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G t R i: S 

"Fon Ekonomisi ve Kamu Ortakl.ii.i Fonu" konusunu kendimi
ze tez konusu olarak secmemizin amacit ya~amakta olduiumuz e
konomik siirecin kismen de olsa analizini yapabilmek ~Te meyda
na gelen deii$iklikleri delerlendirebilmektir. 

ozel ve kamu kesiminin birlikte f aaliyet gosterdili karma e
konomiden •.Jlu:?an ekonomimizde iiretim delisik sekillerde fi
nanse edilmektedir. Kamu kesimi }iiiksek maliyetli sortmlarla 
uira$tiii halde colu kez bu sorunlar.i cozmek icin f iyat meka
nizmas.indan yararlanamamakta ve bircok kamu hizmet.lerinde be
del odeme soz konusu olmamaktadir. Toplumun guvenliiini sat
lamak, kamu sail.it1n1 korumak bunlara ornek olabilir.[i] Bu 
hizmetler icin gereken gelirin ne $ekilde toplanacatJ. bir 
toplum t.ercihidir. 

Kamu kesiminin f inansman problemini normatif modellerle coz
meye cali$abiliriz. Bu modeller t.oplum icin en optimal sonuc
larin alinabildili ortamlarda kamu kesiminin iistlendiii rolii 
ve kamu maliyesinin fonksiyonlarin.i ac.iklar. Ancak mali mo
delleri ve mali kararlari polit.ik ve sosyal deier yarg.ila
rindan ayri t.utmamak gerekir. trygulanacak kamu maliyesinin 
ana hat.lar.i sozkonusu ulke icin gecerli olan politik ve sos
yal deierler cercevesinde belirlenir.[2] Demek ki, kamu ke
siminin genislemesi veya daralmas1 hem ekonomik faktorlere, 
hem de dokt.rin ve ideoloji anlayislar.indan esinlenen siyasal 
tercihe bail.id.ir. 

Bizim incelemek isteditimiz "Fcmlar" kamu kesiminin gelir el
de et.me yont.emlerinden biridir. Kamu kesiminin gelir kaynak
lar.ini ba$1.ica iki sin.ifa ay.irabiliriz : Birinci grup butce 
ici gelirler v·eya biitce ile bailant.il.i gelir kalemleridir. 
Bunlar vergiler, harclar, ic ve di$ borclar ve baz.i fonlar
dir. ikinci grup ise bi.ltce ile hicbir bailantis.i olmayan 
fonlardir. Birinci grup gelir kaynaklarina daha sik: ba$VUrul
mu;?t.ur, bu nedenle •:dumlu ve olumsuz yanlar1 dal'1a iyi bilin
mektedir. Fon uygulamasi bir cok yoniiyle yenidir, sonuclar1 
henuz tam olaraJ:: al.inmanust.ir. Bu durumda bizim bir de~erlen
dirme yapabilmemiz icin di~er yontemlere kisaca de~inmemizde 
yarar vardir. Bu nedenle incelememizin basinda Vergi ilkele
rini, ce~itlerini cok kisa olarak acikladiktan sonra 1920 -
1988 yillari aras.inda Vergi Gelirlerinin Seyrini gormeye ca
lisacallf;i.z. Bor1~ kom1suna gelince, Bore Kavranu., Borclanman.in 

[i] SHOUP Carl S., "Public Finance", Aldine Publishing 
C•:.mpany, Chicago, 1969, s. 3 

[ii] MUSGRAVE Richard A .• "The Theory of Public Finance", 
.McGraw - Hill Book Company Inc.,1959, s.(i. 

- 1 -



Yetkisi ve Borcla:rin Siniflandirilmasini gozden gec.ir.ip; ver
gi gelirlerind.e de yapti,itimiz gibi Borclanma ile Elde Edilen 
Gelirlerin 1920 - 1988 yilla:ri Arasindaki Geli~i.mini go:tmeye 
cali$aca,itiz. 

Yukar.idak:i incelemeler yap.il1nca Fon Sistemine neden gerek 
duY1.1ldugu, bu sistemin diger sistemlerin hangi olumsuz yanla
r.in.i ortadan kald.iracai.i i\Jnit edilerek uygulanmaya ba~landiii 
ortaya c.ikacaJ::t.ir. Bu :.?ekilde Fon Sisteminden ne beklendiii 
ve neler elde edildigi haJ::k1nda yorum yapma imkan1 bulaca~1z. 
Bu yorumlar icin Fon Sistemi ile ilgili aciklamalarda b\tlun
mak gerekmekted.ir. Boylece Fon Kavram.i, Fon Sisteminin Biitce 
f lkeleri ile Uyumu, Mevzuatta Fon l\ma.cla:ri, Fon Sisteminin 
Deneti.mi ve Fon Sisteminin Kaynak Da,iilimi uzerindeki Etkisi 
tartl..$1.lmaktadir. Bu incelemeler ile Fon Sistemi ile ilgili 
bir takim genel bilgiler elde edildikten sonra bugiine kadar 
uygulanan biitce sistemi ile fon sistemi arasindaki farklar 
belil::tilip, her iki sistemin iktisadi etkinli~i kar$ila~tiri
labilir. J\yrica, milletin sesi olarak diisfuldiigfuniiz pa:t·lamen
toroin yfu:iitme organinin elinde bulunan fon sistemini ne kadar 
d.enetleyebild.i,itini de go:tmeye calisabiliriz. 

Fonlar ile ilgili genel bilgilerden sonra tek bir f oriu ele a
lac~iz. Secti,itimiz fon sosyal ve ekonomik amaclarin cok be
lirgin olarak kullanildi,iti, siyasal yonetimin kendisini en 
giicli'i ve ele$tirilmez saydi,iti Kam.u Ortaklili Fonudur. once 
Kam.u Ortak.lili Fonunun Kurulul;>unu, fon mevzuatinda ad.I. gecen 
Tanimlari ac1klayaca~1z. Sonra Kamu Ortakl.i~.i Fonu icin top
lanan gelirin, mevzuatta ileri siiri.ilen 11edefler doirul tusunda 
toplanip b.:'lplanmad.igi111 inceleyeceiiz. Ayr.i.ca Kamu Ortakl.iii 
Fonu'nun gelir kalemlerinden en onemlilerinden biri olan Ge
lir O:r:tak.11.li Senetlerini ele alacag1z. Kamu kurum ve kuru
lu:.?larina ait altyapi tesislerinin gelirlerine hakiki ve hiik
mi $ahislarin oxtak olmasi icin ci.k.arilan bu senetlerin dokii
mU.nu yapti.k.tan sonra, bu Senetlerin Sati~indan Elde Edilen 
Gelir ile i:hrac Gideri, Gelir Payi odemesi ve J\napara Odeme
sinden olu$an giderleri kar:?.I.la:.?t.I.racaiiz. Bu uygulamanin 
gerek senetleri satin alan tasarruf sahibi acisindan, gerekse 
btt :;.;ekilde h< .. ..,rclanmaya giden kttrum icin ne derece rasyonel 
bir da\~~an.I.:.? oldugunu gormeye cal.I.:.?acai1z. Gelir Ortakl1ii 
Sistemi gecmi:.? donemde, Osmanli .Maliyesinde, uygulannu:.? 1.....,lan 
Esham Sistemini ister istemez aJ::la getirmektedir. Sava:.? sira
s111da gelir kit.lil.i.na care olaraJ:: ort.aya CJ.km.I.:?, ancak belli 
bir si.ire sonra kendisi Osmanl1 .Maliyesi 'ne yiik olmaya ba:.?la
yan Esham Sistemi ile Gelir Ortakl.i.i.i. Sistemi arasindaki 
benzer noktalari gorecegiz. 

Kamu Ortakl.I.l.I. Fonu'nun gelir ve gider kalemlerini once bir 
biitun olarak, s1.)nra daha ayr.i.ntili bir eekilde incelemeye ca-
1.i.:.?acaj.i.z. Hangi faaliyetlerin gelir fazlas.i. verdilini, han
gilerinde giderlerin gelirlerden daha f azla olduiunu gorece
liz. Fonw1 kullandJ.j.l. f inansman kaynaklarin.i.n hem fon mevzu
at.ina uyum gosterip gostermedigini, hem de ekonomik ac.i.dan 
rasyonel olup olmadiiini araet1racaiiz. 
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1. KAMU GELiRLERiNiN gE9iTLERi 



1. 'KAMD GELtRLER.i:NtN CE6iTLERi 

Devletin kendi uzerine aldi~i gorevleri yerine getire
bilmesi icin gelire ihtiyaci vardir. Bu gelirin elde edilme 
$ekli ile soz konusu devletin ekonomik, sosyal ve siyasal ya
pisi hakkinda genel bir kani.ya varabiliriz. [lJ 

Cok yakin bir zamana (1983-198~ yi.llarina) kadar devletin ge
lir kaynaklari " Devlet BUtcesi " incelenerek gorftlebilirdi. 
Siyasal, hukuki ve ekonomik nitel~i ile kamu maliyesinin en 
onemli kurumu du~1.llllunda olan butceyi, toplumsal ve genel eko
nomik konulardan ayri diisfuunemek gerekirdi. [ 2 l "Ne var ki, 
kamu hizmetlerinin suratli ve etkin bir bicimde if a edilmesi 
amaciyla ktJ.ruldul;u ifade olunan fonlarin, butce di.sinda 'ku
X"Uluslara onemli buyilklilkte kaynaklar temin ettil;ini' kabul 
eden ve 'bu itibarla butce hazirli.klari si.rasi.nda, fonlardan 
temin edecekleri kaynaklari gozoro.inde tutmalarini 'masrafci' 
kuruluslardan bekleyen bir biitce catrisi.nin, daha isin basin
da ipin ucunu kacirmis oldul;unu itiraf ettil;ini kabulde bir 
hata olmasa gerektir." [3] 

Devletin mal ve hizmet iiretebilmek icin ihtiyac duydul;u geli
liri elde etme yollarini. asal;idaki ~ekilde siralayabiliriz : 

1. Vergilex· ve Harclar 
2. Borclar 
3. Fonlar 

As.il konumuz olan "Fonlar".i incelemeden once devletin diler 
gelir elde et.me yollar.in.i kisaca inceleyip, bunlarin seneler 
i tibariyle TUrkiye' deki geli~>imini gozden gecireceiiz. Bu 
yontemlerle gelir elde etmenin iilke ekonomisi uzerindeki o
luml u ve olumsuz yonlerini k.isa olarak gormeye cal.i$acai.iz. 

[1] Bedi N. FEYZiO~LU, meshur ata soziinii biraz deli$tirerek 
"Bana biitceni goster, senin nas.il bir devlet oldulunu 
soyleyeyim " darken • bir devletin gelir elde etme yon
teminin ne denli onemli olduiunu vurgulamis olmaktadir. 
(Bakin.iz: Biitce. s:S ) 

[2] Bedi N. FEYZiO~LU , "Nazari, Tatbiki, Mukayeseli Biitce", 
7.Bask.i., Filiz Kitapevi, 1984 

[3] Bedi N. FEYZiO~LU, "Temenniler ile realiteler arasinda 
tezat var", Milliyet, 1988 
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1. 1 VERGtLER ve HARCLAR 

Devleti yonetenler, vergi alacaklari konulari secerler
ken acikca veya zimnen cesitli olcii ve amaclarl. goz onunde 
tutarlar. "Mali Verim i:lkesi" ve "Siyasal Uygunluk :i:lkesi" 
denilen iki ilke vergi konulari saptanirken son derece etkili 
olur. Mali Verirn ilkesi, vergi yoluyla yUksek gelir elde e
derken idari maliyeti dusUk tutma cabasidir. Siyasal Uygun
luk. ilkesi ise, siyasal iktidarin dayandi~i guclerin cikarla
ri ile fazla catismayan kaynak.lari vergilendirmektir. Ayri
ca vergilerin ekonomik hayatin akisini kosteklememesi de ge
rekir. Bir verginin ekonomik $artlara uygun olup olmadi/!i 
11 iktisadi Uygunluk. ilkesi" ile olciilebilir. Ne var ki, tfun bu 
ilkelere uyum saif;lamaya gayret gosterirken " Vergi Adaleti 
tlkesi11 denilen, vergi odeyenin odeme gucftniin herseyden once 
dikkate alinmasi gerekir. [.1,t.J Bu. ilkeler kapsaminda gelir, 
miilkiyet ve tUketim vergilendirilir. 

"Hizmetten Yararlanma :i:lkesi"ne de dayanarak vergi alinabilir 
Bu tip vergilemede vatanda$ ile devlet dairesi arasinda bir 
hizmet all.$ verisi soz konusudur. Vatandas hizmetin faydasi
ni elde edebilmek icin, piyasa ekonomisinde kullandi~i malin 
bedelini oder gibi devletin sailadJ..11. hizmetin de bedelini o
der. 

Vatanda$ devlet dairesi ile olan ili~kisi sonucu bir f ayda 
elde etmemi$. sadece bir kanun emri olan bir formaliteyi 'i'e
rine getii~li$ de olabilir. i$lemi yapana bi~ fayda getirmeyen 
bu tiir kanw1i formalitelerden alinan vergilere de "Hare" den
mektedir. 

Yukarida sayilan ilkelere baAl1 olarak alinan vergilerin ce
$i tlerini cok kisa olarak aciklayacak ve bu vergilerin Tur
kiye Cumhuriyeti'nin deli$ik zamanlarinda toplam devlet ge
lirleri , icinde ne oranda yer alm.J.$ ~..,lduiunu inceleyeceiiz. 

Gelir Vergisi : Gelir kavrami iktisat ilminde tarti~mal.J. bir 
kavramdir. Dar anlamda gelir kavrami, uretim etkenlerinin il
retime konmasinin kar$ili~i alinan deierlerdir. Vergicilikte 
once dar anlamda, hatta daha da dar anlamda gelir tan.uni ya
pilmi~t.i.r. Daha dar anlamda gelir. iiretim etkenlerinin piya
saya arzedilmesinden elde edilen olciilebilir deierler ak.uni 
(genellikle para} olarak tan.unlanmi$t.J.r. Vergi kanunlarinda 
son yillarda geni$ anlamda gelir taninuna yer verilmeye ba$
lanmi$tir. Ancak uygulamada kolaylik olsun diye geni$ anlamda 
gelir tan.J.Duna da bir tak.un sinirlamalar getirilmi$tir. TUke
tim harcamalar.i.na oztflketim dahil edilmemi$, sadece ali$veri$ 
ile satlanan deterlerin ti.lketimi, tiiketim olarak kabul edil -
mi$tir. Tih"'kiye'de de milkellefin kendi emeiinin veya varlik-

[41 Kenan BULUTO~LU. " Tiirk Vergi Sistemine Toplu Bir Bak.l.$" 
5.Baski, istanbul, 1976, s: 32-33 
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larinin hizmetini do~dan do~ya k.ullanmasi, yani ozti.iketim 
Gelir Vergisi'ne tabi tutulmamistir. 

GVK'da gelirin genel bir tanimlamasi yap1lmarn1stir. Cesitli 
faaliyet konularindan elde edilen gelirler tanunlanmis ,. bun
larin saf i miktarlarinin hesaplanmasi icin indirilecek gider
ler belirtilmistir. GVK'na gore gelir kisiseldir (yani gelir 
gercek kisilerin elde etti~i de~erlerdir), yilliktir, safidir 
Celde edilen gelir icin yapilan giderler indirilir), gercek
tir (gelirin hesaplanmasi belirtilere gore detil, gercek is
lemin muhasebesine dayanilarak yapilir}, geneldir (ki~i ce
sitli kaynaklardan elde edilen delerlerin hepsini toplayarak 
bildirir ve toplam iizerinden vergi verir). [5] 

Gelir Vergisi kapsamina giren gelir cesitleri ozet olarak 
sunlardi.r: 

1.Girisim Gelirleri: i)Ticari Kazanclar 
ii)Tar.:un Kazanclari 

2.Emek Gelirleri : i)ucretler 
ii)Serbest Meslek Kazanclari 

3.Sermaye Gelirleri: i)Kira Gelirleri 
ii)Mali Yatir.:un Gelirleri 

iii)Sermaye Kazanclari 

Kurumlar Vergisi : TUrkiye'de ayri bir Kurumlar Vergisi 1950 
yilinda yiirurluAe konmustur. Gelir vergisinden avri bir Ku
rumlar Vergisi uygulamasinin gerekcesi olarak ayirma ilkesi 
(sermaye gelirlerini daha fazla vergileme). sermaye sirketi 
statusiinun sailadJ.lJ. hukuki ayrical.i.klar ve idari bak.:undan 
vergilemenin kolaylili ileri siirulmustiir. Kurumlar Vergisi 
matrahin.in belirlenmesi GVK'nW1 ticari kazancin ve diter ge
lirlerin saptanmasi hakk1ndakf hiikiimleri gecerlidir.[6] 

Emlak Vergisi : Emlak Vergisi uygulamas1ndan once Osmanli 
Devleti zamanindan beri bir tak.l.ll1 deiisikliklerle sure gelmi.s 
clan bina ve arazi vergileri toplanmaktaydi. 1970 y1l1nda Bi
na ve Arazi Vergisi Kanunlari kaldirilarak yerlerine Emlak 
Vergisi Kanunu kabul edilrni$tir. Emlak Vergisi de Gelir Ver
gisi gibi beyanname esasina bailidir. onceleri yi.lkiimli.Uer a
razi. arsa ve bina delerlerini rayic delerlere gore bildirir
ler ve bu bedelin takdirinin zorlutu nedeniyle. inceleme so
nucu yi.t:kselrnelerde %50' ye kadar clan farklar icin cezasiz 

[5] Kenan BULUTO?JLU, "Turk Vergi Sistemi".s: 66-258. 

