlandırmaktır. Para arzıyla
ilgili çeşitli büyüklükler vardır. En dar kapsamlı parasal büyüklük emisyon (Merkez Bankasının
çıkardığı banknotların toplam değeri) ile bankaların Merkez Bankasında tuttuğu serbest tevdiat
ve mevduat zorunlu karşılıkları toplamından oluşan rezerv paradır. Rezerv para büyüklüğüne Açık
Piyasa İşlemleri (APİ) sonucu satın alınan tahviller karşılığında piyasaya verilen para eklendiğinde
parasal taban adı verilen büyüklüğe ulaşılmaktadır. APİ ile piyasadan fazla para çekilmişse parasal taban rezerv paradan daha küçük olabilmektedir. Parasal taban büyüklüğüne Merkez Bankasındaki kamu mevduatı ilave edilince Merkez Bankası Parası adı verilen büyüklüğe ulaşılmaktadır.
Merkez Bankası Parası, Merkez Bankasının ekonomideki tüm birimlere (özel, kamu) TL cinsinden
yükümlülükleri toplamıdır. Yani Merkez Bankasının kontrolünde olan üç parasal büyüklük vardır.
Bunların dışında Merkez Bankasının kontrolünde olmayan çeşitli para arzı tanımlarından oluşan
parasal büyüklükler de vardır. Bunlardan M1 para arzı tedavüldeki banknotlar ile vadesiz mevduat toplamından, M2 para arzı M1 para arzı ve 2 yıla kadar vadeli mevduat ile üç aya kadar vadeli
ihbarlı mevduat toplamından, M3 para arzı ise M2 para arzı ve 2 yıla kadar vadeli borç menkul
kıymetleri, geri satım anlaşması, finansman bonosu karşılığı para toplamından oluşmaktadır. Döviz mevduatı dikkate alındığında M2Y, M3Y gibi para arzı büyüklüklerine ulaşılmaktadır.
Acaba düşük tutulmaya çalışılan enflasyon ile bu parasal büyüklüklerden hangisinin güçlü bir
pozitif ilişkisi vardır? Bu bilinirse, söz konusu parasal büyüklük kontrol altına alınarak enflasyon
da kontrol altında tutulur ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılır. Ayrıca Merkez Bankasının işlemlerinin
yukarıdaki parasal büyüklükleri nasıl etkilediğinin de bilinmesi gerekir. İşte bu sorular enflasyonla mücadelede çeşitli parasal büyüklüklerin kontrol altında tutulmasını hedefleyen politikalar
izlenmesine yolaçmıştır. Mesela, Almanya 1974 yılında parasal tabanı kontrol ederek enflasyonla
mücadele etmeye çalışmıştır. Türkiye’de 1990 yılından başlayarak Merkez Bankası para programları ilan ederek çeşitli parasal büyüklükler konusunda hedefler belirlemiştir. Bunların çoğunda
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hedeflere ulaşılamamıştır. Bazı ülkelerde, mademki parasal büyüklükler hedeflenerek enflasyon
kontrol altında tutulmaya çalışılıyor, o halde niçin parasal bir büyüklük olan nominal gayrisafi milli
hasıla (GSMH) hedef alınmasın denilerek, bu yönde bir politika uygulamaya çalışılmıştır. Nihayetinde Ocak 2006 itibariyle doğrudan fiyat istikrarının göstergesi olan enflasyon hedeflemesine
geçilmiştir. Türkiye’de Merkez Bankası da bu yöntemi benimsemiştir.
(4) Mali piyasalarda istikrarı gözetme: Merkez Bankası mali sistemin temel unsuru olan bankaların sağlıklı finansal yapıya sahip olmaları için BDDK’nın denetimine ilaveten gerekli müdahalelerde bulunmaktadır. Bankaların Türk Lirası olarak tesis ettikleri zorunlu karşılıklara 2014 yılı Kasım
ayından itibaren merkez bankasınca faiz ödenmeye başlanmıştır. Merkez Bankası yılda iki kez Finansal İstikrar Raporu yayınlayarak mali kesimdeki gelişmeleri, sorunları, tavsiye edilen hareket
tarzını kamuoyu ile paylaşmaktadır. Yükümlülüklerine karşılık yüksek sermaye ayıran bankalara
zorunlu karşılıkları için daha yüksek faiz ödenerek özendirme yoluna gidilmektedir. Merkez Bankası mali kesime makrofinansal riskleri sınırlamak açısından kısa vadeli ve yabancı para cinsinden
borçlanmanın kontrol altında tutulması gereği konusunda uyarıda bulunmaktadır. Banka, finansal
istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para cinsinden çekirdek dışı kısa vadeli yükümlülükler için
uygulanan zorunlu karşılık oranlarını, vade uzatımını teşvik edici yönde artıracağını duyurmuştur.
Mali sektörün Rezerv Opsiyonu Mekanizması (ROM) aracılığı ile Merkez Bankası nezdinde sahip
olduğu yabancı para rezervleri yurt dışı finansman imkanlarında yaşanabilecek muhtemel değişimlere karşı bir sigorta vazifesi görmektedir.
(5) Döviz kurlarına müdahale: 1930 yılından 1980’lere kadar Türkiye’de ayarlanabilir sabit kur
rejimi uygulandı. Bu çerçevede 1946, 1958 ve 1970 büyük devalüasyonları yaşandı. Bu dönemde
kurları Bakanlar Kurulu belirliyordu. Resmi kurlar ile karaborsa kurları arasında zaman zaman büyük farklılıklar görülebiliyordu. 1970’lerin ikinci yarısında döviz kıtlığı yaşanınca kur makası iyice
açıldı. Tahtakale merkezli döviz karaborsası yüksek kurdan ihtiyaç duyulan transferleri yasalara
rağmen gerçekleştirebiliyordu. 1980 yılında ABD Dolarının kuru 70 TL olarak belirlendikten sonra,
kur belirleme yetkisi önce Hazine’ye, daha sonra ise Merkez Bankasına bırakıldı. 1981 yılında Merkez Bankası günlük kur ilanına başladı. Daha sonra kurlar serbest piyasada belirlenir hale geldi.
1990’larda parasal büyüklükleri kontrol etmeyi hedefleyerek enflasyonla mücadele etmeye çalışan Merkez Bankası bu çabasında pek başarılı olamadı. 1994 yılında banka mevduatlarına devletçe garanti verilmesi kötü bankacılığı adeta teşvik etti. Siyasi müdahaleler sonucu ehil ve layık
olmayanlara bankacılık yapma izni verildi. Bunların mevduat toplamak için önündeki tek seçenek
yüksek faiz vermekti. Tasarruf sahipleri de devlet garantisine güvenerek yüksek faize koşmada
tereddüt etmedi. Diğer taraftan bütçe açıklarını düşürmek için ciddi çaba gösterilmediğinden Hazine piyasada geçerli yüksek faizle borçlanmaktan başka çare bulamadı. Hazineye dört aydan
fazla vade ile para vermeye yanaşmayan bankalar devlet garantisi ile ABD Doları bazında yüzde
40’a varan yıllık faiz geliri elde ettiler. Normal olarak sürdürülemez olan bu durum 2003 yılına
kadar devam etti.
1999 yılı sonunda enflasyonla mücadelede strateji değişikliğine gidildi. Parasal büyüklüklerin kontrolü yerine döviz kurunun kontrolüne dayalı bir program benimsendi. 2000 yılı başında uygulamaya konan programa göre üç yıllık bir dönemde döviz kuru önceden ilan edilen bir patikada
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ilerleyecekti. İlk birbuçuk yılda (18 ayda) günlük olarak önceden ilan edilecek kurlar ikinci 18 aylık