[6] Kenan BULtJTO?jLU. "Tiirk Vergi Sistemi",s:258-393 
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ilave tarhiyat yapilabilirdi. Son de~isik.likler ile vergiye 
konu olan de~erler saptanirken keyf i beyani onleyeci bir ta
kim kl:·iter~er getirilmistir. Vergi yi.iki.imlusu bu kistaslar 1-

si1inda deier belirlemek zorundadir.(7] 

tntikal Vergileri : intikal Vergileri cesitli yollarla kisi
ler aras.i.nda el detistiren mallardan al.i.n.i.r. El detistirme 
yontemi ile deiistirilen mal.in cinsine gore deii~dk tilrde 
vergi toplan.i.r. [8] Veraset ve intikal Vergisi (ivazs1z 
olarak intikal eden mallar vergilendirilir), Gayr.J.menkul K.i.y
met Art1s1 Vergisi (ta$1nmazlar1n elde bulundurma silreleri i
cinde kazandiklari deter art.I.SJ. vergilendirilir), Emlak Al.J.m 
Vergisi (Emlak al.J.mlari ve arsa uzerine insa yoluyla kazani
lan delerler vergilendirilirler), Tasit Alim Vergisi (Motorlu 
tasitlar.i.n bedel karsil.i.i.i. satin al.i.nmas.i. vergilendirilir), 
Mali Denge Vergisi (Veraset ve intikal Vergisi ve Emlak Al.J.m 
Vergisi kapsam.i.na giren matxahlar uzerinden al1n1rd1, 1980 E
konomiJ::: ist.iJa..'ar Program.I. ile ek bir vergi olan bu verginin 
kald.i.r.i.lmas.i. kararlast.i.r.i.lmistir l9J ). 

Gider Vergileri : Gider Vergileri incelenen diter vergilerden 
farkli olaral::: dolayl.i. vergilerdir.[101 Baslica iki grup olus
tururlar : 1) Genel olarak ilretimden veya uretimin bir asama
sindan al.i.nan vergiler -genel sat.is vergileri veya genel mua
mele vergileri- 2}Tek tek belirtilmis mallar uzerinden ali
nan vergiler -ozel (istihlak) tuketirn vergisi-1957 senesinde 
Tilrkiye'de uygulanmaya baslanm.i.st.i.r. 1957'de kabul edilen Gi
der Vergileri Kanunu ile dort tablodan olusan istihsal Vergi
si ; banka ve sigorta muamelelerinden, nakliyeden ve PTT hiz
metlerinden alinan Hizmetlerden Alinan Gider Vergisi; 1970 de 
eklenen Bina insaat Vergisi yijrilrluie girmi:;>tir. Bu donemde 
ay:r.ica bir perakende sat.i.:;s vergisi olan isletme Vergisi de 
uygulanmi$tir. 

Katma Deter Vergisi : 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren uygu
lanmaya ba$lanan bu vergi, her uretim ve da~itim kademesinde 
malla.i.'.i.n ve hizmetlerin sat.l.$.1.ndan alinan genel bir muamele 
vergisidir. K.D.V.nin diler muamele vergilerinden fark.i., ver-

[71 Kenan BULUT06LU, "Ti.irk Vergi Sistemi", s:394-429 

[8] Kenan BULUTO~LU, "Turk Vergi Sistemi", s:4.30-471 

[9] T.C. Merkez Bankasi, 1981, Yill.1.k Rapor, s.78, 31 Aralik 
1982 'de yayinlanan bir kanunla yiirurlilkten kaldirilm.i.:;>
t.i.r. 

[101 Kenan BULUTO~LU, "Tilrk Vergi Sistemi", s:472-531 
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ginin her kademede mala veya hizmete ilave edilen deter - ka
tilan deter- fizerinden alinmasidir. K.D.V. uygulani.$ bicimine 
gore farklilik gosterir [11]. Tiirkiye'de uygulanan Katma De
ter Vergisi "gelir tipi" vergidir. 

Katma Deter Vergisine geoi$in en onemli nedeni yatir::unlarin 
te~vik edilmesi, sanayi fizerindeki vergi yfikiiniin azaltilmasi
dir. tstihsal Vergisinde vergi yfikfi vergiye tabi ilk firetim 
maddelerini iireten sanayi iizerinde a11rla$maktadir. Bu vergi
li mallari alarak mal fireten sanayiciler de verginin yfikfine 
katlanirlar. Halbuki, K.D.V. 'de vergi yfikfi, firetim, datit::un 
ve hizmet sektorleri arasinda datilmaktadir.[12] 

Harolar, Resimler, Ruhsatlar : Harclar kamu hizmetlerini ta
lep edenlere veya talep et.Jnek zorunda b.i.rak.i.lanlara odetilen 
bir ce~it maliyete kat.i.lma bedelleridir. Tiirkiye'de harca ta
bi devlet i$lemleri oldukca yayg.ind.ir. Harclarda vergi yilkiim
lusu hai'ca tabi i$lemi talep eden veya lehine bu i$lem yapi
lan gercek veya tuzel ki$ilerdir. Harclar prensip itibariyle 
pe$in odenir. 

Resimler, harclar gibi dolayli ve dolaysiz vergilerden ayril
mas.i. zor olan bir vergi tfirudfir. Resimlerin en onemli ozelli
li ki$ileraras.i ili$kilerde ve ki$iyle devlet ili$kilerinde 
kanit deieri olacak belgelerin ve kaiitlarin duzenlenmesinden 
al inmas.id.ir. 

Kullanilmas.i resmi bir izne bailanmi$ olan araclar, yap.i.lmas.i. 
izni gerektiren i$ler icin al.inan izne ruhsat denmektedir. 
[131. 

Devletin ald.111 vergiler arasinda "DJ.$ Ticaret"ten alinan 
vergiler de vardir. Ekonomi politikasina uygun olarak deli
$iklikler gosteren bu vergiler mallarin ihrac ve ithal edil
mesini te$vik eder veya kisitlayici rol oynar. 

[11] Ar.i.can SORAL, "Katma DeAer Vergisinin Esaslar.i., Uygula
madaki ozellikleri ve Muhasebele$tirilmesi", Maliye Giim
rilk Bakanl.iii Ara$t.irma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Yayin.i., 1985, No:266, s.5-6 
"a - Gelir t.ipi KDV 
b - Gayrisaf i Has.i.la tipi KDV 
c - Tilketim tipi KDV " 

[12] Ar.i.ca.11 SORAL, "Kat.ma De~er •.• ", s. 20 - 21 

[13] Kenan BULUTO~LU, "Tilrk Vergi Sistemi", s:532-563 
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1.1.1 1923 - 1988 ARASI VER.Gt GELtRLERt 

Yu.karida sayilan vergi cesitleri biitce gelirlerinin bii
yiik. kismini olustu.rmak.tadi.r. Deiisik donemlerin biitcelerini 
ele ala:x:·ak toplam gelirler ioinde vergi gelirlerinin nasil 
bir eiilim meydana getirdiiini gonneye calisalim : 

1920 Biitcesi : Kurtulus Savasi sirasinda Ankara hUki.irnetinin 
biitcelerinde vergiler devlet gelirlerinin yaklasik olarak 
dortte iici.inii sai;lamaktaydi. Toplam devlet gelirlerinin %56•si 
dolaysiz vergilerden, %22'si dolayli vergilerden olusmakta 
idi. [14:] 

1923 - 1932 doneminde biltce gelirleri Tablo l'de verilmi~
tir. 

TABL0:1 1923-32 GENEL B'OTQE GELiRLER.i BiLESiMi [%] [15] 

Vergi Vergi Di.si. oz el Gelirler 
Yillar t3elirleri Gelirler ve Fonlar 
------ --------- ---------- -------------
1923 86 12 2 
1924: 83 1.1,,, 3 
1925 81 16 3 
1926 83 1.1,,, 3 
1927 81 16 3 
1928 82 14: 3 
1929 82 14: 

"' 1930 75 12 13 
1931 76 11 13 
1932 76 a 16 

Tablo l'de gorilldiiili gibi toplam gelirler icinde vergi gelir
lerinin payi. onemli bir diisiis gostel:1nistir. Vergilerdeki bu 
diisiisiin baslica nedeni diinya ekomik krizinin Tiirkiye ekonomi
sine yapti.11 etkidir. ozel gelir ve fonlardaki yiikselme bu 
diisiisii karsi.lamaktadir. 

[14] Alptekin MUDERRiSO?:iLtT "Kurtulu$ Sava$J.nin Mali Kaynakla
ri", Maliye BakanlJ.iJ. Ellinci Yil Yayini, Ankara, 1974, 
s:337 

l15] Biltce C...elirleri Yilliii, 1976, s:3 
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TABL0:2 1933-~9 GENEL Btl"rCE GELiRLER.i BiLESiMi £31 £161 . 

Vergi Vergi Disi. ozel Gelirler 
Yillar Gelirleri Gelirler ve Fonlar 
------ --------- ---------- -------------
1933 78 6 16 
1931,i. 60 19 21 
1935 63 17 25 
1936 60 25 15 
1937 63 17 20 
1938 63 17 20 
1939 50 16 3q. 
191,i.O q.3 10 1,,7 
191.tl q.9 8 q.3 
191*2 75 12 13 
191.t3 73 26 1 
194:1.t 82 13 5 
191.t5 80 13 7 
194-6 71 20 9 
191*7 68 7 25 
19'*8 7'* 9 17 
191.t9 81 10 9 

1933-194-9 donemini incelerken ikinci Di.inya Savasinin tilm dun
ya ekonomisine, ozellik.le TUrkiye ekonomisine yapti.gi etkiyi 
gozardi edemeyiz. Bu nedenle ele alditimiz donemi savas once
si, savas yillari, savas sonrasi olarak uo ayri boli.irnde ince
lemekte yarar vardir. 

1933 - 1938 donemi ele al.i.nd.i.£.i.nda vergi gelirlerinin azal
d11.i.n1, buna kar:?.i.lik co1unlu1u tekel geliri olan vergi di$l. 
gelirlerin ve ic borclanma, krediler ve fonlardan olu:?an di
ier gelir kaleminin yiikseldiiini gormekteyiz. 

1939-45 y1llarinda kamu gelirlerinde cari f iyatlarla art19 
gostermi:? ise de sabit f iyatlarla gerileme kaydedilmi:?tir. 
Vergi gelirlerindeki artJ.$ 1942'de cikart.i.lan Varli.k Vergisi' 
ne dayan.i.r. Vergi gelirlerinin Varlik Vergisi gibi bir vergi 
nedeniyle yill::selmi:? olmas1, soz konusu donemin vergi adaleti 
anlaY.1.$.l. icin kara bir lekedir. Ayr.i.ca ordunun beslenmesi i
cin 1941'de yi.irfirlille konan Toprak .Mahsulleri Vergisi de ver
gi gelirlerini Y'iiksek gostermi$tir. Bu vergi 1944'de uygula
madan kalkm.i.$t.i.r. 

1946-49 arasinda vergi gelirlerinde sabit fiyatlarla 
%48. 6 •.:'lra111nda bir art.i.:;> olmu:;>tur. Servet vergilerinin pay1n
da belli bir di.i$il$, dolayl.i. vergilerin payinda bir yiikselme 

[16] Biltce Gelirleri Y1ll111,1976,s!3 
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gozler.anistir. 194:9 senesinde yapilan ref onnla Kazanc Vex:·gisi 1 

nin yerine Gelir, Kurumlar ve Esr1af Vergileri kabul edilmis, 
vergileme ile ilgili isleri duzenleyen Vergi Usul Kanunu uy
gulamaya girmistir. Bu uygulama ile genel butce gelirlerinin 
payi % Sl'i bulmii$tur. 

TABL0:3 1950-60 GENEL BOTCE GELtRLER.t BtLE~i:Mt [%] [17] 

Vergi Vergi Disi ozel Gelirler 
Yillar Gelirleri Gelirler ve Fonlar 
------ --------- ----------- -------------
1950 82 10 8 
1951 72 10 18 
1952 66 s 26 
1953 75 10 15 
1954: 81 10 9 
1955 78 10 18 
1956 78 11 11 
1957 76 19 5 
1958 71* 21 5 
1959 79 11 10 
1960 75 11 11* 

1950-60 doneminde, tarimda makinelesme, kullanilan toprakla
rin genislemesi, iyi hava sartlari dolayisiyla iiretimin yUk
selmesi, ithalatin liberasyonu, uluslararasi alanda Kore Sa
vasi' nin yaratti~i talep artisi, alt yapi yatirimlarina daha 
ook onem verilmesi, dis kredi ve yardimlarin satlanmasi so
roiCli gerek milli gelir, gerek devlet gelirleri onemli artis 
gostermistir. Ancak bu donemde vergilerin milli gelir icinde
ki payi a:rtan bir trend gostermemis; vergi gelirlerindeki ar
tis milli gelir artisindan ileri gelmistir. 1950 yilinda ver
gilerin GSMH'a orani % 12.S iken, takip eden yillarda surekli 
olarak % 12 'nin altinda kalmistir. 

Her donem vergilenen gelir turfi ile hiikfunetin genel ekonomi 
politikasi arasinda siki bir bai vardir. Bu donemde de Gelir 
Vergisinin payi belirgin bir artis gostennis, Servet Vex:·gisi' 
nin ve Hare:;;ama Vergisi 'nin paylarinda azalma gozlenmistir. 
[18] 

[171 BU.tee Gelirleri Yilli~i. 1976, s:3 

[ 18 J ''CUmhuriyet Doneminde Tiirkiye Ekonomisi", Akbank Kul tiir 
Yayinlari, 1980, s:613-615 
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1960 sonrasi, planli donemi incelerken takip edilen ekonomi 
politikalarini goz onunde bulundurmak gerekir. 24 Ocak Karar
lari diye bilinen istikrar tedbirleri ile Turkiye ekonomisin
de onernli degi$iklikler uygulanmaya ba$lanmi$tir. Bu uygula
rnalarin ba$arili olup olmadiii ayri bir inceleme konusu ola
bilir. Ancak bizim incelemeye cali$t1~1m1z konu da buyijk ben
zerlik gostermektedir. Butce gelirlerinin onemini kaybettire
cek derece yftkseli:? go.st.eren fonlar.i.11 k"Urulu:? ve art.i.$ donemi 
i$te 24 Ocak sonrasidir. Bizim de ara$tirdii.inu.z kurulan ve 
kullan.i.lan soz konusu fonlarin neye ve hangi gelirlere alter
natif olarak ortaya c.i.ktiti, bu fonlarla toplanilan gelirle
rin ba~ka yollarla topla11mas1 halinin toplumu nasil etkiyece
cetidir. Bu nedenle, bu bollimde fon ekonomisi oncesi devlet 
gelirlerinin bile~imini kisaca inceleyip, fon uygulamas1n1n 
neleri deti:?t.i1"flli$ 1..."'lldugunu anlamaya calJ.:?maktayi.z. Bu amacla 
planli donemi 1961 - 1979 ve 1980 - 1988 .zaman aral1klar1 ile 
inceleyeceti.z. 

TABLO:(t 1961-79 GENEL BOTCE GELiRLERi B:tLESiMi [%] [19] 

Vergi Vergi Di~i ozel Gelirler 
Y:tllar Gelirleri Gelirler ve Fonlar 
------ --------- ---------- -------------
1961 56 10 31* 
1962 71 12 17 
1963 72 5 23 
1961* 73 '* 23 
1965 78 '* 18 
1966 79 3 18 
1967 75 5 20 
1968 81 8 11 
1969 83 7 10 
1970 71 12 17 
1971 79 9 12 
1972 83 12 5 
1973 89 6 5 
1971,i, 93 6 1 
1975 90 9 1 
1976 90 a 2 
1977 91 8 1 
1978 so 18 2 
1979 [20] 79 18 3 

[191 Butce Gelirleri Y1ll1t1, 1977-1978. 1979 

[201 ButQe Gelirliri Yilliti. 1979 - 1983 
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Ele aldigi.miz donemde kamu gelirlerinin esnekliii l'in biraz 
iizerindedir : 1.075. 1961 y1l1nda kamu gelirlerinin GSMH'ya 
orani % 21.0 iken bu oranin 1977 y1l1nda % 22.7'ye ciktiti 
gol'.:iiliir. Bunun yirmi yila yak.in ve ekonomik yapida onemli ge
lismeler yaratmasi beklenen bir donem icin etkili bir degisme 
olmadiil. soylenebilir. [21] 

1960 sonrasi donemde kamu gelirlerinden vergi gelirlerinin 
payi siirekli olarak. yiikselmistir. 1967 yilina kadar yiikselme 
gosteren ozel gelir ve fonlar 1971'e kadar azalma gostermi~. 
1971'den sonra cok diisi.ik bir oranda gelir sailami~tir. [22] 

1961 - 79 doneminde gelir iizerinden alinan vergilerin payi 
yiikselmekle birlikte harcamalar uzerinden alinan vergilerin 
payi dt1smiistiir. [23] Dolayli vergilerden dolaysiz vergilere 
kayma olarak. yorumlandiginda olumlu bir gelisme olarak goriil
mesine ra~n, gercekte vergi adaleti acisindan incelendigin
de du.rum farkli deterlendirilmektedir. Dolaysiz vergilerin 
axtmasi olarak gol'.:iilen olay, aslinda, gelb:· vergisine tabi 
olan kesiinlerin hizli fiyat artislari dolayisiyla daha yiiksek 
bir vergi yi.ikii altina girmeleri neticesinde ortaya cikmistir. 
Fiyatlar hizla yiik.selirken Gelir Vergisi'ndeki istisna ve mu
afliklarin sinirlari aynen koruranustur. Ayni sek.ilde vergi 
tarif esinin dilimleri de hie deiistirilmemis ve nominal gelir 
seviyeleri ile vergi tutarlari arasindaki iliski sabit kalir
ken, ayni gercek gelir seviyesinin tabi oldugu Gelir Vergisi 
yiikii giderek artmistir. Gelirler fiyat artislari nedeni ile 
~iserken ax+..an ol:·anli tarife dolayisiyla ayni. gercek gelire 
sahip ki~iler her gecen yil daha yi.iksek bir vergi yi.ikiine kat
lanmak. dw::'1.lmunda kalmi~lardir. Bu geli$me ozellikle fiyat ar
ti~larinin hizlandi~i iicil.ncii plan doneminde ve plan disi ka
lan 1978 yiliyla daha son.rak.i yillarda biisbutiin kuvvetlenmi9-
tir. Gelir Vergisi'nin payinin artisi, vergi kapsamina giren 
ve cok biiyiik kisminin vergi matrahlarini gizleyemeyen iicret
lilerin olu~turdugu gruplarin vergi yi.ikuniin artmasi biciminde 
de ozetlenebilir. [2~] 

t 21 l Cunlhuriyet Doneminde Tilrkiye Ekonomisi, "Tot:•lam Kamu 
Gelirlerinin Bile~dmi ve Art.i.~.i. " , s: 616 - 617 

l22l &ner.F.BATIREL - $emsettin BA~IRKAl~. "Turkiye'de Kamu 
Gelirleri Analizi 1923-1976 ", i.i.T.i.A.Dergisi, 
istanbul, 1977, say.i. 1, s:BO 

[23] Biltce Gelirleri Y.i.11.i.i.i., 1976,1977-70 

l2t..l Cumhuriyet Doneminde Tiirkiye Ekonomisi , " Vergilerin 
Bile:?imi ", s:620 - 625 
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TABL0:5 1980-88 GENEL BUTQE GELtRLER.tNtN BtLEStMt [%] [25] 

Vergi Vergi Disi ozel Gelirler 
Yillar Gelirleri Gelirler ve Fonlar 
------ --------- ---------- -------------
1980 81 15 '* 1981 81,i, 10 6 
1982 89 7 '* 1983 8/,i, 13 3 
1981" 72 9 19 
1985 8/t 10 6 
1986 91 7 2 
1987 89 8 3 
1988 80 6 14.-

1980 - 88 doneminde gene! bi.itce gelirleri icinde vergi gelir
leri en yi.ik.sek payi. olusturmaktadi.r. 1986 yilinda Kurum.lar 
Vergisi yi.izde ltO dan '*6 ya cikarilmis. Gelir Vergisi tarifesi 
ve oranlari. yeniden di.izenlenerek vergi dilimleri genisletil
mistir. Katma Deier Vergisi fiyatlara dahil edilmistir. Oran
lari arttirilmis olan Emlak Vergisini toplama yetkisi beledi
yelere verilmistir. [261 

1981 den 1985 yilina kadar dolaysiz vergiler, dolayli vergi
lerden daha YLlksek bir paya sahip iken, 1985 yilinda biitce 
gelirleri icinde dolayli vergilerden satlanan gelir oran1 do
laysiz vergileri gecmi$tir. [27] 1984 yilinda Kat.ma Deler 
Vergisinin uygulamaya konulmasiyla dolayli vergilerin payinin 
artmasi biciminde kendini gosteren yapisal bir deii$iklik 
olmu~tur. Bu durum takip eden yillarda da kendini gostermi~ 
ve dolayli vergilerin toplam vergi icindeki payi 1986 da yiiz
de 48 den 1987 de \tUZde 50,4 e QJ..kmi$tir. [28] 

[25] 1980 - 82 yillari rakamlari Butce Gelirleri Yilliti, 
1979 - 1983, s.38,39 
1983 - 85 y1llar1 rakamlari 1987 Mali Yili Biitce Gerek
cesi, s.66 
1986 y1l1 rakamlari Kamu Hesaplari Biilteni, 1986, s.18 
1987 yili rakamlari Kamu Hesaplari Biilteni, 1987, s.16 
1988 yili rakamlari Kamu Hesaplari Biilteni, 1988. s.15 

[261 T.C. Merkez Bankasi, 1986 Y1ll1k Rapor. s.2~-5 

[271 T.C. Merkez Bankasi, 1986 Yilll.k Rapor, Grafik 13 

[281 T.C. Merkez Bankasi, 1987 Yilll.k Rapor, s.23 
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1988 de, yil icerisinde uygulanan vergi orani arti9lar1na 
r~en, vergi gelirlerinin reel a:i:ti9 hizinda du9me olmu9tur. 
1987 de yijzde 15,q olan vergi gelirleri yiikselme h1z1, 1988 
de yijzde 0,2 ye gerilemi9tir. [29] 

1988 soroinda mal ve hizmet vergilerinin orani yi.ik.seltilmi9 
olmasina ra~en bu ti.ir vergi gelirlerinin umuldutti kadar top
lanamadi!i izlenimi yaratilml.$, soz konusu vergilerden elde 
edilen gelir arti9i yijzde 70 dolaylarinda kalmi9tir. Bu d.u:rum 
vergilerdeki a:i:ti9in bir kismini butce d191 fonlara ve mahal
li idarelere birakilmasi ve soroic olarak konsolide butce ra
kamlari.na yansJ.mamasi yaratmaktadir. [30] 

1.2 BORCLAR 

Devlet gelirleri icinde borclanmanin yeri ve onemi za
manla de~i$ikliie u1ram1~t1r. onceleri sava$ ve bilyijk imar 
programlar1 kapsaminda ba~vurulan bir yontem olan borclanma 
gilnilmilzde ekonomi politikasina ve siyasal tercihe gore cok 
daha sik ba$Vllrulan bir gelir elde etme yontemi olmu$tur.[31l 
Eier bugiln alinan bore ileride vergi gelirleri ile geri ode
niyorsa. borclanma gelecekteki vergi gelirlerinin onceden 
kullanilmasi ~ekli olup, vergi di~i yeni bir gelir kaynali 
olarak dil~unillmeyebilir. Ancak, ki~ilerin devlete bore verme
lerinin nedenl. borclanma yoluyla devletin elde ettiii gelir 
ile i.lrettili mal ve hizmetlerden faydalanmak deiil, sadece 
kullanmaktan \razgectikleri gelirin kendilerine ileride faizi 
ile birlikte lade edileceli dil$iincesidir. Bu $ekilde dil$ilnul
diliil zaman vergi yontemi ile borclanma arasinda biiyijk blr 
fark vard.ir.[32] 

Bizim ara$t.irmanuz icin oldukca onemli olan bir konu "Borc
lanmanin Yetkisi"dlr. ileridekl boliimlerde inceleyecegimiz 
fon uygulamasi ile cok yak.in bagi olan ancak ekonomik olmak
tan cok siyasal nedenlerle onem kazanan borclanma yet.kisi ve 
tan.inan yetkinin ekonornik i~lerlik icin yeterli olup olmad.ij.i 
tart.i~malar.ina burada yer vermekte son derece yarar vardir. 

[291 T.C. Merkez Bankasi, 1988, Y.i.11.ik Rapor, s.17 

[301 T.C. Merkez Bankasi, 1989, Yillik Rapor, s.20 

[31] M.DUVERGER, "Instutions Financieres, Paris 1960, s.174. 

[32] Memduh Y.A$A, "Devlet Borclar1". istanbul 1981, s.2-4. 
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"Vergilemede oldUiu gibi borelanmada da, tercih ve karar yet
kisini hukuk sistemi belirler. Zamanuniz devletlerinde genel
likle, borelanma karari parlamentolarin kararlariyla yani ka
nunla belli edilir. Ancak bu karari harekete geeiren, dojru
dan doiruya hu.k:funettir. HU.k.iimetin isteli olmadan parlamento
nun box:·elanmaya karar vennesi hemen hemen rastlanmaz bir du
v.Jmdur. Hi.ikiimetin borelanma teklifi ya butee kanurDi ile ya da 
uzun vadeli borelar iein yapildiii gibi ozel bir kanunla ka
bul olunur •••••. Bazi devlet borelarinin belli bir isimle 
piyasaya c1karildi11 ve bu isimle genellikle, boretan saila
nacak meblajin balk taraf indan benimsenecek belirli bir i$e 
ayrilacaji telkin edilmek istenir. Uygulamada sik sik gorftlen 
Milli Savunma tstikrazi, Kalkinma istikrazi, Demiryolu istik
razi, Hurriyet :i:stikrazi gibi isimler, bu istikrazlarin hasi
lati ile memleketin daha iyi saV"l.lnulacaji, kalkinmanin ger
eekle~tirileceji, demir yollarinin yapilacati, hiirriyet duze
ninin korunacali kanaatini yaymak iein konur. genellikle 
buteelerde ademi tahsis prensibi hakim oldujuna gore, istik
razlardan elde edilen meblailarin nereye harcandijini tayin 
etmeye imJr..an yoktur. Daha do~su, vergi gelirleri gibi bore 
hasilati da bir butun olarak devlet masraflarinin kar~ilamna
sina tahsis olll.nur. Bl1 nedenle, istik.razlara vel:·ilen isimler, 
genellikle, gelir ile gider arasindaki ilgiyi gostenneye ya
ramaktan ';;ok, devlet kredisini desteklemeye, devlet borcu le
hine halkin ilgisini cekmeye hizmet etmektedir." [33] 

Yukari.da sayin hocamiz M.Ya$atnin "Devlet Borelari" adli ki
tabi.ndan yaptijuniz alinti ile borclanma icin kullanilan isim 
ile bore alinan paranin harcandiii yerin birbirini tu+..mayabi
lecejini goriiyoruz. Bi.itcedeki ademi tahsisat prensibinden i
leri gelen bu dUl'.:"l.Jm ile toplanan paralarin butce di~i ve par
lamento denetimi olmaksizin ba~ka alanlara ltaydirilmasi du:r:11-
mu birbirinden .;;ok farkli uygulamalardir. Bahsi gecen ik.inci 
olumsuz ihtimale bir sonraki boliimde~ fon uygulamasi ve dene
tim boli.hniir1de deiinece1iz. 

1.2.1 BORCLARIN SINIFLANDIRILMASI 

Borcla:r incelenirken temel olarak ik.i kriter ele alinir. 

1) Borcun to veya Di~ bore olmasi durumu : Milli para birimi 
ile yabanci para birimleri arasinda paritelelerin serbest 
piyasada belirlendi~i ve her iki yondeki para transf erlerinin 
hie bir kayitlamaya bajll. olmadl.itl. ulkel.erde ic - di~ bore 
ayruni basitle~mektedir. Diier memleketlerde alacak.linin mil-

[33] Memduh Y.A$A, noevlet Borclar1", s.13-14 
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liyeti onemlidir. Bu durumda devlet. bore senedini kendi va
tand.a$larina sattiiJ.. zaman ie, yabanci uyruklu ki9ilere sat
ti11 zaman di$ bore do~us olmaktadir. [3~] Daha geeerli bir 
ayi:r.-un ise borcun elde edildiii piyasariin milliyetidir. Dis 
piyasalard.an, yabanci.devlet veya sahislardan elde edilen 
borelar dis ekonomik iliskileri etkilemektedir. Dis piyasa
lardan borelanma bir siire icin ekonomiye gereek anlamda para 
enjekte etmis olmaktir. Devletin amaci ulke icinde mal arzini 
artti:r:mak ise, borcun di9aridan temin edilmi9 olmasi amaca 
uygun duser. [ 3 5 l 

2) Borcun geri odenme siiresi ile ilgili ayrJ.m : Vadelerine 
gore devlet borclari bazen uc, bazen de iki gruba ayrilir. 
uclu ayrunda borclar, uzun vadeli, orta vadeli ve kisa vadeli 
olarak boliinmektedir. Uzun, orta ve kisa kavramlari cesitli 
ekonc,milerde birbirinden farkli. tanunlaranislard.ir. Borcla:ri 
vadeleri acisindan iki grupta toplamak daha gecerli bir ay
rundir. Vadeleri cok deiisik olmakla beraber hie bir halde 
bes yili gecmeyen ve mikta:rlari butce durumuna gore sik sik 
delisen kisa vadeli borclara 11Dalgali Borclar" ; vadeleri bes 
yili asan ve odenmeleri devlet taraf indan plana ballanan 
borclara da "Konsolide Borolar" denir. [36] 

1.2.2 1923 - 1988 ARASI BORC POLtTtKJUJ\Rl 

Devlet Borclarinin Cumhuriyet Ekonomisinde gosterdili 
tabloyu kisa olarak asaiida anlatmaya calisaca11z. 

i) Die> Borclar : 

Cumhuriyetin ilk yillarinda Osmanli doneminin olumsuz tecru
beleri nedeniyle di$ borclara f azla ba$vurmama etilimi kuv
vetli olmu$tur. Ayr.ica dilnyan.in icinde bulundugu ekonomik 
kriz de di:? bore bulma imkanlar.in.i kisitlanu$tir. Ancak Os
manl.i. n;5neminden beri yabanc.ilar.in elinde bulunan $irketlerin 
millile~tirilmesi siras.inda gerekli kaynaklarin bir borclanma 

[34] '"T.BUCHANAN, "The Public Finance", Homewood Illinois 
1960, s.346 

[351 L.JOHANSEN, " Public Economics", North- Holland 
Publishing Company, 1965, s.107 

[36] M.YA$A. "Devlet Borclari". s.63-65 
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ile kar:n.lar.tmi~tix·. (Anadolu Demiz-yolu, M.ersin -Tarsus -Adana 
hatti, Haydarpa~a Limani gibi tesislerin millile~tirilmesi) 
[37] 

Osmanl.i Devletinden devral.inan di$ borclar 1933 y.i.l.i.nda imza
lanan Paris anlasmasi ile bir plana ba~lanm.i.~tir. Ayn.i donem
de ilk sanayi plan.in.in finansman1 icin Sovyetler Birlili'nden 
8 milyon Dolar tutar.i.nda kredi al.i.nm.i.$t.I.r. Ayr.i.ca d.i.$ odeme 
gilcliiklerini a$mak icin de 1938'de ingiltere'den bore al.i.n
m.i.st.ir. [ 38 l 

ikinci Dunya Sava$.I. sirasinda ingiltere. Almanya ve Fransa' 
dan al.inai1 borclarla 1945 y1l1nda bore seviyesi 1939'a gore 
yilzde 266 oran.inda art.is gostermistir. Ancak 1945 y.i.linda 
devletin alt.in ve doviz reservleri uzun vadeli dis borclar.in 
kapital delerine oldukca yak1nd1r. Ayn.i donemde kisa vadeli 
borclarda ise onemli bir azalma soz konusudur. [391 

Sava:;t sonras.i. donemde (1946 - 1949) di$ borclarda onemli bir 
art.is olmusttu'. Savas sonras.i. uygulanan politikalarda A.B.D. 
ti.im Avrupa ile yakinla:;;ma planlam.i.$. bu arada Turkiye ile de 
bore ili$kisine girmi~tir. Dolayisiyla gerek soz konusu do
nemde. gerekse takip eden yillarda Tiirkiye'nin dis borclar.i 
A.B.D. 'den al.i.nnust.i.r. Bu donemde askeri malzeme alim.i icin 
alinan borclar.i Truman Doktrini ve Marshall Plai1.i Yardim.i ile 
sallanan fonlar izler. [401 1947'de IMF'den de kredi al.inm.i.$
t..i.r. 1946 yil.i.nda yap.i.lan devaluasyon di:? borclar.in Tiirk Li
ras.i. olaraJ.~ tut...:u-ini onemli olcude yUkseltml$tir. [41] 

1950 - 60 doneminde dl.$ borca s.i.k sik ba~vurulmustur. ABD ve 
uluslararas.i kurulu:?lardan alinan borclar enerji ve sulama 
gibi altyapi yat.I.r.1.mlar.inin finai1smaninda, milli savunma ih
tiyaclarinJ.n kar~.ilanmasinda ve var olai1 borclarin ertelenme
sinde kullanilmi$t..I.r.ABD'den alinan kredi ve hibeler d.1$l.nda 
tar.I.msal uriin fazlasi kredisi (PL 1,a.80) de dikkat.i cekmekte
dir. 1950-60 doneminin basinda izlenen liberal di~ ticaret 
poll t.ikasi giderek t.ikanmaya ba:?lanus, i thalat.in kar~al.i~i 

[371 "Cumhuriyet Doneminde ••• "s.601-605 

[38) Memduh YA$A, " Devlet Borclar.I. ", s.64-66 

[39) "Cumhuriyet Doneminde " . -.. ' s.608 - 609 

[40] "Cumhuriyet Doneminde •••• ". s.610 - 611 

[IJ.11 Macit. iNCE, "Devlet. Borclari". Ankara, 1971.s.48-IJ.9 
(1945'te 356 milyon TL. olan d.i$ bore t.utari 1950'de 775 
milyona yi.ikselmi:?tir.) 

- 17 -



transfer edilemez olmustur. tthalatcilarin borclarini Tiirk 
parasi ile Merkez Bankasina yatirmalarina kar$ilik doviz ye
tersizlili transferleri onlenmis, dolayisiyla ozel sektoriin 
dl.$ odeme taahhutleri bir gecikme ve birikmeye ~rami$tir. Bu 
$ekilde ortaya cikan borclara "Ariyere Borclar" denmektedir. 
Borclarin odenememesi sonucu yapilan uluslararasi g(h::."iismeler
de alinan kararlarla J,i..S.1958 tarihinde istik.rar tedbirleri 
uygulanmaya baslanmistir. Borclarin onuc kat artti~i bu do
nemde yijksek oranli. (yaklasik olarak % 320) devaluasyon ya
pilmistir. tlan edilen morotoryum ile borclarin odenmesi bir 
plana bailariml.$, 1959 yilinda imzalanan Paris Andlasmasi ile 
de soz konusu borclax·in odenmesi 1971 yi.lina kada:r uzatilmi$
tir. (1*21 

TABL0:6 1960 - 80 DIS BORC (43] 

Yillar 

1965 
1970 
1975 
1978 
1979 

Dovizle 
odenecek Dis Borclar 

('M.ilyon Dolar} 

1081.1,i, 
1928.7 
3012.3 
4:979.7 
8861.7 

TL. ile 
odenecek Dis Borclar 

(Milyon TL. ) 

3175.0 
1,i.172.6 
3'*12.4 
l.t096. 6· 
l.t903. s 

Tablodak.i rakamlar esas bore tutarini gostermekte, kullanil
mayan kredi miktari ile faiz tutarini kapsamamaktadi.r. Kulla
nil~ayan kredi (3675.6 milyon dolar) ile faiz tutari (5314.7 
milyon dolar) da ilave edildi~i zaman 1979 bore tutarinin 
17,852.0 milyon dolar oldu~u goriilmektedir. 