dönemde gittikçe genişleyen bir bantta hareket ederek dönem sonunda serbest bırakılacaktı.
Program Kasım 2000’e kadar uygulandı, fakat sistem üstündeki baskılar nedeniyle terkedilmek
zorunda kalındı. 2001 yılı 19 Şubat’ında ise dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve
Başbakan Bülent Ecevit arasında çıkan tartışmanın da tetiklemesiyle döviz kurunda yüzde 50’ye
yakın bir sıçrama yaşandı. Kemal Derviş’in ekonomiden sorumlu bakanlığa getirilmesiyle “Güçlü
Ekonomiye Geçiş Programı” adı altında IMF destekli yeni bir istikrar programı uygulamaya kondu.
1990’larda uygulanan programların başarısızlığa uğraması elbette Merkez Bankasının kusuru
değildi. Yüksek bütçe açıkları faizleri yükseltip ABD Doları bazında yılda yüzde 40’a varan faiz
ödemeleri yapılırken, devletçe mevduata garanti verilip kötü bankacılık teşvik edilirken Merkez
Bankası’nın tek başına yürüteceği bir programın elbette başarı şansı olamazdı.
2000-2007 dönemi tüm dünyada ekonomilerin genişlediği, likiditenin bol olduğu, kamu açıklarının düşürüldüğü, kamu borçlarının azaltıldığı, enflasyonun mağlup edildiği, cari açıkların azaldığı
bir dönem olmuştur. Türkiye, iç siyasi istikrardan ve bu olumlu uluslararası ortamdan istifade
ederek enflasyonu ve faiz oranını tek haneye, kamu açığını yüzde 2’nin kamu barçlarını yüzde 40’ın altına çekebildi. Enflasyon (1) Merkez Bankasının Hazineye borç vermesi yasaklanarak
para basımının önüne geçilmesi, (2) bol olan uluslararası likiditenin, yani dövizin, yüksek kazanç
hırsıyla Türkiye’ye de akarak döviz kurlarını düşürmesi sonucu ithal mallarının ucuzlaması ve bu
kanaldan kaynaklanan enflasyon nedeninin tersine dönmesi, (3) ucuz Çin mallarının bütün dünya
gibi Türkiye’yi de istila etmesi ve (4) Bütçe disiplini sayesinde kamu açıklarının ve faiz yükünün
azalması nedenleriyle tek haneye düşmüştür. Bu dönemde dünyaya ayak uydurulamayan tek alan
ödemeler bilançosunun cari hesabıdır. Cari açık yüksek düzeyde devam etmiştir. Cari açıklar doğrudan yabancı yatırımlar, gayrimenkul satın almak üzere gelen dövizler, borsada işlem yapmak
üzere, devlet tahvillerinin ve banka mevduatının yüksek faizinden yararlanmak üzere yurda gelen yabancı fonlar sayesinde kapatılabilmiş, hatta döviz rezerleri artırılabilmiştir. Fakat, cari açık
bir sorun olarak sürüp gelmiştir. 2007 Ağustosunda başlayıp 2008 yılında ivme kazanan küresel
ekonomik kriz nedeniyle ABD’de ve AB’de faizler sıfır düzyine gerilediği için yabancı sermaye
Türkiye gibi ülkelerde kalmaya devam etmiştir. Fakat krizden çıkma sinyalleri üzerine faiz artırma
ihtimali belirince yabancı sermaye Batıya yönelmek üzere pozisyon almaya başlamıştır. 2015
yılının ilk aylarında Türkiye’nin de ön sıralarında yer aldığı yükselen piyasalarda döviz kurları
ABD’de faiz artışını beklemeden yükselmeye başlamıştır. Petrol ürünlerine yapılan zamlarla döviz
kuru artışının enflasyonu artıracağı söylenebilir. Yüksek faiz oranları talep kaynaklı enflasyonist
baskılara cevap olabilirken, petrol ürünlerindeki fiyat artışlarına karşı çaresiz kalabilir.
Merkez Bankası uygulayacağı para ve kur politikasını her yıl başından önce ilan etmektedir. Bu
duyurularda Merkez Bankasının bir kur hedefi bulunmadığı, ancak aşırı dalgalanmalar halinde
kura müdahalede bulunulacağı ifade edilmektedir. Bu ibareler 10 Aralık 2014 günü ilan edilen
“2015 Yılı Para ve Kur Politikası” metninde de yer almaktadır.
Merkez bankalarının çoğu tek hedef olara fiyat istikrarını benimsemekte ve bunu sağlayacak
politika aracı olarak da kısa vadeli faiz oranlarını belirlemektedir. Fakat, fiyat istikrarı yanında
başka hedefler de belirleyen merkez bankaları vardır. Mesela ABD merkez bankası FED istihdam
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oranını da hedef olarak seçmiştir. Kriz nedeniyle yüzde 8,5’e yükselen işsizlik oranı yüzde 6,5’in
altına inmeden parasal sıkılaştırmaya başlamayacağını ilan etmiştir. 2015 yılı başında işsizlik oranı yüzde 5’e gerilediği halde faiz artırımı için acele etmemektedir.
Merkez Bankasının sadece fiyat istikrarını hedef olarak seçmesi ve bunun aracı olarak kısa vadeli
faiz oranın kullanması “imkansız üçlü” teorisine dayanmaktadır. Buna göre, sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir ortamda bir merkez bankası faiz oranı veya döviz kurundan sadece birini
kontrol edebilir. Bu teorik bir durumdur ve mutlak değildir. Farklı kontrol dereceleri ile merkez
bankalarının hem döviz kurunu hem de faiz oranın kontrol edebileceğini öne süren iktisatçılar da
vardır.
(6) Yatırımları ve ihracatı destekleme: Merkez Bankası büyümeyi ve istihdamı fiyat istikrarına zarar vermeyecek ölçüde faizleri düşürerek ve yatırımlara ve ihracata düşük faizli kredi sağlayarak
destekleyebilir. 2015 yılı para politikasına göre Merkez Bankasının faiz düşürerek büyümeyi ve
istihdamı destekleme gibi bir düşüncesi yoktur. Faiz ancak enflasyona bağlı olarak düşebilecektir.
Böyle bir ihtimal 2015 yılı başı itibariyle görülmemektedir. Fakat Merkez Bankası yatırımların ve
ihracatın artırılması amacıyla kullandırdığı reeskont kredilerini artırarak sürdürmektedir. 20 Ekim
2014 tarihinde ihracat reeskont kredisi limitleri 15 milyar ABD Dolarına yükseltilmiştir. Banka
2015 yılında kredi kullanımının 17 milyar ABD Dolarına ulaşabileceğini, kullandırılan bu kredilerin
TCMB döviz rezervlerine katkısının ise 16 milyar ABD Doları civarında gerçekleşebileceğini tahmin etmektedir.
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4. SONUÇ
Ekonomi politikasının iki alt ana politikası para politikası ve maliye politikasıdır. Doğrudan müdahaleler ve gelirler politikasına daha çok kriz zamanlarında ve istikrar politikası uygulamalarında
başvurulmaktadır. Para politikasının temel hedefi fiyat istikrarıdır. Ancak para politikası sonucu
oluşan faizlerin yatırımlar, ekonomik büyüme ve istihdama etkileri olduğu aşikardır. Yani para
politikası ve onu uygulayan merkez bankası dolaylı da olsa hedef olarak kabul etmediği sürdürülebilir yüksek büyüme ve istihdamı etkilemektedir. Merkez bankası fiyat istikrarı sağlayarak büyümeye ve istihdama hizmet edeceğini ileri sürmektedir. Fakat fiyat istikrarı için kullandığı faizlerin