60'li senelerde alinan borclar 1962 1 de cesitli Bati ulkeleri
nin katilmasi ile kurulan Konsorsiyum kanaliyla alinmistir. 
Konsorsiyum kredilerinin vadeleri genellikle 20-30 yil, ode
mesiz donemleri 5-7 yil ve faiz oranlari da % 2-4 1 dfir. 

70 1 li yillarda DCM olarak bilinen Dovize Cevrilebilir Mevdu
atlar dikk.ati cekmistir. Aslinda ozel sektor borcu olan DCM. 1

-

ler, hazinenin ve Merkez Bankasinin (TL. karsiliff;i borclu ta
rafindan cidendili takdirde) bu borclarin 5denmesini garanti 
et.mesi ve ayrica kambiyo garantisi vermesi sonucu soz konusu 

[42] Ctunhuriyet DOneminde ..•.• s.615 - 616 

[43] Devlet Borclari Bultenleri.1979 -1980 Butce Gerekceleri 
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borclar karro.i borcu haline donu9mii$ti'ir. Ayrica, bu durum kam
biyo garantisi nedeniyle her devaluasyondan sonra Hazineye 
ilave yUk yaratmi$tl.r. 1979 1 da konsolide edilen bu borclar 
neticede karro.i borcu haline gelmi~tir. 70 1 li yillarin sonunda 
IMF Tiirkiye ekonomisinde belirli tedbirlerin alinmasi.ni bore 
ve:rm.enin $aI:ti olarak talep etmi9 ve deii9ik hi.ikiimetler bu 
taleplere belirli olcfilerde uymu9lardir. [44] 

TABi.o: 7 1980 - 88 DIG BORC 
{Donem Sonu ttibariyle, Milyon ABD Dolari) [45] 

Yillar Di9 Bore 
------ --------
1980 15 173 
1981 15 519 
1982 17 619 
1983 18 385 
1984 21 259 
1985 25 349 
1986 31 228 
1987 38 301,a, 
1988 37 694 

1980 yi.linda 15,2 milyar ABD Dolari olan di9 borcun 1988 yi
linda 37,7 milyar ABD Dolarina yi.ikseldi~ini Tablo 7 1 den izle
mekteyiz. Orta ve uzun vadeli borclarin alicilarina gore da
liluni bu sfirede f azla deii~>ikl~e utramami9tir. Kamu kesimi
nin payi cok az a:r.ti9 gosterirken, Merkez Bankasinin payi sa
bit kalmi9 ve ozel kesimin payi du9mii9tiir. 1986 yilinda orta 
ve uzun vadeli di9 borclarin yfizde 74,4'u kamu kesimine, yfiz
de 21,7 1 si Merkez Bank.asina, yiizde 3,9 1 u ise ozel kesime ait
tir. (J.i.61 

1986 yilinda di~ borQ miktarJ..nda, onceki yila gore yilzde 23,2 
oraninda bir arti~ gozlenmektedir. Bunun onemli bir nedeni 
ABD Dolarinin diier paralar kar~isinda deier kaybetmesidir. 
1985 yil sonu J.n.trlarJ.. esa.s al.indJ..iJ..nda, toplam d.1$ borQ once-

[44] Ctunhuriyet Doneminde •.•• , s.628 - 630 

[45] 1980 - 81 rakamlari T.C.Merkez Bankasi, 1983 Y.illik 
Rapor, Tablo 25 
1982 raJ.::anu. T.C.Merkez Bankasi, 1986 Yillik Rapor, 
Tablo 48 
1983 - 88 rakamlari T.C.Merkez Bankasi, 1988 Yillik 
Rapor, Tablo 51 'den alinnu.$t.i.r. 

[46] T.C.Merkez Bankasi, 1986 Y..illik Rapor, s.40 
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ki yila gore yalnizca yiizde 11 oraninda artis gostei-mi$tir. 
[~71 1987 yilinda da ayni nedenle di~ bore miktarinda oldu
IUndan fazla yijkselme goriilmektedir. 1986'da 31,2 milyar ABD 
Dolari olan bore miktari 1987'de 38,3 milyar ABD Dolari ol
mustur. Oysa, 1986 yil sonu kurlari esas alinarak hesaplandi-
1:tinda toplam dis borclarin 1986 yilina gore yine yiizde 11 o
rani.nda arttigi ortaya eikmaktadi.r. [~8] 

Dis bore odeme kapasitesinde "dis bore I ihracat" oraninda o
lumlu bir geli~e gozlenmi$tir. 1980 yilinda yuzde 558,3 olan 
bu oran 19S7'de yuzde 371,l'e du$mustUr. [~9J 

Bore yapisinda, borcluya go:r::·e yapilan siniflandirmada, uzun 
vadeli borclarima yapisi.nda onemli bir delisiklik olmadiii 
halde, kisa vadeli borclanma icinde ozel sektoriin payi 1980 
yilinda yiizde 19,6 1 dan 1987 yilinda yiizde 52,6'ya cikrnasi 
onemli bir yapi deli$iklilini ortaya koymaktadir. (50] 

1988 sonu itibariyle dis bore toplami (askeri borclar haric) 
37,7 milyar ABD Dolari olmustur. Bu miktar, 1987 yil sonu dis 
bore miktarina gore yiizde 1,6 azalmayi ifade etmekte.dir. Bu 
azalmanin onemli bir nedeni ABD Dolarinin diger paralar kar
sisindaki deier detisikliiidir. onceki senelere gore bu sefer 
aksi yonde bir deterlenme olmus ve ABD Dolarinin deger kazan
masi sonucu dis bore miktarinda azalma goii.ilmiistUr. 1988 yil 
sonu kurlari ile hesaplandiiinda yiizde 5 (yaklasik olarak 1,9 
milya:r ABD Dolari) fazla cikrnaktadir. (511 

Dis borclarin nominal olarak azalmasi ve odemeler dengesinin 
yapi.sindak.i iyilesmenin devam etmesi sonucunda 1987 yili 
sonunda yiizde 371 olan bore I ihracat orani , 1988 yilinda 
yiizde 318'e dusmu$tUr. Ayni sekilde 1987 sonu.nda yiizde 56,6 
olan toplam dis bore I GSMH orani, 1988 yili sonu itibariyle 
yiizde 53,3'e iranistir. [52] 

1986 - 88 donerninde iki fakli ekonomik duI1.lm dikkati cekrnek
tedir. ilki, 1988 yilinin ilk uc ayina kadar olan ve ekono
minin hizla biiyiid.iiiu d.onemdir. ikincisi ise~ 1988 yilinin 
ik.inci 'ii·~ ayinda buyi.i:me hizindaki yavaslama ile baslayan 

---------------
[47] T.C.Merkez Bankasi, 1986 Yillik Rapor, s.41 

[48] T.C.Merkez Bankasi, 1987 Yill.ik Rapor, s.36 - 37 

[49] T.C . .Merkez Bankasi, 1987 Yillik Rapor, s.38 

[50] T.C.Merkez Bankasi, 1987 Yillik Rapor, s.38 

[51] T.C . .Merkez Bankasi, 1988 Yillik Rapor, s.25 

[52] T.C.Merkez Bankasi, 1988 Yill.ik Rapor, s.26 
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ozellikle 1988'in ik.inci yarisinda daralmaya donu9en donem
dir. [53] 1986 yilinda ic talepteki hizli arti$ [5~] ekono
minin hedeflenen uzun donem biiyiime hizinin iizerinde biiyi.hnesi
ne neden olmu.9tur. Ne var ki, bu biiyijme sureci icinde artan 
kamu kesimi harcamalarina rajmen, kamu tarafindan iiretiler1 
mal ve hizmetlerin f iyat ayarlamasi gecik.tirilmi$ ve bu durum 
kamu kesiminin.daha yijksek oranda borclanmasina neden ol1W.1s
tur. 1986 yilinda milli gelirin yaklasik yiizde S'i olan borc
lanma orani 1987 yilinda yakla9ik yfizde 8 1 e yiikselmi9tir.[55] 

inceledilimiz 1980 - 88 doneminde, bore odemelerinin bore 
alimlarini a9ti~ini gormekteyiz. [56] Borclarin anapara ve 
f aiz odemeleri yeni alinan borclar ile odenmektedir yani dl.$ 
bore odemelerinde finansman kaynail. yeniden borclanmaktir. 
198~ yilinda yapilan bir projeksiyon ile yeni borclanmaya 
gidilmese bile, 2000 1 li yillarda, anapara odemesi ve faizi 
ile birlikte ekonominin oldukca atir bir bore yillo1n.iin altinda 
o ld1.11;u goxiilmektedir. [ 5 7 ) Bu du-r:umda borcun hangi kaynak
lardan odend.i~i son d.erece onemlid.ir. Ali.nan borclar ile iire
tim arti91 sa~lanabiliyor ya da turizm gibi gelir getiren 
sektorler geli$tirilebiliyor ise borclanma yerinde bir f i
nansman kaynali ol1W.1stur. Aksi takd.irde, soz konusu yararla
ri sag;lamadan., geri odemesi de telr..rar borclanarak yapilan 
borclanma ekonomiye ancak yiik getirir. 

ii) tc Borclar : 

ilk ic borclanma 1933 y.il.inda altyapi yat.irJ..mlar.inin fi
nansman.i icin gercekle~mi~tir : Feyzipa~a - Diyarbakir Demir
yol u yap.l.mi icin 20 y.il vadeli % 7 faizli.12 milyon TL. tuta
r.inda Ergani borclanmasi. 1934'de de ayn.i ~artlarla Sivas -
Erzurum Demiryolu lcln 30 milyon TL. bore gorillmektedir. t58J 

[531 T.C.Merkez Bankasi. 1989 Y.illik Rapor,s.10 

[5~1 Petrol fiyatlarindaki du~menin yaratt111 uygun uluslar
al."'asi ko~ullar1n da katk.isi ile 

[55 J T .C.Merkez Bankasi, 1989 YilliJ.r Rapor, s .10 - Bu durum 
bolilm sonundaki Temel Ekonomik Gostergeler tablosundan 
da CTABL0:9) tak:ip edilebilir. 

[561 Boli.'Un sonundaki "1982 - 88 Doneminde Net Di~ Borclanma" 
10 no.lu tabloya bak.iniz. 

[571 Bolilm sonundaJ.ri "1983 - 2022 Di$ Borclarin Taahhut Ba
zinda Da11l.l.m1" 11 no.lu tabloya bak1n1z. 

[581 .M.iNCE, "Devlet Borclari", Ankara, 1971, s.27 
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i:kinci Diinya Sava~n. sonrasi her yil ic borclanmaya ba$vuru.l -
maya ve butce aciklarinin kapatilmasi icin tahvil cikartilma
ya ba$lanmi~tir. Bu donemde ic bore ile elde edilen gelir Ha
zine Bonolarinin konsolidasyonuna, ciftciyi toprak.landinna 
f aaliyetini f inanse etmeye ve butce aciklarini kapatmaya ay
rilmi$tir. r 59] 

1950 - 60 doneminde ic borclanma ile biltce ac1klar1n1 kapat
ma yoluna s.J.k s1k ba:?vurulmu~tur. Ayr1ca iktisadi devlet te
~ekkilllerinin hazine kefaletini haiz bonolar c1kartmalar1 bu 
donemde biz kazanm.i.:;;t.i.r. Bu bonolar.i.11 c.J.kar.i.lma maksad.i. I<iT 
aciklar1n1n kapati.lmas.i. ve sermaye yetersizlilinin giderilme-
sidir. [ 60] · 

1960 sonrasi vergi gelirlerinin amaclanan kalk.i.nma hizi. icin 
artt.i.rilan kamu harcamalar1n1 kar~1lamakta yetersiz kalmas.i. 
ile meydana gelen ic f inansman ac1klar1 ic borclanma ve Mer -
kez Bankasi kaynaklari ile kapatilmaya ba~lanmi.~ti.r. 60'11 
y1llarda k.i.sa silreli borclar yijkselme gostermi$tir. KiT ac1k
lar1n.i.n kapat.i.lmas.i.na yarayan Hazine Kefaletini Haiz Bonolar 
ile kamu }:::esiminin diler f inansman aciklarin.i. kar~i.lamaya yo
nelik Hazine Bonolar.i. ile Merkez Bankasi.ni.n Hazineye K1sa Va
deli Avanslar.i. kanali.yla (emisyona basvurarak) yarat1lai1 sa
tin alma gilcil f iyat art1$lar1na yol acmaktad.i.r; clinki.i aslinda 
kisa sureli olmas.l. gereken bu borclai' silrelerinde odenmeyerek 
birikmektedir. Nitekim, ozel bir kanunla dalgali borclarin 
bfiyiik bir kism.l. konso}ide edilmi$ Ve UZUll sureli borclara 
donii$tiiriilmil:?tiir.[61] 

Bir ic borclanma ce$idi olan Tasarruf Tal1villeri11e de kisaca 
detinmekte ya.rar vard.i.r. Tasarruf Bont.:>lari [62] tarim, sanayi 
ve ula~t.i.rma alai1lar1ndaki yat.irimlar1 gercekle:;;tirmek amaci 
ile kurulan bir f inansman fonunu beslemek iizere ongoriilmii~
tilr. Ancak tipik bir cebri borclanma olan bu uygulamada top
lanan gelir soz konusu yat.i.rim fonuna kanalize edilmek yerine 
biitce gelirleri aras.i.na kat1lm1$t.i.r. 1960'lar1n sonunda y1l
l.1J:: devlet gelirlerinin % 3 'u bu kanaldan sailanm1;st1r. 

[59] i.i.T.i.A., "Turk Ekonomisinin Elli Yili", istanbul, 
1974 

[60] Cumhuriyet Doneminde .••• ,s.615 

[611 1960 tai'ihli ve 154 say1l1 kanun 

[62] 1961 yil.i.nda 223 say1l1 kanunla yiirilrliiie girmi~tir. 
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10 yil siireli olan bu bonolar hizlanan fiyat arti$i kar$i
sinda de~er kaybetti~i gibi ce$itli ele9tirilere de hedef 
olunca 1972 yilinda Tasarruf Bonolari Mali Denge Vergisine 
d5nu$tiiriilmii~tiir. £631 

Yine planli donemde c1kart1lan tc tstikraz tahvilleri 1980 
sonrasi cikartilan Gelir Ortakl.J.ll. Senetlerinin ozelliklerine 
benzer ozellikler tasimaktad.ir. 20 y1ll.ik vadeli ola.11 bu tah
villlerin faizleri zamanla yiikseltilmi:;>, ayrica tahvil ile 
birlikte gelirinin de her tilrlil vergiden rnuaf bulunmasi. her 
zaman ve genellikle islemis faizi ile birlikte paraya cevri
lebilmesi ve devletle ilgili muamelelerde teminat olarak ka
bul edilmesi ic istikraz Tahvillerini cazip kilmistir. Bu 
tahvillerin $ahisla:t" taraf indan al.inmasi artan enflasyon ile 
azalmistir.[641 

SO'li yillarda kamu kesimi acl.klar1 giderek bilyilme elilimi 
gostermis ve bu ac111n f inansman1 esas olarak ic borclanma 
yoluyla sailana.11 gelirlerle yapilm.i.st1r. Merkez Bankas1'n1n 
Hazine'ye act11.i. k.i.sa vadeli ava.11sa cok sJ.k basvurulrnustur. 
ic borcla.11ma ile sailanan kaynakla:t" 1976 y1l1nda 11 rnilya1" 
lira iken 1979'da 31 rnilyar liraya yilkselmistir. [651 

1980 yil.i.nda uygulanmaya konula.11 Ekonomik: istikl."ar Programi, 
kamu harcamalar.inin sailik:l.i kaynaklardan f inansman.l.lll. on
gormils oldutundan, 1981 yili biltcesinin yil icindeki acikla
rinin kapatilmasinda Merkez Bankasi kaynaklarina daha az bas
vurulmustur. [66] Hazine kisa vadeli avans.i kullanimi onceki 
y.ila oranla yilzde 31 oraninda azalmist.ir. ic borclanmada ise 
yilzde 22,3 dolay.inda bir artis olmustur. [67] 

1982 yilinda devlet tahvillerine yonelik talep canlanmi:;>tir. 
Bunun en onemli nedeni "Batlker Olayi" sonw1da, kisilerin pa
ralarini delerlendirirken devlet giivencesi aramalaridir. Bu 
dui"tunda ic borclanmada 1981 yilina gore yi\zde 1~0 dolayinda 
bir artJ.$ gozlenmis. 1982 yililnda biitce aci~l.llin finansrna-

[63] C~unhuriyet Doneminde •.•• ,s.625-6 

[6~] Cumhuriyet Donerninde •.•• ,s.626-7 

[65] T.C. Merkez Bankasi, 1980 Yillik Rapor, s.81 - 82 

[66] T.C. Merkez Bankasi, 1981 Y.illik Rapor, s.80 

[67] Biltce ac111n1n f inansrnaninda ic borclanmanin payi 1981 
yilinda yiizde 70,9'dur. Bu yolla sailanan kaynaklar 18,5 
milyar liradir. ic borclanmanin yan1s1ra Hazine bonolari 
yoluyla sallanan finansrnan da yiizde 7,7 artarak 30,4 
milyar liraya cikmi~tir. (T.C.Merkez Bankasi, 1981 
Yillik Rapor, s.80} 
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ninda ic borclanmanin payi yiizde 26 olmu$tur. [681 

isti.krar programinin temel ilkelerinden biri olan devlet but
cesinin, reel kaynaklardan f inansmani konusunda arzulanan et
kinlik 1983 yilinda da satlanamami$tir. Konsolide butce aci
,iinin 1982 yilina gore azalmasina ralmen, bu acilin hazine 
kayna.lindan finansmaninda Merkez Bankasi kayna,li, yiizde 122,8 
axtarak 72,2 milyax· liraya yUkselmi$tir. BU.tee aci.1i.nin ic 
borcla.mna yoluyla f inansmaninda buyUk bir arti$ gorG.lmekte
dir. [69] 

1982 yilindan itibaren net ic borclanma ve kisa vadeli borc
lanma rakamlari a~aiida verilmi~tir. 

TABL0:8 1982 - 88 NET iC BORCLANMA 

Yillar 

1982 
1983 
1981,t, 
1985 
1986 
1987 
1988 

62 
206 
228 
670 

1269 
204.5 
3816 

Bore 
odemeleri 

-31.t 
-30 
-80 

-172 
-793 

-111.J.9 
-1383 

[70] 
( Milyar TL ) 

Net :i:c 
Borclamna 

28 
176 
11.tS 
l.t98 
4:76 
896 

21,a,33 

1986 yilinda butce analiz tekniii acisindan yeni bir duzen
lemeye gidilmi$ ve uluslararasl. standartlara uyulmu$tur. ic 
ve di$ bore hasilati butce geliri, ic ve dl.$ bore odemeleri 
butce gid.eri sayilmaml.$, bu $ekilde devlet b01::·clax·1 acikca 
ortaya konulabilmi$ti'r. [71] 

1987 yilinda, bir yil oncesine gore, orta ve uzun vadeli ic 
borelar yiizde 61,1, kisa vadeli ic borclar yiizde 28,1, Merkez 
Bankasi avanslari ise yiizde 38,1 artmi$tir. [72] 

[60] T.C . .Merkez Bankasi, 1982 Yillik Rapor, s.74 - 75 

[69] T.C.Merkez Bankasi , 1982 Yilll.k Rapor, s.62 - 63 

[ 701 Hazine ve Di~ Ticaret Miiste~arli~J. raJ.:::amlari ile dilzen
lenmi~tir. 1982-85 yillari rakamlari T.C.Merkez Bankasi 
1986 Yillik Raporundan ; 1986-88 y1llar1 rakamlari T.C. 
Merkez Bankasi 1989 Yilll.k Raporundan alinmi~tir. 

[711 T.C.Merkez Bankasi, 1986 Yilll.k Rapor, s.24 

[721 T.C.Merkez Bankasi, 1987 Yillik Rapor, s.25. 1987'de 
konsolide biltce acilinin f inansmaninda 767 milyari uzun 
vadeli. 1 trilyon 185 milyari kisa vadeli olmak ilzere 1 
trilyon 952 milyar lira ic f inansman kullanilmi$tir. 
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1988 yilinda Hazinenin ic bore stoku, 1987 yilina gore yiizde 
33,1 art.mi~ 26,8 trilyon liraya ula~mi~tir. Bu miktarin 12,2 
trilyon lirasi (% ~5,5) konsolide borclar, 2,1 trilyon lirasi 
(% 7,8) kisa vadeli avans olup geri kalan kismi (% ~6,7) dev
let ic borclanma senetleri ihraci yoluyla sa1lanmi$tir. [73] 

Devlet ic borclanma senetlerine olan talebin onemli bir kis
mir11.n faiz oranlar1:ndaki deii$melere kar$l. duyarli.li.li azdi.r. 
Bu senetlerin buyiik bir kismi bankalara satilmakta ve bu ku
rulu$lar taraf indan, kurumsal duzenlemelerden kaynaklanan ge
reksinimlerin kaY.'$1.lanmasi amaciyla, poi:tfoylerinde tutulmak
tadir. [ 71.i] 

ic borclanmanin s1n1rlar1n1 ve tilm ekonomi ilzerindeki etkile
rini inceleyebilmek icin mali .sistemin ne kadar geli$mi·$ ol
dugunu bakmaJ.r gerekir. Mali sisteme bankacili11n hakim oldu-
1u dil$ftnillilrse, geni$ anlamda para arzi (M2} bir gosterge o
laraJ.::: kullan.ilabilir. Bu durumda devlet ic borclanma senet.le
ri yoluyla t.emin edilen kaynaklarin (M2)'ye oraninin yiiksek
ligi, ic borclanman.in mali sistem ilzerindeki baskisinin bir 
olciltil olarak alinabilir. [75] Bu oran, 1986 y.ilinda yilzde 
21.8, 1987' de yi,izde 29.9, 1988'de ise yilzde 31'dir. Bu oran
lar, ic borclanmanin yilksek sayilabilecek bir etkisi oldu1unu 
gostermektedir. Ancak, devlet ic borclanma senetleri ihraci 
yol uyla yap1lan borclanmanin GSMH icindeki pay.i bii\TiiJ.:: deiil -
dir. Bu nedenle ic borclanma senetlerinin mali piyasa fizerin
deki etlrisinin yiikseklilini mali sistemin az geli9mi$liAine 
bagl.iyabiliriz. [76] 

1.3 FONLAR 

Devletin mal ve hizmet ilretebilmek icin ihtiyac duydu~u 
geliri elde edebilme yollarindan biri de "Fon" mekanizmas1-
d1r. Boliimiln ba$1nda da belirtildili gibi son zamanlarda eko
nomimizde son derece onemli rol oynayan fonlar ara$t1rmamiz1n 
esas konusudur. Bu nedenle fon sist.emini ayr1nt1lar1 ile bir
likte ikii'lci boliirnde inceleyece~iz. 

---------------
[73] T. C.Mei"'].;;:ez Bankasi, 1988 Yill1k Rapor, s.18 

[74] T.C.Merkez Bank:as 1 , 1988 Yillik Rapor. s.18 

[75] T.C.Merkez Bankasi. 1988 Y1ll1k Rapor, s.19 

[76] T.C.Merkez Bankasi. 1988 YillJ..k Rapor, s.19 
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BtRiNCt BOLUME EK 

TABL0:9 TEMEL EKONOMiK GOSTERGELER 

1986 1987 1988 
(*) 

1989 

GSMH 39,309.6 58,390.0 102,~~2.6 172,500.0 

(milyar TL) 
(cari fiyatlarla) 
OOYUME 

(%) 

NU FUS 

(milYO.l?- ki:?i} 

iSTiHDAM 

(milyon ki:?i) 

iHRACAT 

Cmilyar ABD $ ) 

iTHALAT 

(milyar ABD $) 

CARi oDEMELER DENGESi 

(milyon ABD $) 

DI$ BORC I GSMH 

(y.i.l sonu kuru ile) 

:i:C BORC I GSMH 

(anapara,faiz 
konsolidasyon dahil) 

DiE TOPTAN ESYA 
FiYAT iNDEKSi 

DiE TUKETiCi 
FiYAT iNDEKSi 

8.1 

51.5 

16.2 

7.5 

11.1 

-1.5 

0.54 

0.29 

29.6 

34.6 

7.4 4.1 

52.B 51J.. 2 

16.6 16.6 

10.2 11.7 

14.2 14.3 

-1.0 1.5 

0.57 0.53 

0.27 0.26 

32.1 68.3 

38.9 75.4 

Kaynak: T.C.Merkez Bankasi, 1983 Y.ill.ik Rapor,s.5 
(*) Gecici rakamlar, 1989 Y.i.11.i.k Rapor, s.9 
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1.8 

55.5 

16.7 

11.6 

15.8 

1.0 

0.50 

0.26 

69.6 

69.6 



TABL0:10 1982 - 88 DONEMtNDE NET DIS BORCLANMA 
(milyar TL) 

Bore Devirli Bore Net Dis 
Yillar Alimlari Kredi odemeleri Borelanma 
------ -------- -------- --------- ---------
1982 36 -5'* -18 

1983 177 -151 26 

1981,i, 555 -236 319 

1985 193 -'*20 -227 

1986 688 70 -764: -6 

1987 825 106 -1197 -266 

1988 2379 152 -2355 176 

Kaynak: Razine ve Di~ Ticaret Mi.iste:;sarliti rakamlari ile 
hazi.rlanmi~tir. 1982 - 85 rakamlari T.C.Merkez Bankasi, 1986 
Yillik Raporundan, 1986 - 88 rakamlari. T.C.Merkez Bankasi 
1989 Yi.llik Rapo:r1.lndan alinmistir. 

- 27 -



TABLO 11: 1983 - 2022 DIS BORCLARIN TAAfilIDT BAZINDA DA~ILIMI 

DOViZLE oDENECEK TORK PARAS! iLE 
DIS BORCLAR DIS BORCLAR 

---------------- ----------------
YILLAR ANAPARA FAiZ TOP LAM ANAPARA FAiZ TOP LAM 
------ ------- ------ ------- ------
1983 1031.7 571.5 1603.2 

198(a. 1223.1 776.6 1999.7 

1985 1113.1 (a.18.1 1531.2 2838.8 901.0 3739.8 

1986 2145.6 777.8 2923.4 5730.5 1026.0 6756.5 

1987 2049.8 728.4 2778.2 1553.9 752.8 2306.7 

1988 2059.8 634.5 2694.3 1628.9 659.8 2288.7 

1989 1982.2 513.9 2496.1 1706.4 594.6 2301.0 

1990 1634.9 431.6 2066.5 1784. (!, 526.2 2310.6 

1991 1325.0 372.8 1697.8 1849.5 454.8 2304.3 

1992 1377.2 324.2 1701.4 1921.2 380.8 2302.0 

1993 1046.1 268.0 1314.1 1981.0 304.1 2285.1 

1991,a. 937.2 227.5 1164.7 2057.9 22•.7 2282.6 

1995-2022 4968.3 715.5 5683.8 (1.069.9 256.8 4326.7 

Kaynak: 1986 Mali Yili Biltce Gerekcesi,s.108 ve 111. 
1983 ve 1984 y.illar.i icin 31.12.1982 projeksiyonundan fayda
lanilm.i~tir. Bu yillar icin 198(1. Mali Yili Biltce Gerekcesine 
sayfa 87'e bak.ilabilir. 1985 y.il.i rakamlar.i alt..i ayl.ik ra
kamlardir. 31.12.1984 prcdeksiycmundan elde edilmi~t.ir. 

- 28 -



2. FONLAR 



2. FONLAR 

Ara:?tJ.rmam.iz.i.n esas.i.n.i. "Fonlar" ol u~turmak:t.ad.ir. Bu 
nedenle kamu gelirleri icinde yer alan fonlar.i ayri bir bolfun 
halinde incelemekteyiz. Bu bolilmde fonlarla ilgili genel 
bilgiler verildikten sonra, ucunci.i bolilmde fon uygulamasina 
ornek olarak Kamu Ort.aklit.i. Fonu incelenecektir. 

2.1 FON KAVRAMI 

Sozluk anlam.i. olarak fon "bir kurumu, hir te$ebhilsi.i 
finanse etmek .i.c.i.n elde bulundurulan sermaye" dir. [71] 
i~letn1e alan.i.nda ticaret fonu, fon akJ.$1.; iktisat ve mali
iktisatta ;;)di.inc verilebilir fonlar, sektorleraras.i fon ak.lm
lar.i, at.i.l fonlar ~eklinde [78] kullan1lan fon kelirnesi son 
yillarda uygulanan ekonorni politikas1 ile cok daha spesif ik 
bir anlamda kullan.ilrnaya ba~lanm1~t.1r. 

Ara:?tJ.rmanu.za konu olan "fon", belirli bir amac1n veya birbi
rine yakin amaclar gruhunun gercekle$tirilrnesi icin, belirli 
kaynaJdarin topland.ii.i ve harcand1i1, bi.itce bailant.i.11 veya 
bi.iti.inuyle butce d.i.~J. kamusal nitelikli bir hesaptir ve geli
lirinin buyiik bir coiunlu~u cebri tahsile dayal.idir. [79] 

[77] Meydan Larousse, "fon" maddesi 

[781 O.OY.AN - A.R.AYDIN, ":i:stikrar Programindan Fon 
Ekonomisine ", s.3 

[79] O.OYAN - A.R.AYDIN, "istikrar ••• ", s.3-4 
"Fonlar.i. dfizenleyen mev.zuat tan.lm belirlilitini yerle:?
tireme1rince, bt1 konuda her tilrl i.i kaV1~am kargasa$J.na yol 
acilm.I.$t.i.r. ornetin, 1984'den itibai~en gilnn'ilk vergileri
nin a.zalt.i.la.rak hunlar.in yerine bircok ithal mal.inda ce
$itli duzeylerde fon kesintilerinin devreye girmi:? olma
s.i.. konu$ma hat.ta mevzuat dilimize "gi.1.rnr\ik fonlari" 
biciminde yerle$mi;iitir. Bu konuda hakl.i. uyar.i.lardan 
birisi S.TUNCER tarafindan ~oyle dile getirilmi$tir: 
Kanun koyttcu Fon'a yapilacak odemeler ile ke.sintileri 
bazen "mil::tar". "meblat". "para" $eklinde ifade etmekte 
bazen de "alinacak fon" $eklinde belirlemektedir. Terirn 
birliiini satlamak icin bunlara "Fon'a yapilacak odeme
ler" veya "Fon' a yap.i.lacal:: kesintiler" demek daha dotru 
olacakt.ir." ( S.TUNCER, "Savunma Sanayii Destekleme 
Fonu'nun vergilerle ilgili hiikilmleri", Vergi Dilnyas.i, 
57, .Mayis 1986. ) 
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2.2 FON UYGIJLAMASI VE BUTCE i:LKELER.i 

Fon sistemi klasik maliye biliminde "gelir (varidat) 
tahsisi" adi verilen ve belirli devlet gelirlerinin belirli 
devlet giderlerine ayrilmasi seklinin uygulamasidir. [80] Bu 
yontem cesitli ulkelerde 11ozel fonlar11

, "ayrilmis hesaplar", 
"ayri biiti:;eler", "tahsisli gelirler", "ozel hesaplar1

' ba~;lik
lari ile uygular.imis ve taxtisilmistir. [81] 

Yine klasik maliye bilimiI].de butce ile gerl;;eklesmesi beklenen 
fonksiyonlarin tatmin edici duzeyde olabilmesi icin devlet 
biitcesini belirli ilkeler dogrultusunda duzenlemek gereklili
gi vardir. Bu ilkeler genellik, birlik, vazihlik. ( a1:;ik.lik), 
samimilik, tahminlerde isabet, 5nceden izin alma, giderlerde 
tahsis, zamanda tahsis, denklik ve aleniyet ilk.eleridir. [82] 

Bu durumda fon uygulamasi ile klasik. maliyede k.abul edilmis 
biitce ilk.eleri arasi.nda tezat oxtaya 1;;ikmak.tadir. Hangi uy
gulamaya gidilece,iti veya hangisine aiirlik verilecejti siyasal 
ve ek.onomik tercihler do1x1J.l tusunda belli olur. onemli olan 
uygulanacak. :politikayi kesin bir sekilde belirlemek ve du:l'.:"umu 
tam bir aciklijta kavustw::mak.tir. Eger varolan uygularnalara 
ters d"iismekle beraber yeni uygulamalar devreye sokulursa, 
yani butcemin 5nemi hi1:; azalmamis kabul edilirken yoaJun bir 
fon uygulamasina ge1:;ilirse ki Tiirkiye 'de dux1..nn boy le olmustur 
oxtaya son derece karisik bir din:1..nn cikar. iste bu kaxmasanin 
SOTOJ.CU olarak hazirlanan biitcelerin enflasyoroJ. onlemeleri 
mfun1ru.n 0 lmamak.ta. par lamento da "biit1:;e haJr..kinl." seklen kul -
lar.imak.tadir.[83] Guniimiizde hilkfunetlerin korkulu i'""iiyasi enf
lasyon ile rm1cadele edebilmek icin kamu f inansman aciitinin 
sadece biitce tasarisinda gozilken aciktan olusmadiiinin anla
silmasi ve bu doil'.:1J.ltuda onlemler alir.imasi gerekmektedir. 
Ayrica, "biiti:;ede genellik kuralla:rina uyulmadik.;.a, biitce disi 
fonlar kaldirilmadikca ve iilkede biitce - hazine birligi sait
lar.imadikca" sox·i.m.larin azalmayacaii beli:l:tilmektedir. [84] 

[ 30] Bora OCAKt~IO~LU, "Fon Sistemi ve Kaynak Da~il.inu", 
.Maliya Ara;?t.J.rmalari Merke:;::i Konferanslari, 31. seri, 
istanbul, 1988 

[31] .. Tames BUCHAN.AN, "The Economics of Earmarked Ta.~es", 
.Journal of Political Economy, .Ekim 1963, s.(r.57 

£821 Bedi N. FEYZiO~LU, "Nazari, Tatbiki, .Mukayeseli Bi.itce", 
7.Baski. Filiz I<itabevi, 1934, s.48 - 52 

[83] Bedi N. FEYZiO?:iLtr, "Biitce ve Demokrasi", .Milliyet, 1933, 

[ 64 J Bedi N. FEYZiO?JLU, "1969 biitcesinin enflasyonu i.inlemesi 
miimki.in deiil" Milliyet, 3 .11.1988 
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Fon ve butce uygulamalarinin hangi nedenlerle birbirlerine 
tezat olduklarini, soz kom.isu uygulamalar haJr.Jr..i.nda bazi nok
tala:ri a1;aklayar·ak gorebiliriz. Her$eyden once biitce ilkele
rinden "genellik ilkesi" devletin biitiin gelir ve gidei:·lerinin 
biitcede ayri ayri ve tam olarak gosterilmesi ilkesidir. Bu 
ilkeye uyuldugu takdirde Devlet maliyesi bir biitun olarak ele 
al:i.nabilir. TUm gelirler Hazir1eye gelir ve buradan Devletin 
biitun ihtiyaclarini ka:z·9ilamak iizere cesitli devlet dairele
rine dal;itilir. Genellik ilkesine tam anlamiyla uyabilmek i
•::in iki kosul yerine getirilmelidir. Birincisi "gayri saf i 
usul 11 denilen ve bir gelirin toplanmasi i1::in yapilmasi gere
ken giderler soz konusu gelirden dii$iilmeden, gelirin biitceye 
gayri safi olarak girmesidir. i:kinci ko9ul ise, "tahsis ya
pilmamasi •• ko$ulud.ur ki belirli gelirlerin belirli gid.erlere 
ayrilmamasi; yani biitiin gelirlerin hep bird.en biitiin giderlere 
karsilik tutulmasidir. ozellikle ikinci kosul fon uygulama
lari ile yak.ind.an ilgilid.ir. Gelirlerin giderlere tahsisi 
fon uygularnas:r.. icin, tahsis edilmemesi de klasik biitce ilke
lerinin gercekle$mesi icin zorunludur. 