yüksek oluşması büyümeyi ve istihdamı olumsuz etkileyebilmektedir. Yani merkez bankası fiyat
istikrarını sağlamaya çaılşırken büyümeye ve istihdama zarar da verebilmektedir.
Tecrübeler fiyat istikrarının bile tek başına merkez bankasınca sağlanamayacığını göstermektedir. Maliye politikası da en az para politikası kadar önemlidir. Giderek artan sürekli bütçe açıkları
varsa merkez bankasının faizleri düşürmesi mümkün değildir. Merkez bankasının uyguladığı para
politikasının büyümeyi ve istihdamı olumsuz etkilememesi konusunda duyarlı olması beklenir. Netice itibariyle fiyat istikrarının büyüme ve istihdam için ön şart olduğu kabulüyle merkez bankasına yetki verilmektedir. Merkez bankasının büyümeyi ve istihdamı azaltıcı bir rol oynaması elbette
kabul edilemez. İstikrarlı biçimde işsiz ve aç kalalım denemez. Merkez bankasından tek başına
büyümeyi ve istihdam artışını sağlaması istenemez, fakat bunlara zarar vermemesi istenebilir.
Büyüme ve istihdam faiz faktörü dışında daha çok maliye politikası ile desteklenebilir. Vergi, arazi,
enerji, sigorta teşvikleri, devlet bütçesi destekli krediler istihdam ve büyümede daha önemlidir.
Bu konularda merkez bankasından fazla birşey beklemek doğru değildir. Fakat, döviz kuru politikası da ancak merkez bankasından beklenebilir. Başka bir devlet kurumunun bu alanda yapabileceği birşey yoktur. “İmkansız üçlü” teorik gerekçesi ekonomi açısından hayati önemde olan bir
fiyat, döviz kuru, konusunda merkez bankasını sorumluluktan kurtaramaz. Enflasyon kadar döviz
kuru da ekonominin aktörlerinin kararlarını etkilemektedir. En ideal döviz kuru ekonomide dış
dengeyi sağlayan, yanı cari açığa yolaçmayan kurdur. 2000-2007 döneminde emsal ülkeler cari
işlem fazlası verirken Türkiye bu konuda tersine gitmiştir. Cari açığı dikkate almadan kısa vadeli
sermaye girişinin sağladığı döviz kurunu ve enflasyonu düşürücü sonucun tadını çıkarmayı tercih
etmiştir. Düşük döviz kuru enflasyonun düşmesine katkıda bulunurken, daha önemli bir başka
alanda, üretimin yapılanması alanında olumsuz rol oynamıştır. Enflasyondan düşük kalan kurlar
içreride üretimi caydırmış, ithalatı körüklemiştir. İhracat ancak yüksek ithalatla mümkün olabilmiştir. İç üretim ve istihdam düşük kur ile cezalandırılmıştır. Elbette, sermaye hareketleri serbest
iken döviz girişini düzene sokmak zordur. Bunu deneyen ülkeler başarı sağlayamamıştır. Fakat
gerçekçi olmayan, yabancı fon akışlarının keyfine bağlı döviz kuru oluşumunun zararları da açıktır.
Döviz kuru konusunda üretime ve istihdama zarar vermeyen tedbirler de merkez bankasından
başkasından beklenemez.
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1. GİRİŞ
Son yıllarda yaşanan ekonomik ve mali sorunlar, kamu sektörü harcamalarının, dolayısıyla vergilerin ve borçlanmanın artması ile kamu sektörü kaynaklı ekonomik krizler, dünyada birçok ülkede
kamu mali yönetim anlayışının sorgulanmasına neden olmuştur. Bu kapsamda birçok gelişmiş
ve gelişmekte olan ülke kamu mali yönetim ve bütçeleme sistemlerinde önemli değişikliklere
gitmiştir.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de en önemli sorunlarından birisi yıllarca kamu harcamalarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılamaması, yani mali disiplin sorunu olmuştur.
Kamu harcamalarının düzenli bir şekilde ve gerektiği gibi harcanamaması kamu maliyesinde var
olan bu sorunun iyice büyümesine yol açmıştır. Bu kapsamda, kamu mali yönetiminin yeniden
yapılandırılmasına yönelik birçok önemli düzenleme yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’dur. Bu Kanun, kamu maliyesinin temel ilkelerinde ve
kamu kaynağının kullanılmasında çok önemli değişiklikler getirmiştir.
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2. DÜNYA VE TÜRKİYE’DE KAMU MALİ YÖNETİM
ANLAYIŞI
A. DÜNYADA KAMU MALİ YÖNETİM REFORMLARI
Dünyada 1980’lerden sonra yaşanan ekonomik ve mali sorunlar sonucunda sürekli olarak artan
bütçe açıkları sonucu toplam talebin, dolayısıyla da enflasyonun artması, kamu mali yönetim anlayışının sorgulanmasına ve yeniden gözden geçirilmesine sebep olmuştur. Bu süreçte devletin
görevlerinin ve örgütlenmesinin yeniden ele alınması ve kamu mali yönetimini yeniden yapılandırmak üzere bazı reformların gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke kamu mali yönetim ve bütçeleme sistemlerinde önemli reformlar uygulamaya
koymuşlardır. Bu reformlar, temelde devletin ekonomideki yerini ve görevlerini sorgulamak üzere
ve kamunun mali performansının artırılması yönünde gelişmiş ve “Yeni Kamu Mali Yönetimi Anlayışı” kapsamında şekillenmiştir.
Bu kapsamda, tüm dünyada kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanım kapasitesinin arttırılması, kaynak kullanımında etkililik, verimlilik ve tutumluluğun sağlanması, yönetim kültürünün değiştirilmesi, sonuç odaklılığın ve katılımcılığın sağlanmasına, siyasi ve yönetsel
hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın artırılmasına yönelik reform uygulamaları hız
kazanmıştır.
Bu değişim sürecinde genel olarak hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesi, kaynak kullanımında ekonomi, etkinlik ve etkililiğin sağlanması, mali saydamlık, performansa dayalı ve hedeflere yönelik mali yönetim anlayışı ve güvenilir iç kontrol sistemi gibi hususların ön plana çıktığı
görülmektedir.
Birçok ülke bu reformlar kapsamında kaynakların rasyonel dağılımını sağlayacak hedeflere dayalı
bir kamu mali yönetimi geliştirmeyi ve uygulamayı amaçlamıştır. Bu kapsamda, maliye politikalarının yerine getirmesi gereken temel fonksiyonlar; mali disiplinin sağlanması, kamu kaynaklarının
stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi ve etkinliğin sağlanması olmuştur (The World Bank,
1999:17).
Mali reformları gerekli kılan mali sebepler, büyük boyutlara ulaşan kamu açıkları ve buna bağlı
olarak yükselen borç stoklarıdır. Kamu reformlarının ortaya çıkışında sadece mali sebepler etken olmamıştır. Yeni kamu yönetimi anlayışı kamu hizmetlerinin zamanında, belirli bir kalite ve
optimal maliyet ile vatandaşa sunulması ve bunun için de hizmet etkinliğinin artırılması amacını
benimsemiştir. Bu reformları getiren itici güçlerden birisi de devletin üstlendiği rollerin yeniden