Bu iki kar$it teknilin uygular.anasi d.etisik siyasal sonuclar 
d.o~urmaktadir. Gelir tahsisi sistemi veya fon sistemi ile 
yiiriitme organinin giderler iizerinde hakimiyeti artmaktadir. 
'3iderlerin, gelirlerle birlikte, hex· yil bollJ.m halinde onan
masi a9amasinda ise tahsisi ti.imii ile parlamento yapmaktadir. 
0 hald.e asil s01:un, parlamentonun veya yiirutme organuun gi
derler uzerindeki hakimiyetinden ba9ka bir sey olmayip gider
lerin tahsisinin parlamento veya yi.i:riitme organi. tarafindan 
yapilmasi siyasal alternatifine indirgenebilir. [85] Bu dux:1.llll 
ise konuya ekonomi d.isind.a ayri bir boyut kazandirmaktadir. 
Siyasal tercih acik ola:z·ak ortaya konulmalidir. :Aksi takdir
de ekonominin tiJ.miini.i etkileyen kararlar yanli$ verilerden yo
la 1::ikaraJr.. alinacak ve varilmak istenen hedeflere eri$mek hie 
bir zaman mi.llnki.in c1lmayacaktrr. 

Genellik ilkesinin bir ko$ulu olan tahsis usuli.iniin oli.lllllu ve 
olumsuz yanlarini kisaca gozd.en gecirebiliriz. 

i) Tahsis usulunun yararlari : [86] 

* Sol:'1.llllluluk. hissi artti~i icin hizmetler daha iyi 
yfiri.ir, 

* Maliye BaJ.ra11l1t111.i.11 baglay.i.cJ. kontr,,,lu11da11 c.i.kt.i.~i 
icin 1rih"i.it.rne daha cabuk ve basit olur, 

* De~deti11 tilm gelirleri tilm. giderlerini kars.ilamaya 
yet.mediti zamanlar bazi onemli hizmetler enmiyet 
al tina al.i.nnus olur. 

[85] Bora OCAKCIOtiLU, "Fon sistemi ve kaynak datill.llu", s. 73 

[86] Bedi N. FEYZiO~LU, "Bi.itce". s.58-59 
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* Devletin bore alditi diier devletlere sa,ilam bi~takl.m 
vergi ve resimleri teminat gosterebilmesi irnkani ya
ratir. 

ii) Tahsis usulilniin zararlar.i. : [871 

:t: Tahsis usuli.i parlamenter demokrasilerde parlamentci
nun inisyatif ini zay.iflatir. Denetlerne zay.iflami~ 
oltu~. 

:t: Biltce d1:?1 idare suistirnale yol acar. 
* Harcama onceliklerinin saptanrnas.i. zorla;?t.i.r.i.r. 
:t: Tahsis usulil bazi alanlarda israfa, diier alanlarda 

ise yo]{luia yol acar. 

1983 senesinden itibaren al.inan ekonomik kararlar y\.irilt.me or
gan.i.na ai.i.rl.i.J.r: kazand.i.racak $ekilde olmu$, fon sistemi ve do
lay.is.iyla tahsis ilkesi yeniden giindeme gelmi:?tir. Gecmi~ 
donemlerde de olduiu gibi tahsis ilkesinin yarar ve zararlar.i 
devre devre a~irl.ik kazanmakta ve neredeyse uygulama doni.i.;;i.irn-
1 ii olaraJ.:: gercekle$mektedir. Bu geli:?melerden de anla:?.ilaca
ii gibi soz konusu uygulama yeniden belirli sak1ncalar1 dola
y.isiyla ele$t.irilere neden olabilir ve biiyijk olasalik ile ye
niden gelirlerin "tahsis edilmeme" iU::esine doniilebilir. [831 

Fon uygulamasJ. ile ba~da;?mayan diier bi.itce ilkesi ise "Bir
lil::" ilkesidir. Birlik ilkesinin anlami, Devletin biitiin ge
lir ve giderlerinin tek bir but.cede toplanrnas.idir. Bu prensi
sibe uyuldu~u zaman Devletin tek bir biltcesi olacak, bu bi.it
cenin bir siitummda tiim gelirler, diierinde tiim giderler yer 
alacaktir.[891 Birlik ilkesinin onemi kendi tanim.indan ot.e. 
di~er biltce ilkeleri ile olan ili:?kisinden ileri gelmektedir. 
Bi.itcenin denklik, acJ.klik, samirniyet gibi ilkeleri ancak biit
cenin birliii sallan.ir ise gecerli olabilirler. Ayr.ica devlet 
gelir ve giderlerinin parlament.o taraf indan denetlenebilmesi 
yine birlik ilkesine ba~Uidir. Sadece idari ve siyasal gi
derlerin yer alditi Devlet biltcesini onayan ve onun uygulama
s.ini denetlemekten ba$ka bir $ey yapmayan bir parlamentonun 
siyasal denetleme yatJ.:::isi de onemli olciide sinirlannl.l.$ olur • . 
Oysa rnemleketin genel ekonomik durumu ile ilgili tilin tedbir
lerin Parlament.1..")nun kontroliinden gecirilmesi demokratik hilkil
met sistemleri icin zorunludur. Aksi takdirde Dev1etin mali 
idarey i kontrol haJ.dtJ. onemini kaybetmi$ ol ur. 

[87] Bedi N. FEYZiO?,iLU, "Biitce", s.59 
Bora OCAKCIO?,iLU. "Fon Sistemi .•• ", s. 1 ~ 

[88] Bora OCAKCIOtiLU, "Fon Sistemi .•• ". s.75 

[891 Bedi N. FEYZiO?,iLU, "Biltce". s.67 
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nButceyi miizakare ve tasdik ediy01:-um diye aylarca ujtl:·a;san bir 
Parlamento, e~er kamu sektor1.iniin tasa:x'l':1.if etmekte bulundu.tu 
para ve kiymetlerin sadece kiiciik bir kismina soziinii gecirebi
liyorsa butce hakkini gerekti~i gibi kullanamarni;s, ve milli 
iradenin mali muamelelerde haki.m olmasini sal;layamanu.$ demek
tir. Olay, ekonomik yoniiyle ele alindiitinda ve biitcenin, ge
nel ekonomi politikasini yonlendirip, idare eden bir arac ol
duiu du;siirriildugunde, gittikce coialmak.ta olan katma, ozerk 
biitceler ve Hazine hesaplarinin bu daginikliji kar;sisinda 
biitcenin sozii ge1;en hizmeti verebilmesi halledilmesi gayet 
gilt~ bir 501:1.ln ob.i$b.irur." [ 90] 

Toplam olarak gene! biitceyi a;san di~er butcelerle bir konso
lidasyon sajlarnak, yeni bir biitce birliji olustu.:r:mak icin 
"Toplama" prensibi o:r:taya 1;1.kartilmistir. Devletin siyasal 
nitelikteki i$lerinin yer aldiii genel biitce ile di~er biitce 
ve hesaplara ait sonuclarin bir tek genel hesapta toplamnasi 
sonucu Devletin mali idareyi kontrol hakki azalmamis olur. 
Genel biitce di;sindaki biitceler icin bulunan bu yontemin biiti;e 
disi fonlar icin de ne derece gecerli oldutu ta:r:tisilir. 
Biit1;enin genellik ve birlik kurallarina uyulmadikca, karnu 
kaynaklarirn.n U.;te biri biitce di;si fonlarla kullani.ldikca 
Meclis biitce halr.Jr..iru. ancak "seklen" kullanabilecektir. [91] 

2.3 BUTCE i:LE BA'1LANTILARI BAKIMINDl\N FONLAR 

Biitce ile ba.glantilari acisindan f onlari biiti:;e ici ve 
butoe di;si olmak iizere iki gl'.:1.lba ayirabiliriz. 

BG.tee ici fonlar. biitcede odenek ayrilmasJ. yontemiyle tamamen 
biltce kaynaklar.indan beslenen, ancak toplu olaraJ.:: ayr.ilan bu 
odenetin ce:?itli faaliyetlere (harcama kalemlel.'ine) dat.iti
m.inda yetJ.::inin yiiriitJneye birak.i.ld.it.i fonlardir. Harcama yet
kisi, ortillil odenek'te ve S.ikiyonetim Fonu'nda Ba$bakanlik 
devreye girmekle birlikte, her zaman .Maliye ve Gilmrilk BaJ.::an-
1.it.i.na aittir. Biltce ici fonlarda bai'camalar temel mali mev
zuat icinde tutulmu;?tur, ayrica fonlar Sayi~tay denetimine 
tabidirler. Bfitce ici fonlar dabi biltce ilkeleri ile uyumlu 
detildirler. Bu fonlar, biitce .j.lkelerinin biitce icinden 

[90] Bedi N. FEYZiO~LU, "Biltce", s.73 

[91] Bedi N. FEYZiO~LU, "Hazine, Maliye Bakanl.i.!ti'na bat;lan
mal.i.dir", .Milliyet, 3 .Ma'!t'.l.S 1989 
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a$ilmasinin tipik araclari olmu$lardir. [92] Biitce ici fon
lara 1970'lerden itibaren sik sik ba$vurulmu$tur. Bu ba9vu
runun bir nedeni de IMF'nin koydugu butce limitlerine goxiin
tude uymak f akat harcamalari f onlar aracil1~1yla gercekle$
til::mektir. £93] 1981 sonrasi bub;e ici fonlarin onemi nisbe
ten azalm1$tir. Ancak bu azali$ butce dl.$1. fonlarin at1rli
i1n1n luzla artir1lmas1 pahasina gercekle$mi$tir. Biitce di~i 
fonlar t.an.i.nu., biitce disiplini d.l.$.l.nda kalan tiim fonlar.i. kap
samaktad.i.r. Bu tan.i.ma uyan fonlar.i. da t.emel olarak ikiye a
y.i.rabiliriz: butce ile az ya da cok nakdi bailant.ilar.i. olan 
fonlar ile biitce ile hicbir batlant.i.s.i. olmayan fonlar. Biit.ce 
batlant..i.l.i. biitce d.I.$.l. fonlai' kaynaklarin.i. kismen veya tamamen 
bi.itceden kai':~nlarlar. Kaynaklar.i.n k1smen biit.ceden sailanmas.i. 
bir def alJ.k ya da silrekli I siireksiz odeneklerle. biitce ~.reya 
vergi gelirlerinden pay alarak, fon aciklar.i.n.i.n bi.1tce kaynak
lariyla kapat.t.lmas.t. yollarl.yla olur. Kaynaklarl.n t.amamen 
biitceden kar$.l.lanmas.l. ise silrekli odenek veya gelir tahsisi 
ile gercekle$ir. Bi.itce baglant.il1 biltce dJ.$l. fonlar hai'cama
lar11u. bi.itce yasas.i. di:,;;inda ve genellikle diier mall yasalar 
d.i.~unda kendi i.izel mevzuatlar.i.na gore yaparlar. Biiti.ini.iyle 
~bilt.ce d.1$.l. saydit.i.nuz fonlar kaynaklarl.nl. da tamamen biit.ce 
di~.undan sa~lamaktadirlar. 

[92] Otuz OYAN - Ali Rl.za AYDIN. " ist.ikrar Program.i.ndan Fon 
Ekonomisine", Teori YayJ.nlarl., 1987, s.7 

"Biitce Kanunu ile olu:?turulmu:? gori.inen bi.it.ca lei fonla
r.in as.il dayanati Muhasebe-i Umurniye Kanunu'nun (MOK) 
Maliye Bi.it.cesine "yedek odenek" konulrnas.in.i ongi5ren 
37.maddesi ile ayn.i kanunun 38. maddesinde ad.i gecen 
"ongori.ilmeyen hizrnetlerin kar$.il.it.i" diizenlemesidir. 

[93] E.h'URTULU$ , "Anadolu Oturumu, 1986 Y.il.i Biitcesi ve bi.it.
ca uygularnasinda fonlar", Maliye Yaz.ilar.i dergisi, Ekim 
1986, s.62. Ayn.i soyle$iye kat.i.lan K.Bulutoglu ise ~un
larl. belirt.mektedir: IMF ile gorii:,;;melerde kacarnak bir 
yol soz k-.:musu. Arna IMF de bunu gayet. iyi bilrnektedir. 
Benim bilditim bi.iti.in misyon raporlar.inda ilk i~ bu fon
lara bak:mak cdrnu~tur. Ne kadar fon var? Btmlar ne zarnan, 
nasil tasfiye edilecek, ne zaman azalt..ilacak, ne zaman 
sif.irlanacak? •.• A~.ir.i fon kullan.l.m.1 IMF'nin DJ.:? Ticaret 
Destek Anla:?masinin ihlal noktalar.indan biridir." Ger
cekten de IMF' nin 1987 Tiirkiye raporunda fonlar konustm
da Hi.iki.irnete uyarida bulundu~u. bu arada KOF'nun acik 
verdigi bu raporun basina yans.i.yan k.ism.i.ndan o~renilrni$
tir. (Cumhuriyet, 10.03.1987) -0.0yan ve A.R.AYDIN, 
n is tiJ. .. '"l.'al.~ •• " • s . a 
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Ancak. burada dejtinilmesi gereken cok onemli SOX:1.ln biitce dl.$l. 
fonlarin kaynak.larinin niteli!idir. Soz konusu kaynak.lar e
ter daha C.ince biiti;e geliri iken sonradan biitce di~ana ';akar
tildiysa - ki durum genelde boyledir - c1 zaman fon uy.gulama
si kamu geliri di$inda yeni kaynak yaratamamis, sadeoe gelir 
ve harcamalari. biitce d.isina cikax:tarak. ekonomi politikalari
nin yiiri.itme organi tarafindan Parlamentonun denetim.i olmak.si
zin uygulanmasina neden olmustur. 

2.1., MEVZUJ.\.TTA FON J.\MACLARI 

Fon kaynaklarirn.n amaca uygun olarak. kullanilmasi icin 
fon arnaclarini.n acik bir ~ekilde belirtilmesi gerekir. Fon 
mevzuati.nda yer alan amaoin cok genel olmamasi, kaynak.larin 
kullanimi icin spesif ik hedef ler ortaya koymasi fon uygulama
sinin sailikli olmasi icin zoi~.inludur. Deitisik zamanlarda 
kur.11lrm.i~ bazi fonlarin amaclarindan verecetim.iz orneklerle, 
fon gelirlerinin nerele:rde kullanilacaitini gox:meye calisaca
Itiz. 

"Nab.) Fonu" : Amac,I<uzey Atlantik Andla$masi Te$kilatinin 
Mii$terek Enfrast.riiktiir Progranu veya bu te:?kilat.i.n v eya yan 
kuruluslarinin veya te:?kilat iiyesi devletlerden baz.ilar.in.in 
olu;>t.urdutu ozel yat..ir.l.ffi programlari gereiince. Ti.irkiye'de 
yapilmaJ.::ta olan tiim in$a ve tesis i$leri ile sozu edilen 
programlara dahil projelerin Tlii~::iye taraf indan yapt.ir.ilmasi 
gereken, mahalli kolayl.iklar, rest.orasyon i$leri, milli katki 
payl.i ilave kapasiteler ve tesislerin yapt..ir.ilmasidir.[9~] 

"Akaryak.it ist.ikrar Fonu" : Amac, petrol fiyatlarinda ist.ik
rari sa~lamaJ.::t.ir. [ 95] 

"VaJ.aflar Genel Mi.idi.irl ii~i.i ozel Fon Hesab1" : Amac, Vak.if lar 
Genel Mildiirliltune yapilan her tilrlu baii$lar1n, bagi~ yapanin 
gosterece~i ~artlara uygun $ekilde kullan1lmas.i. ve harcanma
s.i.dir. [ 96] 

"Sermaye Pi\rasasi I<urulu Fonu" Amac. Sermaye Piyasasin.in 
bi.it.tin giderlerini kar$J.lamaktir.[97] 

[94] 9.7.1953 tarih ve 8453 sayili Resmi Gazete 

[95] 16. 9.1960 tarih ve 10605 sayili Resmi Gazet.e ile 
19.12.1983 tarih ve 18256 sayili Resmi Gazete 

[ ~)6] 29.5.1970 t.arih ve 13505 say1l1 Resmi Gazete 

[97] 30.7.1981 tarih \T0 17416 say.i.11 Resmi Gazete 
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"<~evre Kirliligini onleme Fom1tt Amac, cevre kirlililinin 
onlenmesi ve cevrenin iyile~tirilmesidir.[98] 

"i$ Kazalari Yard:i:m Fonu11 
: Ama1;;, Eregli Komiir Havzasi Amele 

Birligi Biriktirme ve Yardimlasma Sandigi iiyelerinden is ka
zasi sonucu malul kalanlarin kendileri ile ge1;;irdigi i$ kaza
si soro1Cli he.men veya daha sonra olenlerin hak sahiplerine 
yard:i:m etmektir.[99] 

"Akaryak.it Ti.iketim Fonu" : Amac, hizmetlerini gorebilmeleri 
icin belediyelere, altyapi tesislerinde Jrullan.ilmak i.izere Ka
ra1rollar.i Genel Mi.idilrli.iiil 'ne, al tyapi hizmetlerinde kullanil
mak ilzere Koy Hizmetleri Genel .M'iidiirliigi.i'ne, spor tesisleri
nin J....·urulmasi icin Beden Terbi yesi Genel Mildi.ir 1 ilii.ine ve Tilrk 
Spc1runu Te:?vik Fonu 'na aktarmala.r yapmaktir. [ 100] 

"Serbest Bolgeleri Tesis ve Geli:?tirme .Fonu" : Amac. Serbest 
Bolgelerin kurulmasi, baJ::im ve onarim.i, geli:?tirilmesi, ilgi
li ara:?tirma, etitirn ve sosyal tesislerin yapilmasi, bolgeyi 
kullananlar.in ve Tiirkiye'den mal alimlarinin te:;;vik edilmesi
dir. [ 101] 

"Federasyon Fonu" : Amac. Federasyon faaliyetlerinde siirat ve 
verimliliii artt.irmakt.ir.[102] 

"Kalkimnakta oncelikli Yoreler 
celikli illerde tarim, irnalat 
desteklenmesidir.[103] 

Fonu" : Amac, Kalkinmakta on
sanayi ve turizm projelerinin 

Verilen orneklerden bazilari fon kaynaklarinin hangi amaclar 
icin kullan.i.lacat.in.i. ac.1.k ve kesin bir ;;tekilde belli etn1ekte
dir. Baz.ilari i.se amaclar.i son derece genel hatlari ile or
taya koynm$tur. Bu durumda kaynaklarin yerinde kullanilip 
kullanilmamasi tamamen fon idaresinin elindedir. 

----------
[98] 11. 8.1983 tarih \Te 18132 sayil.i Resmi Gazete 

[99] 2.12.1983 tarih ve 18239 sayili Resmi Gazete 

[100] 20.11.1984 ta.rib ve 18582 sayili Resmi Gazete 

[101] 15. 6.1985 tarih ve 18785 say.ill. Resmi Gazete 

[102] 28. 5.1986 tarih ve 19120 say.ill. Resmi Gazete 

[103] 15.10.1986 tarih ve 19252 sayili Resmi Gazete 
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2.5 FON StSTEMt VE DENETi:M 

1982 Anayasasi'nin 160.maddesinde Sayi$tay'in genel ve 
katma butceli dairelerin butun gelir ve giderleri ile malla
rini TBMM. adina denetlemek ve so:t:'Uil\lularin hesap ve i$lemle
rini kesin hiikme bailamak ve kanunlax·la verilen inceleme, de
netleme ve hiikme bailama i~lerini yapmakla gorevli olduiu be
lirtilmi$; 1.65.madde de "Sermayesinin yarisi.ndan faz.lasi dot
rudan dottl:"l1~7a veya d.olayli olarak. Devlete ait olan karm.i kur."l1-
lu9 ve ,'Jrtaklari.n TBMM'ce denetleumesi" esaslarini.n kanunla 
duzenlenece~i hUkiim altina alinmi$tir. 

Oysa, fonlarla ilgili denetim sistemine bak1ldit1nda, de~il 
Sayi$tay, Ba$bakanl1k YUksek Denetleme Ku.r:1.ilu bile devre di.
$1.dir. TBMM adina yapilacak denetim acikca bir idari dene
t:ime indirgenmi~ bulunmaktadir. [ 104] 

A.R.Aydin, fonlarin denetiminin Sayi$tay'a verilmeyerek, Yiik.
sek Denetleme Kur1.1luna b1rakilmasin1n bile Anayasanin 160. ve 
165. maddelerine uygun olup olmaditini tarti$mak gerekir der
ken bazi fonlarda hem Sayi$tay'in hem de YDK'nun di$landitini 
ve denet:imin idari tefti$ duzeyine indirgenditini belirtmek
tedir. 

Sayistay Ba$denetcisi olarak A.R.Aydin su sorulara 
ararnaktadir : 

cevap 

Neden boyle hir uygulamaya gerek duyulmu:?tur? 

[101.i] Ali Riza AYDIN (Sayi:?taY Basdenetcisi), "Fonlar ve 
Denetimi". Denet.irn Dergisi, Sayi:2, Subat 1986 • 

A.R.Aydin bu makalesinde fonlarin denetirni ile uygulama
dan i..')rnekler de vermi;;;tir. Burada bazi ornekleri aktar
makta yarar gormekteyiz. 

* 10.06.1985 giin ve 3230 sayil.i "Tanitma Fonu" yasa
n.in 5.maddesi ile Basbakanl.ik, Maliye ve Giinu'i.ik Bakanli
!ti ile Sayist.ay Baskanl.iiinca 2 yil icin secilecek hirer 
temsilci uyeden olusan beyet ile denetlenebilir. Bu ya
sa ile, ('llusturulan fonun gelir ve mallar.i. deiil, sadece 
giderlerin denetlenmesi f:.')ngortilmil:;;tiir. Denetirn sonucla
r.i.n.i.n hangi makarna iletileceii yasada belirtilmemi:;;tir. 

* 07.11.1985 giln ve 3238 sayili "Savunma Sanayi Des
t.ekleme Fonu" yasanin 17.maddesi ile Ba:;;bakanlik, Milli 
Savunma Bakanliii ve Maliye ve Giinu'ilk BakanlJ.iinca iki 
yil icin secilecek hirer ki:?iden olu:?an bir kurul tara
f indan denetlenecektir. Tanitma fonunda olduiu gibi Sa
y1stay'dan bir temsilci dahi yoktur. 

* 04.12.1985 gun ve 3239 sayili 
Gelistirme Fonu" Ba:;i;bakanlik. Maliye 
li~i. Sayi:;i;t4yca belirlenecek hirer uye 
cektir. 
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ulkenin mevcut kaynak.larindan alinan paylar bu 
yolla nerelere ve kimler yararina kullanil:i..yor? 

_ Fonlarin sayilari, toplayip harcadi.klari de,iter
ler ne kad.ardir? 

_ Fonlar hangi idari kurulu:?lar t.araf 1ndan uygula-
niyor? 

Sayi$t.aY Ba:?denetcisinin bu sorulara cevap ar1yor olmasi fon 
uygulamas.i.n.in ne derece denetime tabi tutulduiu hakk1nda 
yeterince f ikir vermektedir. Tahsis edildikleri kamu kuru
lu~larina biltce ve mali mevzuat d1$1nda harcama yapma yetJ~isi 
veren bu fonlarin homojen olmayan bir huJ...'"Uki yap.i.ya sahip 
olduklarin.i. gormekteyi.z. En l.."inemli ortak noktalari mali mev
.zuat.in ve biib;:e disiplininin d.I.$.111a ciJ.::malaridir.[105] 

2.6 FON SiSTEMi VE KAYNAK DA~ILIMI 

Fon sistemi incelenirken genellikle parlamentc1 ve hiiku
met arasindaki kuv'\ret dengesine bak1l1r. Sistemin bir de 
kaynak dalilirni a1;:is1ndan incelenmesinde yarar vardir. Bu 
$ekilde ele alinditinda. kamusal mal tiiketen ki$ilerin ter
cihlerinin kaynak daiilim1n1 ne derece etkilediti ortaya c1k
makt.ad1r. Ki:;;isel tercih ve kaynaJ.:: dal1limi arasindaJ.d para
lellik, toplumu olu:;;turan bireylerin kamusal mal ti.iketiminden 
el de ettikleri tatJnini belirler. 

James Buchanan, "Kamusal 
makalede fon sistemi ile 

Secim" ile ilgili olarak 
baglant.i.li olan $U sorularJ. 

yazttiii 
sormak-

tadir: 
* Fon 
* Fon 

bireylerin 

sisterninin kaynaJ.:: dat1l.inuna etkisi 1.)lumlu mudur? 
sisterni butce t.al1sisi sisternine gore kaynak:lari 
degerlendi1~1elerine daha uygun mu dagitmaktad1r? 

Fon sistemi ile biltce sistemi aras1ndaki en onernli f ark fon 
sisteminde bir karnu mall. diierinden batint1siz olarak sagla
nirken. bi.itce sistemi icinde gelirin hizmetlere tab.sis edil
rnesi s.irasinda belirli bir oran korunrnaya cali~1lrnas1d1r. Ya
ni genel biltce sisterninde oylama yapil.i.p bir kamusal rnal te
darik edilirken. o kamusal malin bag.int1li oldugu bir ba~ka 
rnaldan da. istenmedigi halde tedarik etme sonucu cikar.[106] 
James Buchanan'in "tie-in" bagint1 etkisi dedigi bu durum 
bi.it.cede gelirlerin kamu hizrnetlerine dagilimin.in ki;dlerin 
gercek tercihlerini yans1tmad1t1nJ. ortaya cikartmaktadir. [Bu 
konu ile ilgili aciklama bu bolumi.in eJ.::i olan "Earmarking" 
kisminda verilmistir.l 

[105] N.•;At.;A.H. "Anayasa Yonlinden Fonlar", Denet.irn Dergisi, 
Sayi:6, Haziran 1986 

l 106 l B. OCAKt;IO~LU, "Fon Sistemi " .. . .. ' s.76 
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Klasik bfit.;e uygulamalarindan Program biitceye gei;is girisim
leri batinti etkisinden kurtulmak, he:i:· ha.rcamayi kendi ba.sina. 
deierlend.irebilmek imka.rn.rn. ya.ratmak icin olmustur. Sifi:i:·
Taba.nli butce teknil;inde ise biitce kalemlerinin <la.ha onceki 
dui:-u:mlari goz \:)niine al inm.ad.an, sa.nki yeni ortaya. 1;1kmis lar 
gibi de#erlendirmeye ta.bi tutularak baiinti etkisinin olumsuz 
tesiri oxta.dan kaldirilma.ya. i;a.lisilir. 

,J. Buchanan inoeledi!i mod.el in [ 107] sonunda. ~m som1cla.r1 eld.e 
etmistir: 

* Fon sisteminde kaynak dag.il.im.i etkinliii 
sailanmaktad.ir. Bal,.int.i etkisinin yoklu~u nedeni ile, belir
li bir alana tahsis yapil.i.rken bir baska alana da zorunlu o
larak t.ahsis yapmak gerekmemektedir. Bu durumda tasarruf da 
elde edilmektedir. 

* Fon sisteminde talep esnekliii dusi.ik olan mal 
ve hizmetler avantaj sailamakta, esnekli~i yi.iksek olanlar ise 
dezavantajl.i duruma dusmektedirler. Talep esnekliii dusi.ik 
mal ve hizmetler, kisilerin oncelikle tercih edecekleri, ma
liyetleri yillrselse bile vazgecemeyecekleri mal ve hizmetler
dir. Talep esnek1iii yillrsek olanlar ise tercih sirasinda son
da gelenlerdir. Maliyet art.i.si ve kaynak yetersizliii durum
lar.i.nda ilk vazgecilen bu tip mal ve hizmet.lerdir. [108] Ta
lep esneklikleri farkl1 olan mal ve l1izmetlerin toplum aci
sindan ta:~ud.i.klar.i. deler cok onemlidir. Olumlu dissall.i~.i o
lan mallar ti.iketici bilincsizliiinden dolay.i. yuksek talep es
nekliiine sahip cdabilirler. Kalk.i.nmakta r..."'llan yorelerde yol, 
SU, kanalizasyon gibi fiziki yatJ.r.l.mlar oncelik kazan.i.rken 
sail.ik, elitirn, ki.ilti.ir gibi konulara ayr.i.lan kaynaklar yeter
siz kal.ir. Toplumun, kaynak dagJ..llJlu.n.i. etkileyecek hir oyla
mada, d.issall.i.~.i. olan mal ve hizmetleri tercih etmemesi i5nem
li sorw1lar ortaya c.ikartmaktad.ir. Hem ti.iketici tercihleri
nin e.sas alinmas.i geregi, hem de bu tercihlerin yan+lg.i.li o
labilecetinin ileri suri.ilmesi teorilerin uygulamada gecerli
litini azal tJn~':\ktad.ir. Kaynak dat.il.1.111.i. acisindan daha az et
kin oldutu ileri silriUen genel biltce tah.sisinde. (tie - in) 
bai.inti etkisi nedeniyle, d.i~sall.I.g.1. olan ve yi.ik.sek talep es
neklitine sahip mal ve hizmetler kisi tercihlerinde yans1t.i.l
masalar da. butce icindeki tahsis oran.in.i. koruyabilmek icin 
iiretilir ve topluma arz edilirler. Bu durumda genel biltce 
tahsisi gecerlilitini yitirmemi~ olmaktad.ir. 

Kald.i. ki, gercek yasamda uygulanan fon sistemi ile teoride 
vas.i. tas.i.z bir oylama metodu olarak: ele al.inan fon sisterni 
aras.inda bil'!triik fark vard.ir. Gercekte gecerli olan fonlar 

r 1071 Bak.i.n.i.z "Eai"marking" , ikinci Bolume Ek 

[108] B.OCAKC!Ol'JLtJ, "Fon Sistemi .•• ", s.76 - 17 
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genellikle yu::i:1itme organi tarafindan kur1.llurlar ve bunlara 
yapilan tahsis var olan bi.itce gelirlerinin bu fonlara kaydi
rilmasi ile ger1;eklesir. Fonlara mevcut ve tahakkuk etmis 
ve-x:·gile:r·den pay ayrildi~i sik sik goriilen bir uygulamadir. 

Yii-x:1itme organinin inisyatifi altinda olustui:11.lan fonlarda da 
e~itim., sal;lik, arastirma, ki.ilti.ir gibi alanlara az kaynak 
ayrilabilir. Yani, bu alanlar dar tutulan genel bi.itce sinir
lari i1;in.de kalirken, fonlarla beslenen d.i!!er alanlara a~ari 
kaynak ayrilmis olur.£109] 

[ 109] B. OCAK•::IO~LU ~ "Fon Sistemi ••• ", s. 8 2 
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tKtNCi BoLfJME EK 

FON SiSTEMiN:tN :iKTiSAD:t ETK:tNL:tK ACISINDAN :iNCELENMES:t 

" Buchanan Modeli - Earmarking " [110] 

Bireysel mali secim modeli mfunl..."ii.11 olduiu kadar basite indir
genmelidir. Mo·.>delin 'V'al.'Sayimlar.l. kisaca ,soyledir : 

:t: Modelde kamu malindan yararlanan ve ayn.i 
zamanda t;,rergi odeyen bir secmen vard.ir. Bu secmenin kisisel 
tercihleri diler ki~dlerlerle uyum icinde oldu1unu -;.rarsaymak
tayiz. Boylece bu secmenin fikirleri cogunlu~un tercihlerini 
yansitmaktadir. 

* Kamu kesimi taraf indan sunulan mal ve hiz
metler tum kaynal::lai'.1.11 oldukca dtistik bir kisnun.i kullanmakta
d.i.r. (Bu varsayim bireyin tercihini belli ederken gelir 
etkisinden J.,..,.1rtulmasi icin yap.ilmistir. } 

:t: Kamu mallar.i iiretimi sabit mai'jinal mali
yetlerle yapilmaktadir. 

:t: Kamu mallari belli bir gotiirii vergi ile 
finanse edilmektedir. 

* Soz konusu kamu malinin ar.zi belirli bir 
"vergi orani" seviyesinde gosterilen yatay bir arz eiridir . 

.Modelde iki kamu hizmeti olduiu varsayilmaktadir. 
polisin verdili giivenlik hizmeti ile yangina karsi 
itfaiye hi.zmeti olduiunu diisfinelim. 

Bunlarin 
verilen 

AMA•~ : Bu iki kamu hizmetinin belirli vergi gelirlerinin tah
sis edildili fon sistemi [111] ile finansmani ile genel bi.itce 
gelirleri tal.'af.indan miisterek olarak finanse edilmesi arasin
daki farki bulmal::, bu farkin hangi sistem lehine olduiunu 
saptamakt1r. 

Fon sisteminde kamu mal1 bal.inti etkisi olmadan vasitasiz 
sallanabilmektedir. Genel bi.itce sisterni icinde ise kamu ma-
1.i.ni di&terlerinden bal.i.ntisiz saptamak rni.imki.in deiildir. Bi.it
ce gelirlerinin hizmetler arasinda bolfisti.iriilmesi s.i.rasinda 
hizrnetlere ayr.i.lan gelirlerin birbirleri arasindaki 1.>ran cok 
onemlidir. Hizmetler arasinda ki bu etkilesime "tie -in" 
bat.i.nti etJdsi diyebiliriz. 

[110] ... Tames BUCHANAN. "The Eccmornics of Earmarked Ta,.res" . 
... Totu'nal c1f Political Economy • .Ekim, 1963,s.457 - 469 

[111] A system of EARMARKING where each s~rvice is supported 
by revenues from a tax " 
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BU.tee gelirlerinin hizmetler arasinda mi.imk.i.in olan da~ilimlari 
icinde 6yle bir oran vardir ki, bu 4'.:iran soz konusu olunca 
secmenin tercihi fon sistemi gei;.~erli oldutunda belii:tece~i 
tercib. ile ayru.dir. Bu oranda, her ik.i s istemde de, sei:;:men 
ayni miktard.a kamu hizmeti talep eder. Bu orana 11 tam denge 11 

orani diyebiliriz. [ 112] 

Yuk:aridaki durumun geometrik acik:lamasini ~oyle yapabiliriz. 
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l.t-0 I 60 'l.ik oranda secmen icin fon sistemi ile genel 1:1utce 
sisteminin farki yoktur. Secmen her iki sistemde de ayni o
randa kamu hizmeti talep edecek ve oylamas.in.i bu orana gore 
yapacaktir. Tek tek belirtmek gerekirse itfaiye hizmetinden 
40 birim, gil\,.enlik hizmetinden de 60 birim talep eder. E~er 
secmen bu iki hizmetten ayn.i anda t4lep edecek ise, bu hiz
metlere kendi verdi&ti de&ter olan 40/60 yani 2 itfaiye hizme
tine kar~.il.ik 3 gilvenlik (polis) hizmeti istemekt.edir. Secmen 
bu $ekilde aag.ilim yapan biltceyi isteyerek kabul edecektir. 
Bu orana "t....:vtl denge" oran.i denilmektedir. Tam denge oran.indan 
farkl.i. tilm diier i.::·1ranlar secmenin gercek isteiini yans.i.tmaya
cakt.ir. Tam denge oran1111 veren toplam talep eirisi ~ekilde 
Df + Dp egrisi ile belirtilmi$tir. 