209

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

tanımlanması ile devletin kapsam ve boyutlarına açıklık getirilmesi gereği olmuştur (Gürsoy Hürcan, 1999: 6-7).
OECD tarafından kamu harcamalarını etkin bir şekilde kontrol etmek için bütçe sisteminde beş
temel kurumsal düzenleme önerilmektedir. Bunlar (Blöndal, 2003:2); orta vadeli harcama sistemi,
gerçekçi ekonomik varsayımlar, kamu kaynaklarının yukarıdan aşağıya (top-down) tahsisi, performans esaslı bütçeleme, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin öne çıkarılması ve kurallı maliye
politikalarıdır.
Yıllardır süren reformlardan sonra kamu kesimini yeniden yapılandırma mücadelesi hala birçok
ülkenin gündemini meşgul etmeye devam etmektedir. Özellikle 2008 yılının son çeyreğinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan küresel kriz, yeni kamu mali yönetim anlayışı kapsamında
yapılan reformların önemini daha da artırmış, birçok ülke krizin etkilerinden kurtulmak için yeni
reformlar yapma eğilimine girmişlerdir. Küresel krizde en iyi mali duruş sergileyen bu ülkeler birçok kurumsal reformu uygulamaya koymuşlardır. Bu reformların temelinde, gelecekte yaşanacak
herhangi bir olası krizin etkisini azaltmaya yardımcı olması yatmaktadır (OECD, 2010:1).

B.TÜRKİYE’DE KAMU MALİ YÖNETİM REFORMLARI
1.TÜRKİYE’DE KAMU MALİ YÖNETİM REFORMLARINI GEREKTİREN NEDENLER
Türkiye’de 1980’li ve 90’lı yıllar kamu mali yönetiminde mali disiplinin ve saydamlığın göz ardı
edildiği bir dönem olmuştur. Bu dönemde bütçe açıkları yüksek seviyelere çıkmış, devletin borçlanma ihtiyacı artmış ve enflasyon yüksek seviyelere ulaşmıştır. Bu dönemde ayrıca kamu harcamalarını finanse etmek için öncelikle borçlanmaya ağırlık verilmiş ve yapılan borçlanmalar
herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmamıştır (Kesik, 1999:97-98). Tüm bu yaşananlar, maliye politikasında disiplinsizliğin artmasına, kamu açıklarının hızla yükselmesine ve iç borç servisinin aşırı
derecede artmasına neden olmuştur (Yükseler, 2010:2).
Türkiye’de kamu açıkları, 1980-2000 döneminde büyük ölçüde konsolide bütçe ve KİT açıklarından oluşmuştur. KİT’lerin görev zararları, popülist politikalar, savurganlık ve yolsuzluk gibi
nedenler kamu harcamalarını artırırken; kayıt dışı ekonominin büyüklüğü, vergilemede yaşanan
sorunlar, vergi denetimlerinin eksikliği gibi nedenler de kamu gelirlerini etkilemiştir. 1980 yılında
yüzde 6,6 olan kamu kesimi borçlanma gereği GSYH’ye oranı 2000 yılına kadar dalgalı bir trend
izlemiş ve 2001 yılında yüzde 12,1 ile en yüksek seviyesini görmüştür.
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Grafik 1: Kamu Kesimi Borçlanma Gereği ve Enflasyon
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Grafik 2: Faiz Giderlerinin Bütçe İçindeki Payı
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1990-2000 yılları arasındaki dönemde kamu harcamalarındaki artışın en önemli sebeplerinden
birisi artan borç faiz giderleri olmuştur. Bu yıllarda iç borç stokunun hızlı artışı, Türkiye ekonomisinin 90’lı yıllarda ekonominin en önemli gündem maddelerinden birisi olmuştur. 1980-2000 yılları
arasında faiz giderlerinin bütçe içindeki payı da inişli çıkışlı bir seyir izlemiş ve 2001 yılında en
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yüksek seviyesine çıkmıştır. 1980 yılında yüzde 2,7 olan faiz giderlerinin bütçe giderleri içindeki
payı 2001 yılında yüzde 47,2’ye kadar çıkmıştır. Diğer yandan, iç borç servisinin kamu harcamaları içindeki büyüklüğü Türkiye’de yaşanan ekonomik istikrarsızlığın temel kaynağı olmuştur.
Grafik 3: Borç Stoku
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Grafik 4: Enflasyon Oranları
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1990’lı yıllarda yaşanan ekonomik sorunlardan birisi de yüksek enflasyondur. 1980-1990 döneminde ortalama yüzde 51,2 olan enflasyon 1990-2000 döneminde ortalama 78,9’a kadar çıkmıştır.
Tüm bu sorunların yanı sıra 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz de geniş kapsamlı kamu mali
yönetimi reformları yapılmasını gerektiren önemli bir unsur olmuştur.

2.TÜRKİYE’DE KAMU MALİ YÖNETİM REFORMLARI
Tüm dünyada olduğu gibi kamu mali yönetiminde yeniden yapılanma arayışları Türkiye gündeminde de yıllarca önemli bir yer tutmuştur. Özellikle, 1990 ve 2000’li yıllarda yaşanan ekonomik
krizler, Türkiye’de kapsamlı kamu mali yönetimi reformu yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu
kapsamda Türkiye’de uygulamaya konulan kamu mali yönetimi reformlarının temel hedefleri,
mali disiplini güçlendirmek ve yeni kamu mali yönetimi yaklaşımları ile mali saydamlığı artırmak
olmuştur. Bu reformların diğer unsurları ise, kamu hizmeti sunumunun kalitesini iyileştirmek ve
kamu sektöründe hesap verebilirliği, katılımcılığı, verimlilik ve vatandaş memnuniyetini artırmak
olmuştur. AB’ye katılım süreci de Türkiye’de kamu mali yönetimi reformunun gerçekleştirilmesindeki önemli etkenlerden birisi olmuştur (Dünya Bankası, 2009:11-12).
90’lı yıllarda kamu mali yönetiminde göz ardı edilen mali disiplin, 2001 krizinden sonra önem
kazanmaya başlamış ve bu süreçte bozulan mali disiplini yeniden sağlamak üzere birçok mali
reform hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile kamu borç yönetimi disiplin altına alınmıştır. 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu ile kamu ihale sistemi AB standartlarında yeni baştan tasarlanmış, bu kapsamda kaynakların kullanımında etkinliğin sağlanması amacıyla önemli kurallar hayata geçirilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemi yeniden yapılandırılmıştır. Bunların yanı sıra enerji, tarım, sağlık ve sosyal güvenlik gibi sektörlerde de, kamu
maliyesinde saydamlığı ve hesap verebilirliği amaçlayan kapsamlı reformlar yapılmıştır. Ayrıca,
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında
Kanun çıkarılmıştır. Diğer yandan mahalli idareler reformu, sosyal güvenlik reformu, iyi yönetişim, e-devlet uygulamaları, kamu-özel sektör işbirliği uygulamaları, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve teşvik tedbirleri bu kapsamda uygulamada karşımıza çıkan diğer önemli yeniliklerdir.
Tüm bu reformlar, aslında ülkemizde kurallı bir kamu yönetim ve kamu mali yönetim sürecini
işaret etmektedir. (Kesik ve Bayar, 2010:53)
Bu reform çalışmalarından en önemlisi şüphesiz 2003 yılı sonunda çıkarılan 5018 Sayılı Kamu
Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’dur. Bu Kanunla, ülkemizde uluslararası standartlara ve AB uygulamalarına uygun bir kamu mali yönetim ve kontrol sistemi kurulmuştur.
5018 sayılı Kanun, ülkemizde kamu mali yönetim sistemini yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında yapılan en temel düzenleme olmuştur. Bu Kanun ile bütçe süreçleri yeniden tanımlanmış,
bütçenin kapsamı genişletilmiş, mali kontrol sistemi yenilenmiş, iç denetim uygulamasına geçilmesi öngörülmüş, stratejik yönetim ve performans ilişkisi kurulmuş, orta vadeli bir perspektif
getirilmiş ve sorumlulukların yeniden tanımlanması ile mali disiplinin kurumsal alt yapısı güçlendirilmiştir. 5018 Sayılı Kanunun getirdiği bazı önemli yenilikler şunlardır;
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¾¾ Bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla bütçenin kapsamı genişletilmiştir.
¾¾ Kamu mali yönetim ve kontrol sistemi standart bir düzen içerisine alınmıştır.
¾¾ Parlamentonun bütçe hakkı güçlendirilmiştir.
¾¾ Planlı bütçeleme süreci çerçevesinde kalkınma planları ile bütçeler arasında sıkı bir bağ kurulmuştur.
¾¾ Stratejik planlama ve performansa dayalı bütçeleme sistemine geçilmiştir.
¾¾ Maliye Bakanlığının mali yönetim ve kontrol sistemindeki rolü yeniden tanımlanmış; harcama
öncesi kontrol ve harcama sonrası denetim yetki ve görevi kamu idarelerine verilmiştir.
¾¾ Kamuda muhasebe birliği sağlanmıştır.
¾¾ Kamu mali yönetiminde siyasi ve idari sorumluluklar birbirinden ayrılmış, bütçe uygulama ve
denetim sürecinde kamu idarelerinin üst yöneticileri ön plana çıkmış, bakanlar gözetim ve
koordinasyon fonksiyonlarını üstlenmiştirler.
¾¾ Kamu maliyesine ilişkin mali istatistikleri hazırlanmakta ve kamuoyuna sunulmaktadır.
¾¾ Maliye Bakanlığı tarafından harcama öncesi yapılmakta olan taahhüt ve sözleşme tasarılarının vize işlemi kaldırılmıştır.
¾¾ Sayıştay denetiminin kapsamı genişletilmiştir.
¾¾ Kamu mali yönetiminde mali saydamlığı sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır.
¾¾ Sağlıklı bir hesap verme mekanizması oluşturulmuştur.
¾¾ Bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde kamu idarelerine önemli esneklikler getirilmiş, kamu
idarelerinin bütçe sürecindeki görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir.
¾¾ Denetimde ihtisaslaşmanın önü açılmak suretiyle belirli kuralları ve standartları olan, sürekli
işleyen, ilgili kamu idaresinin içinde yer alacak bir iç denetim sistemi kurulması amaçlanmıştır.
Diğer yandan 2003 yılı başından itibaren yürürlüğe giren 4749 sayılı “Kamu Finansmanı ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” da uygulamaya konulan önemli bir düzenlemedir. Bu
Kanunun amacı borç yönetiminin maliye ve para politikaları ile koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Söz konusu düzenleme, kamu kesimine bir disiplin ve şeffaflık getirerek uygulanan
para politikasının maliye politikasınca desteklenmesine önemli bir katkı sağlamaktadır.
Bununla birlikte son dönemde bütçeyi daha şeffaf ve vatandaş tarafından daha iyi anlaşılabilecek
bir yapıya kavuşturmak amacıyla 10. Kalkınma Planında yer alan “Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı” kapsamında kamu hizmetlerini program yapısıyla ele alan yeni bütçe
yapısına geçiş için de çalışmalar sürdürülmektedir.
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C. TÜRKİYE’DE KAMU MALİ YÖNETİM REFORMLARI
SONRASINDA MALİ DİSİPLİN
Son yıllarda ekonomide sağlanan başarıda maliye politikasında yapısının, 5018 sayılı Kanunun
getirdiği düzenlemelerin önemli katkıları olmuştur. Küresel krizin yaşandığı 2009 yılı hariç, son
dönem kamu maliyesi yapısal olarak bütçe açıklarının azaldığı, kamu borç stokunun düşürüldüğü,
bütçede kaynak dağılımının daha etkin ve daha verimli yapıldığı bir dönem olmuştur.
Uygulamaya konulan tüm bu reformlarla mali disiplinin sağlanmasına yönelik olarak önemli adımlar atılmıştır. Daraltıcı maliye politikası kapsamında, 2001 krizi sonrası dönemde kamu borçlanma
gereğinin düşmesi, kamu açıklarının ve kamu borç stokunun da hızlı bir şekilde azalması ile kriz
döneminde uygulamaya konan tedbirlerin ve politikaların başarılı olduğu görülmektedir.
Kriz sonrası dönemde de mali disiplin konusunda önemli çalışmalar yapılmıştır. Bunların büyük bir
kısmı vergi politikalarının oluşturulmasına yönelik mali reformlar, sosyal güvenlik sistemi üzerine
ve kamu harcamalarında mali disiplini ön plana çıkaran düzenlemeleri kapsayan, maliye politikasının kalitesini ölçmeye yarayan bir diğer ölçüt olan yapısal reformlardan oluşmaktadır. Bu
dönemde, piyasa rekabetini ve etkinliğini artırmaya, yatırımın iyileştirilmesine ve piyasaların düzgün çalışmasına yönelik olarak da reel sektörü güçlendirici çeşitli tedbirler alınmıştır.
Mali disiplini sadece bir denklik olarak algılamamak gerekmektedir. Mali disiplini bir bütçe yönetimi, mali yapının kamu harcamalarıyla ilgili uygulamalarının değiştirilmesi ve diğer birçok unsuru
içeren kurumsal bir reform olarak da algılamak gerekmektedir (Coşkun, 2010:67).
Mali disiplini tesis etmek, makroekonomik istikrarı sağlamak, ekonomik kırılganlıkları azaltmak
ve ekonomik performansı geliştirmek açısından oldukça önemlidir (Kumar and Ter-Minassian,
2007:3).
2002 yılında çift haneli seviyelerde yüzde 10,8 olan genel devlet bütçe açığının milli gelire oranını
sağlanan mali disiplinin sonucunda kademeli olarak yüzde 3’ün altına inmiş ve 2014 yılında yüzde
0,7 düzeyinde gerçekleşmiştir. Türkiye genel devlet açığında, küresel kriz yılı olan 2009 yılı hariç,
son 10 yıldır Maastricht Kriterini karşılamıştır. Bu oran Maastricht Kriterinin üçte birinden OECD
ortalamasının ise beşte birinden azdır.
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Grafik 5: Genel Devlet Açığı
14
11,8
10,8

10
7,9

8

5,5

6

Maastricht Kriteri: % 3

4,1

4

3,0
1,6

2

1,0 0,7 0,7
0,5 0,2
-0,1

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2005

2004

2003

2002

2001

2007

-1,3

-2

2017

0

0,4

0,2

0,1

2006

Genel Devlet Açğ/GSYH (%)

12

Kaynak: Kalknma Bakanlğ

Bu durum ülkemizde kamu gelir-gider dengesinin sağlandığını ve tasarruflara olumlu yönde katkı
yapıldığı anlamına gelmektedir. Mevcut bütçe açığımız yönetilebilir ve sürdürülebilir bir düzeydedir. Yine aynı şekilde 2002 sonrası dönemde kamu kesimi borçlanma gereği de büyük ölçüde
düşmüştür. 1991-2002 döneminde ortalama yüzde 7,8 olan kamu kesimi borçlanma gereğinin
GSYH’ye oranı 2003-14 döneminde ortalama yüzde 1,7’ye kadar düşmüştür. Bu kapsamda harcamaların tasfiye edilmesi, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis
edilmesi ve kamu faiz dışı harcama büyüklüğünün belirli bir seviyede tutulması amaçlanmaktadır.
Türkiye’de 2001 yılından bu yana stratejik ölçütler çerçevesinde uygulanan borç ve risk yönetimi
politikalarının ve sağlanan makroekonomik istikrarın katkısıyla kamu borç portföyünün likidite,
faiz oranı ve döviz kuru risklerine karşı duyarlılığı önemli ölçüde azalmış kamu borç yükünde kayda değer bir iyileşme sağlanmıştır.
AB tanımlı genel devlet borç stokunun milli gelire oranını son 12 yılda 40 puan azaltarak yüzde
33,5’e kadar düşmüştür. Türkiye 2004 yılından itibaren borç stoku bakımından Maastricht Kriterini karşılamaktadır. Borç oranı 2014 yılında Avro Bölgesi ortalamasının üçte biri kadar, OECD
ortalamasının ise üçte birinden azdır. Önümüzdeki dönemde bu düşüşün devam etmesi öngörülmektedir. Bunun hem cari açık hem enflasyon açısından olumlu bir etkisi olacaktır.
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Grafik 6: AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku
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Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye hem bütçe açığı hem de borç yükü bakımından hem
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelere göre iyi bir konumdadır. Mali disiplin konusunda Türkiye
gayet sağlıklı ve sürdürülebilir bir trende girmiş durumdadır. (Başçı, 2014: 8-9)
Grafik 7: Bütçe Açıkları ve Borç Stoku
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Mali disiplinin devamı para politikası açısından da son derece önemlidir. 2001 yılı makroekonomik
istikrarsızlıklarla mücadelede para ve maliye politikaları uygulamaları bakımından adeta bir dönüm
noktasıdır. Bu dönemde uygulamaya konulan ve kararlılıkla uygulanan hedeflerden biri faiz dışı bütçe
fazlası hedefidir. Örtük bir mali kural niteliğinde değerlendirilebilecek olan söz konusu hedef, kamu
mali disiplininin sağlanmasının en önemli unsurlarından birini teşkil etmiştir. Söz konusu dönemde
para ve maliye politikalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen düzenlemeler bu iki politika arasındaki
koordinasyona ilişkin daha önce görülmemiş bir iradeyi ortaya koymuştur. Bu sayede 2004 yılında
enflasyon oranı yıllar sonra ilk defa yüzde 10’un altına gerileyerek tek haneli seviyeye inmiştir.
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3. SONUÇ
Tüm dünyada kamu mali yönetiminde uygulamaya konulan reformlar son yıllarda gündemdeki
yerini korumaya devam etmektedir. Özellikle 2008 yılının son çeyreğinden itibaren tüm dünyayı
etkisi altına alan küresel kriz, yeni kamu mali yönetim anlayışı kapsamında yapılan reformların
önemini daha da artırmış, birçok ülke krizin etkilerinden kurtulmak için yeni reformlar yapma
eğilimine girmiştir.
Türkiye, kamu mali yönetimi alanındaki reform çalışmalarını 2001 yılından bu yana başarılı bir
şekilde sürdürmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen en önemli adım, kamu mali yönetimi reformunun temel hedeflerine yeni bir yasal çerçeve sağlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesi olmuştur. Bu Kanun ile birlikte kamu mali yönetiminde çok yıllı
bütçeleme, stratejik yönetim, performans esaslı bütçeleme, iç kontrol ve yönetim bilgi sistemleri
gibi yeni yaklaşımlar benimsenmiştir. Ayrıca, bütçede bütünlük sağlanması, bütçe politikaları ile
uygulama arasında sıkı bağ kurulması, verimlilik, saydamlık, hesap verebilirlik ve Sayıştay denetimi gibi uygulamalar yeni bütçe sisteminin temel özellikleri olmuştur.
Yukarıda yer alan ayrıntılı açıklamalara ilave olarak;Maliye politikasının, ekonomi politikası hedeflerine ulaşmak için devlet giderlerinde, gelirlerinde ve borçlanmasında değişiklikler yapılmak
suretiyle uygulandığını söyleyebiliriz. Devlet borçlanması genellikle ilk iki unsura bağlı olduğundan belirleyici önemde değildir. Maliye Bakanlığı öncelikle kamu giderlerini rasyonalize etmeye
çalışmalıdır. Devletin üstlendiği her işin sağlam gerekçesi olmalı, bu hizmetlerin başka türlü sunulması imkanı bulunmamalıdır. Her devlet birimi varlık nedenlerini her bütçe döneminde sorgulamaya açmalı ve savunmalıdır. İşin devlet tarafından yapılması kabul edildikten sonra, en az
maliyetle nasıl yapılacağı tartışılmalıdır. 5018 Sayılı Kanun önemli yenilikler getirmesine rağmen,
hedeflene amaç gerçekleşmemiş,doldurulan tablo sayısını değiştirmek ve artırmaktan öte henüz ölçülebilir iyileşmeler sağlamamıştır. Devlet idaresinde kiminle konuşsanız, aynı hizmetlerin
mevcut memur sayısının yarısı ile sunulabileceğini işitirsiniz. Devlet hizmetleri yeniden sınıflandırılarak işlerin hiç olmazsa yarısının hizmet alımı (outsourcing) suretiyle karşılanması yoluna
gidilmelidir.Son 10 yıllık döneme baktığımızda kamu kaynaklarının önemli altyapı harcamalarına
gittiğini söyleyebiliriz.Türkiye’nin tamamında reel anlamda büyük ölçüde geri dönüşümü olmayan
yollar, havaalanları(Birbirine yakınlığı karayoluyla 1 saat olan havaalanları var) v.b.inşaat onarım çalışmaları bir anlamda olumlu değerlendirilebilir.Ancak kaynakların çok önemli bir kısmının
sadece bu yatırım harcamalarına ayrılması doğru mu olmuştur.Örneğin işsizlik fonunda olduğu
söylenen yaklaşık 100 milyar TL nerededir.(Uzun vadeli hazine kağıtları karşılığı harcanmıştır.)
Bu kaynaklar daha planlı ve rasyonel kullanılamaz mıydı?Yukarıda belirtilen altyapı yatırımları
yanında,ekonomik anlamda sürekli başımızı ağrıtan Cari açığın çok önemli bir kısmını oluşturan
enerji yatırımlarına daha fazla ağırlık veren ve geri dönüşümü olan yatırımlara öncelik vermek
daha doğru olmaz mıydı.
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Diğer taraftan milli çıkarları korumak için yeni politikalar benimseyen devletin giderlerini de buna
göre ayarlaması gerekmektedir. Yakın çevresinin siyasi kaderinin belirlenmesinde söz sahibi olmak isteyen devlet bunun gerektirdiği istihbarat, güvenlik, enformasyon giderlerini karşılayabilmelidir. Son on yılda her alanda halka hizmet sunma aşkına kendini kaptıran hükümet, güvenlik
açığı verdiğini acı tecrübe ile görmüştür.Devlet şu an itibariyle verdiği güvenlik açığı sonucu illegal başka yapılanmaların emrine giren bir kısım devlet memurunun tasfiyesi ile uğraşmaktadır.
Yıllardır söylemlere rağmen etkin verimli ve liyakat sistemi ile çalışan bir personel reformunu
hala gerçekleştirememiştir. Bu reform eksikliği yanında, son yıllarda yeni görev tanımı verilen ve
bir anlamda bürokrasiyi de artıran kurumların sayısının artması binlerce yeni personel istihdamı
sonucu küçülme yerine gereksiz büyümeyi de beraberinde getirmiştir.Norm kadro çalışmaları
hala yapılamamıştır.Kamuda 3 milyona yakın memur etkinlik, verimlilik, şeffaflık gibi ana kriterler
dışında performans esası da olmayan bir anlayışla çalışmaktadır.Bu çerçevede acilen personel
reformu gerçekleştirilmelidir.
Devlet gelirlerinde de sürekli revizyon zorunluluktur. Devlet gelirlerinin belkemiğini oluşturan vergilere çok sayıda görev/işlev yüklenmektedir. Anayasa’nın 73. Maddesi herkesin mali gücüne
göre devlet giderlerinin karşılanmasına katkıda bulunmasını amirdir. Yani vergi tahsilinde adalet
emredilmektedir. Dini, ahlaki anlayışlar da vergilemede adaleti talep eder. Diğer taraftan, yürüyen devlet hizmetleri para gerektirmekte, bu da vergilerle sağlanmaktadır. Görünen odur ki
devlete para sağlama, adaleti gözetmeye öncelik almaktadır. Son 10-12 yılda Devlet Maliyesi
devlete para sağlamada çok başarılı olmuştur. Vergilendirmede adalet konusunda rahatlıkla aynı
şeyi söyleyemiyoruz.
Vatandaşların ödeme gücü konusunda gelişmiş ülkelerdeki örneklerden yararlanılarak belirli bir
şablonu devlet maliyesi uzun süredir başarıyla uygulamaktadır. Ödeme gücünün varlığını gösteren gelir, harcama ve servet gibi unsurların vergilendirilmesi konusunda ciddi tecrübe kazanılmıştır. Ticari, sınai ve zirai faaliyetlerden elde edilen karlar, emek karşılığı devlet veya özel
sektörden alınan ücretler, çeşitli yatırımlardan elde edilen faizler, kiralar Gelir Vergisi adı altında
vergilendirilmektedir. Şirketler de benzer kazançlar için Kurumlar Vergisi ödemektedirler. Böylece ödeme gücünü temsil eden gelir vergilendirilmiş olmaktadır. İhtiyacı veya keyfi için harcama
yapabilenlerin de mali gücü olduğu varsayılarak KDV ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaktadır.
Gümrük Vergisi ve İthalde alınan KDV de benzerdir. Geriye gayrimenkul, otomobil gibi servet
unsurlarına sahip olanların vergilendirilmesi kalmaktadır. Bu da Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar
Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi gibi vergilerle sağlanmaktadır.
Devlete gelir sağlanması, adaletin gözetilmesi yanında vergilerin çeşitli ekonomik faaliyetlerin,
ihracatın, yatırımların ve istihdamın teşvikinde de kullanılması talep edilmektedir. Diğer taraftan,
ücret geliri elde edenler verginin kendilerinden değil, sermayesini kullanarak para kazananlardan
alınması gerektiğini ileri sürmektedirler.
Yukarıda, son 10-12 yılda devlet maliyesinin devlete gelir sağlamada, bütçe açıklarını imrenilecek
düşük düzeylerde tutmada başarılı olduğunu belirttik. Acaba bu hangi koşullarda sağlanmıştır, söz
konusu koşullarda bir değişiklik olursa neler yapılabilir, bunu görelim. Siyasi istikrarın sağlanması,
enflasyonun düşmesi, buna bağlı olarak faizlerin düşmesi, kırsal kesimden nüfus çözülmesi ve
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sigortalı işgücü sayısının artışı, bankaların tüketiciyi kredilendirmek için kıyasıya bir yarış içine
girmesi, uluslararası likidite koşullarının ülkeye sermaye akışı ile sonuçlanması, döviz kurunun
uzun yıllar düşük düzeyde kalması, başarılı özelleştirmeler, TMSF’nin para tahsilatı ve Hazineye
geri ödemede bulunması, sık sık ilan edilen vergi afları gibi etkenler devlet maliyesinin işini kolaylaştırmıştır. Bu ortamda yabancı kaynaklar yatırımların finansmanında öncelik almıştır. Cari
açık pahasına ithalat artmış, ithalattan alınan vergiler maliyeye akmıştır. Vatandaş ekonomide
istikrarın devamına güvenerek bankalara koşmuş ve emlak araba vb. harcamalarını artırmıştır.
Vatandaşın tasarruflarını azaltıp harcamalarını artırması KDV ve ÖTV kanalıyla maliye kasalarını
doldurmuştur. Tarım kesiminden tarım dışı kesime ve şehirlere iç göç toplamda kayıt dışılığın
azalmasına katkıda bulunmuş, artan sigorta primi tahsilatı, bordro vergileri ve yeni gelenlerin
harcamaları maliyeyi oldukça rahatlatmıştır.
Yukarıda arz ettiğimiz ortamın değiştiğini kabul etmemiz gerekir. Yabancı sermaye akışının durması ve hatta geriye dönme emareleri göstermesi cari açığın kontrol altına alınması gereğini
ortaya koymuştur. Cari açığın düşürülmesi demek iç tasarrufların artırılması gereği demektir. İç
tasarruflar nasıl artırılacaktır? Cari açık azaltılınca, iç tasarruflar artınca tüketim harcamaları azalacağından, bunlardan sağlanan KDV, ÖTV ve gümrük vergisi gibi vergiler de azalacak devlet maliyesi sıkıntı ile karşılaşabilecektir. Tarım kesiminden çözülme sona yaklaştığından bu kanaldan da
fazla ümitli olmamak gerekir. Türkiye’de emek üzerinden alınan vergilerin OECD ortalamasından
ve benzer ülkelerden daha yüksek olduğu bilinmektedir. Türkiye’de, eşi çalışmayan ve iki çocuklu
bir ücretlinin vergi yükü yüzde 38 olarak hesaplanmıştır. Bu oranın OECD’de ağırlıksız ortalaması
yüzde 27’dir. Buna karşılık sermayenin efektif vergisi yüzde 3,5 olarak hesaplanmıştır. Sermayesi
ile iş yapanlar, çeşitli gerekçeler ileri sürerek çok sayıda muafiyet ve istisnada yararlanmaktadır.
Maliye bunların farkındadır ve sürekli mevzuatı gözden geçirmektedir.
Ülkelerin ekonomik gelişme düzeyine ve iş modellerine göre vergi mevzuatını uyarlaması gerekir. Türkiye’de altyapı yatırımlarından ve kentsel dönüşümden vergisiz büyük kazançların ortaya
çıktığı herkesin bilgisi dahilindedir. Maliye de bunu farkındadır ve buradan vergi sağlamanın çalışmalarını sürdürmektedir. İletişim teknolojisindeki gelişmelerden maliye tarafından tam olarak
henüz yararlanılamamaktadır. Katılım ekonomisinin gerektirdiği iş örgütlenme modelleri maliyenin görevi dışındadır ve fakat ülke için zorunludur.
Türkiye’de gerçek anlamda ortaklık kültür ve bu kültüre ortam hazırlayacak hukuki altyapı noksanlığı vardır. Vergi avantajından yararlanmak için çok ortaklı görünen aslında şahıs firmasından
başka bir şey olmayan girişimler vardır. Buna karşılık kültürümüzde mevcut olan emek-sermaye
ortaklığının (mudarabe) mevzuatta yeri yoktur. İşçilerin cüzi de olsa çalıştıkları şirketlere ortak
olmasını teşvik edecek, böylece emek-sermaye ihtilaflarını giderebilecek modeller üzerinde çalışılması gerekmektedir.
Maliyenin nihai amacı herkesin yıllık gelir ve servet beyanında bulunduğu bir ortamda ödeme
gücü olanlardan adil bir şekilde vergi almak, devlet desteğine ihtiyaç duyanları da kimselere
muhtaç etmemek olmalıdır.
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SONUÇ
Anadolu Eğitim, Kültür ve Bilim Vakfının amaçları kapsamında; Türk Ekonomisine katkı vermek
amacıyla ekonomi yönetimindeki karar vericilere ve uygulayıcılara sunulmak üzere yapılan işbu
çalışmaya Aralık 2014 de başlanmış olup, Aralık 2016 itibariyle de tamamlanmıştır.
Çalışma kapsamında ekonomik hayatla ilgili esas konular genel olarak ele alınmış olup çalışmanın
yürütüldüğü süreçteki ekonomik gidişat da göz önünde bulundurularak ancak günlük konjonktürel
ekonomik tartışmalar dışında kalınarak Türkiye'nin temel ekonomik sorunları değerlendirilmiş ve
sonuçlandırılmıştır. Bu bağlamda; kayıt dışı ekonomi, istihdam, sosyal güvenlik, cari açık ve dış
ticaret açığı, merkez bankası ve para politikaları, kamu maliyesi ve politikaları, ticari bankacılık ve
katılım bankacılığı, gelir dağılımı, madencilik ve politikaları konuları rapor edilmiştir. Söz konusu
raporların birleştirilmesi ile de işbu Anadolu Vakfı Ekonomi Raporu teşekkül ettirilmiştir.
Raporu oluşturan alt raporlar, işbu raporu hazırlamakla görevlendirilen Anadolu Vakfı Ekonomi
Komisyonunun belirlemiş olduğu; kısa, öz ve çok fazla teori içermemesi; konunun özelliğine göre,
tarihsel süreç ve mevcut durumun değerlendirilmesi (gerek duyulması halinde dünya ve Türkiye’deki mevcut durum); konu ile ilgili literatür bilgisinin dikkate alınması; kısa, somut ve önerilerin
bulunması kriterleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüz dünyasında çeşitlenen, yaygınlaşan ve hızlanan iletişim
sonucu ekonomik hayatın dinamizmi de artamaya başladığından; keza, dünya tek kutuplu hale
evrildiğinden ve piyasa ekonomisinin de hakimiyetiyle tek Pazar haline geldiğinden; ekonomik hayattaki etkin faktörler ve politikalarda hızla değişmektedir. Bu gidişatın tabi bir sonucu olarak;
klasik ekonomi konularının yanı sıra yerel, bölgesel ve küresel hareketlerin ve değişimlerin de
göz önünde bulundurularak ekonomik etkilerinin tartışılması daha öncelikli bir hal alabilmektedir.
Bu kapsamda Türk ekonomisi açısından bakıldığında; Ortadoğu iç savaşı ve sonucunda alınan ve
devam eden göç, Ortadoğuda başlamış olan savaş, iç siyasette tartışılan rejim değişikliği, 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Gelecekteki sosyoekonomik etkileri gibi sıcak konjonktürel konuların yanısıra kronikleşmiş orta gelir tuzağı ve yüksek katma değerli üretime geçişin ve küresel rekabetin
anahtarı inovasyon gibi konularda ayrıca ele alınarak kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulabilir.
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