Eter bi.it.cede gelirlerin hizmetlere tahsis oran.i eksojen ola
rak belirlenir ve ~0/60 oran.indan 50/50 orana gecilirse, her 
iki hizmet icin de talep elrileri deii$ir. itfaiye hizmetleri 
icin talep (Df) 'den {Df' )e ; giivenlik hizmetleri .ic.in talep 
ise (Dp)'den {Dp')e kayar. Biitcedeki yeni orana gore ba~int.i 
et.kisi i;:'lrt4ya cikar, secmen kendisine bir biitiin olarak: sunu
lan ve kendi tercihinden farkli olan yeni oran1 kabullenir. 
Yeni durumda arz etrisi ile yeni olu;?an talep eirisi kesi:?me 
noktas.i OX'f+p miktar.inda hizmet butilnilnu verir. Secmene hiz
metleri bir biitiin halinde sunmak, secmene daha az tabnin sai
lamaJ:::tad.i.r. Yeni durumda secmen daha fazla talep etti~i hiz
metten daha dil$fU.r mikt.ar, daha az talep etti~i hizmetten ise 
daha fazla almak zorunda b1rak1lm1~t1r. 

Burada toplam kamu hizmeti i.iretimi ile ilgili sorunlar do1-
maktad.i.r : ornekte olduiu gibi eler oran, talebi daha esnek 
olan hizmetin lehine geli:?ir ise, toplam kamu ilretimi fon 
f inansman.indan genel butce finansman.ina gecerken art.I.$ goste
recektir. Ak:si takdirde, oran talebi esnek olmayan hizmet 
lehine de~i$ir ise, toplam kamu ilretiminde azalma olur. Ancak 
birinci durtun soz konusu oldutunda oyle bir ilst 5.1.111.r noktas1 
vard.i.r ki~ yeni biltce oranlar.i. kar$1s.i.nda kamu i.iret.imi arta
ca1.ina elastil::: olan talep e~risinde deti~iklikler meydana ge
lebilir. Biltcede tahsis C•raninda yang.in onlemlerine sif .ir 
pay ayr.ilirsa, tilm harcama gi.ivenlik tedbirlerine yap.ilir. Tam 
tersi soz konusu oldutunda, %100 'luk bir oran olu~mr ve ti.im 
harcama itfaiyeye ayril.ir. Durtunu :?ekil 2 arac1l1ti ile daha 
acik gorebiliriz: 
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0 o• 

Sekil 2 

E noktasindaki dikey uzaklik, OP ve O'F uz1mluklarinin topla
mina esittir. Biitce gelirlerinin tahsis orani itfaiye hiz
metleri lehine d.elisb:· ise, top lam arz Sekil 2, de E noktasi -
rnn sa1indaki yiikselen kis :i..ma do.(tl:1.i ai'"tis gosterir. Top lam 
arz M rwktasina kadar artarken, M noktasindan sonra oran it
faiye hizmetleri lehine de~istikce, arz da F noktasina kadar 
dusiis gosterir. Oran guvenlik hizmetleri lehine gelisme gos
teri:l::·se, E noktas ind.an P noktas ina do~:i:1J. di.isiis meydana ge 1 ir. 

Diler iki e~i ise her iki kamu hizmeti arasindaki gercek 
da@tilimi [Af ve Ap] ve ba~inti etkisi sonucu ortaya 1;ikan 
dat;ilimi [If ve Ip] gosterir.[113] Batinti etkisi ile elde 
edilen sormc ile sei;;menin ger1;ek tercihini yansitan paylasim 
sadece tam denge noktas ind.a kes is ir. Tfun di~er oranlarda ger-
1;ek tercih ile baginti etkili som.ic farklilik gosterir. [111:1'] 

[113] "Actual and imputed components'' 

[111*] J.BUCHANAN, "The Economics of Ea:r:marked Taxes", Journal 
of Political Economy, Ekim 1963, s.J.i.57 - J.i.69 



3. KAMU DRTAKLI~I FONU 



3 • KA.MU ORT.AKLI ~I FONU 

Bu bolilmde, onceki boli1Inlerden farkl.i. olarak teorilerden 
ve normatif de~erlerden uzak:lasarak, uygulamaya donmekteyiz. 
Asl.i.nda uygulamaya yonelmek teorilerden ve normatif deierler
den uzaJ.dasmay.i. kesinlikle gerektirmez, hatta uzaklasmamay.i. 
sa~layabilmek teorilerin pratikte gecerliliiini gi.)stermek ve 
uygulamada normlara ne kadar batl.i. kal.i.ndii.i.n.i. ispatlamaJ.:: sa
y.i.l.i.r. Biz, yukaridaJ.d boliimlerde arast.i.rd.i.t.1.lllJ.Z konulara, 
1960 sonras.i. Tilrkiye ekonomisinde nas.i.l yer verildi~ini, uy
gulamanin ne sekilde gelistitini gi5rmek icin mevcut fonlar i
cinden bir tanesini miimkiin oldutu kadar a·~t'r.I.nt.i.l.i bir sekilde 
incelemeye cal.i.sacai.iz. 

incelememizi ulkemizde kuiulmus olan 130 f oro1n icinden Kamu 
Ortak.li~i Fonu uzerinde gerceklestirdik. Kuruldutu zaman 
Toplu Konut. ve Kamu Ortakl.i.ii idare:.~d {TKKOi) bilnyesinde top
lanan ilc fondan {Toplu Konut Fonu, Kamu Ortald.iii Fonu, Ge
listirme ve Destekleme Fonu' ndan) biri olan Kamu OrtaJ.r:lii.i 
Fonu 1990 y1l111da 'bu idareden ayrilarak bat.1.lllsiz bir idare 
olmustur. Arast.i.rma konusu olarak Kamu Ort...."\kliii Fonunu sec
memiz bir rastlanti sonucu detildir. TI<I<Oi 'ne hatli uc fon 
1966 senesinde toplam 103 fon aras.i.nda sayi olarak % 3'il 
1.)lustur.mamasina ra~en. toplam fon kaynaJ.darinin % 25 'ne denk 
dusen oranda kaynaJ.:: kullanim.ina ulasmislard.ir. [ 115] "Ayr.ica, 
bu fonlar 51.)syal ve ekonomik amaclar.in cok bel irgin olaraJ.:: 
kullanild.i.i.i. siyasal yonetimin kendisini en giiclil ve elesti
rilmez sayd.ig.i fonlard.ir."[116] TKKOi'ne bail.i bu iic fon as-
1.inda birbirinden bai.1.lllsiz ilc fondur. Baska bir deyisle. ayni 
cat.I. alt.inda olmalar.i nedeniyle birbirlerine diter fonlardan 
daha ba~.I.mli 1.)lmanuslard.i.r. 

K.O.F. 'nun gelir kaynaJ.::lar.i icinde yer alan C~elir Ortakl.i~.i 
Senetleri (GOS) mali iktisat alaninda benzer uygulamalara 
ca~rl.$J.m yapmaktad.ir {Osmanl.i Maliyesindeki esham sistemi gi
bi). Bu ara$t.l.rmada Kamu Ortakl.i.l.i. Fonu'nun teorik fon kav
ranuna ne J.;adar yaJ.an oldu~unu, gelir ve giderlerinin topla
nis ve da~.il.1.lll.l.nJ., hedefledigi amaclara erisip erismedigini, 
eter eristiyse bu siirecte fon uygulamas.inin onemini gormeye 
calisacaiiz. 

[115] O~uz OYAN - Ali R.iza AYDIN. "istikrar Progranundan Fon 
Ekcmomisine", Teori Yayinlari. 1987 ,s.96 

[116] O.OYA.t:.r, "istikrar Progranundan Fon Ekonomisine", s.96 
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3. 1 KURULUSU 

Kamu Ort..akl.i~l. Fonu U<.O.F.). Gelir Ort.akligi senet.leri. 
hisse senetleri ve i:?let.me haklar.i ile altyap.i t.esislerinin 
i$letJnesinden satlanan gelirlerin topland.ig.i fondur. [117] 
K.O.F.'nun kullan.ilrnasi ile ilgili biitiin i:;;lernler Kamu Or
takl.igi idaresi taraf indan yiiriitiiliir. [ 118 l Ba:;;baJ.:::anlik Yill:::sek 
Denetleme Kurulu t.araf.indan da denet.lenir.[119] 

Karnu Ort.aklit.1. Fonu. 2983 say.il.i ve 29.2.1984 tarihli "Tasar
ruf lar.1.11 Te:;;vil::i ve Kamu Yat.1.r.imlar.in.i.11 H.izland.ir.1.lmas.1. Hal:::
kinda Kanun" ile kurulmu:;;tur. Bu kanunun amaci 'birinci madde
de :;;u :;;ekilde ac.iklanmaktad.ir : "Amac. istikra.i'l.1 ve gihreni
lir gelir ~.rerilmesi suretiyle tasarruflar.i te:;;vik ederek sat
lanacak ek f inansman kaynakla.i'.i ile kamu yatir.i.mlar.1.111 siirat
le gercekle:;;tirmektir." Burada i5nemli c•lan iki unsur vard.ir ; 
birincisi ek finansrnan kayna~i yarat.mak ve bunu tasarruflar.i 
te:;;vik ederek sailarnak, ikincisi ise karnu yat1r1mlar.1.ni h1z
land1rma1:::t.1.r. Demek ki, K.O.F. 'nun u\rgulanmasinin ba:;;ar.1.li 
olup olmadit.1.n.1. incelerken, gozoniinde bulunduracai.l.Jll.l.Z iki 
konu ek finansman.1.n nas.1.l yaratildigi ve K.O.F. ile finanse 
edilen yat.ir.1.J11lar1n ne kadar hiz kazandigid.ir. 

Tia{Oi Ba:;;kanl iti taraf ind an yay inl anan ( 19 8 4 -a 5- 8 6 -a 7 -B 8 ) 
yilla.i'.l. faaliyet raporlarinda fonun kurulu:;;unu gerek:li k.ilan 
ekonomik konjonktiir gozler oniine serilmi:;;, ozetle hangi ilke
lere bail.i kalarak fon uygularnas.1.na gecildi~i belirtilmi:;;tir. 
Baskanl.1.k ta.i'afindan yazilan metinden boliimler alaral:::, K.O.F. 
idaresinin neyi amacladJ.lJ.nJ. kendi yorumlari ile gormek, daha 
sonra gelir - gider analizini yapmak son derece ya.i'arl.i ola
cakt.ir. 

[117] 2983 sayili ve 29.2.1984 tarihli kanunun 4.maddesi 

[110] 2903 sayili ve 29.2.1984 t.arihli kanunun 12.maddesi 
Bu idare ilk kurulduiunda Tia<Oi biinyesinde bulunmak
taydi. 

[119] 2933 say.1.l.1. ve 29.2.198(t. tarihli kanunun 15.madde.si 
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"Uygulamnakta olan 5. Bes Yilli.k Kalkin:rna Plaru. (1985-1989), 
GSYiR 'nin piyasa fiyatla:r:-iyla yi.lda oY.tala:rna % 6. 3 'Hik. bir 
arlis kayd.etmesini hedef lemis ; bu hedef e ulasabilmek icin de 
finanstnan dengesinin ic tasa-r.'1:1.iflax·a dayandiri.lmasi.ni a:rnacla
rnistir. Plarilanan yatiri:rn ve tasaI'l:"l.lf hedef lerine ve d.olayi. -
siyla, on.gf.iriilen kalk1:nma hi.zina ulasi.labilmesi icin, ic ta'
sal'.:'1:1.lflarin yild.a or.tala:rna % 9.9 arlirilmasi, marjinal tasar
-.r.1.if orarn.rn.n da %29 olrnasi. geJ:·ekti~i, boylece topla:rn kaynak
lari.n plan doneminde (1985-1989) yi.lda orlala:rna % 6.1 nisbe
tinde axtis kaydetmesi hedef alinm1st1r. Planlanan kalki.mna 
h.edef lerinin tutb.11::1.ilalabilmes i, yatiri:rnla-:r:·in za:rnaru.nda ta
mamlanmas i.na ba~li.dir. [120] Biiyiik prcdelerin ve kamu alt
ya:pi tesislerinin zamani.nda tama:rnlanabiltnesi ise, oncelikle 
yeterli ve istikrarli finansman akisinin sa~lanmasi. ile 
mfunki.indiir. 

"Ancak, i.ilkemizde gectiiimiz yillara kadar silregelen bir uy
gulamada, zaten sinirl.i. olan yatirim kaynaklari ile hepsi za
ruri mahiyet arzeden cok say.idaki projenin bir arada yi.iri.ltiil
mesi gibi bir problem devlet biitcesi imkanlar1 dahilinde co
ziilmeye cal.i.;?ilm.i:?t.i.r. Fakat. her proje icin gereken ile k.i
yaslanamayacak: kadar dii~iik seviyelerde tahsis edilebilen ye
tersiz kaynaklar nedeniyle, yat.ir.i.mlar.i.n onemli bir k.ism.i.nda 
ekonomiye ilave yuk get.iren gecikmeler. dogmu:;:;tur."[1211 

Bu durtuw:la "Devlet. bi.ib;esi sistemi i~inde oncelikli ve onemli 
al tyap.i prcdelerine surekli J.:::aynaJ.::: ak.1:;tJ.l1.l.Il sa~lanmas.l. her 
zaman mimtk.iin oluta.di~ina gore, kan:unun kamu idaresinde bulunan 
ancak devlet butcesine yiik olmayar1 ve k&r amaci gutmeyen bir 

finansman modeli ile coz1.:ime kavi).$tur1ilmasi mecburiyeti 
hasil olmaktadir. Bu a:rnacla, bi.itce di$inda, siiratli isleyen 
yeni bir finansman mod.eli getirilmistir. iste, bu diisiincele
rin, yani "zamanind.a, yeterli miktard.a ve uygun $axtlarla" ek 
finans«ta.n kaynagi yaratma ihtiyaci.nin bir neticesi olarak Ka
mu Cll:takli.,it;i Form kur.1.ilmus ve bu fon makrc1 hedeflerin ger1;ek
lestirilmesine yonelik, istikrarli kaynak akl.$1.. sa~layan ge
nis tabanli bir finans havuzu olarak tesis edilmistir." [122] 

TKKOt Baskanli~l. taraf indan hazirlanan raporlardan alinan bo
lfunler, gayet acik bir sekild.e, "biib;e disinda" ve "siiratle 
i$leyen" bir mekanizmani.n gex·eklilitini vurgulamaktadir. Bu 
mekar1izma islerken yatirimlar 1.1:an "za:rnaninda" ve "yeterli" 
miktard.a f inansman satlanacak, bitirilen yatiri:rnlar ile de 
Kalki.nm.a Planinda hed.ef alinan biiyi.ime hizi ger1;eklesmis 

[1201 1984-85-86 Yillari Faaliyetleri. s.26 

(1211 1981 Faaliyet Raporu. s.18 

[1221 1984-85-86 Yillari Faaliyetleri, s.26-27 
1981 Faaliyet. Rapoi"u. s.19-20 
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olacak.t1:r. Bu finansmani sa~layan kui...,.ill.is nkar amaci gl1tme
yen" bir kuI:1.lb.is olacak, id.are d.evlet biitcesi d.i$inda d.a olsa 
kamu kesiminin elinde olacaktir. 

3.2 MEVZUAT 

Kamu Ortaldiii Fcmu' nun uymak 
asa~ida tablo halinde verilmistir. 
ba~l .i. bul \.mduiu kanun , yi5net..me 1 ik, 
hangi l·:::onu hakln.nda olduiu, sayisi. 
tenin ta.rib ve sayisi t;.rerilmistir. 

zorunda oldu~u mev.zuat 
Bu tabloda, K.O.F. 'nun 

Bal.:anl ar Kurul u karar in in 
yay.i.nland.1.~.1. Resmi Gaze-

TABLO 12: KAMU ORTA.KL!~! FONU MEVZUATI 

TORO 

Kanun 

Kanun 

SAY I SI TANIM.l 

2983 TasaI:~1.lf larin Tesviki ve 
Kamu Yatirirnlarinin Hizlandi
rilmasi hk. 

3188 2983 s. Kanunun Bazi Hilki.imleri
nin De~istirilmesi h.k. 
[Gerekli goI-iilen hallerde G.O . S. 
nin ve hisse senetlerinin satin 
alinmasina ve tekrar satilmasina 
karar vexmekJ 

Yonetmelik ai,,,/ 
84:95 

Kamu OI:takli~i Form Yon. 

Kanun 3291 1211,3182,2983,2985,3238, 
24:99,1177 s.Kanunlarin Bazi Md.' 
lerinin Yiiriir 1 i.ikten Kaldirilmas i 
ve Ki:T' lerin ozellestirilmesi bk. 
£Yurt ici ve ym:t dis ind.an, TKK.O 
Fonlaruun kullanma alanlarinda 
yarar lanmak iizere, kredi almaya 
karar vel..'"'mekJ 

- 4'8 -

RESMi 
GAZETE 

17.3.84 
1B'.:.t4:1,t. 

B.5.85 
18748 

13.9.84-
18514-

3.6.84 
19126 



B.K.K. 
[123] 

B.I(.K. 

B.K.K. 

Kantm 

Kanun 

K.H.K. 
[125] 

86/ 
10801 

86/ 
11104 

84/ 
6306 

3239 

3332 

310 

KOF,T.I<.F,Sav.San.Des.Fonu Hesap
lar.i.nda Biriken Fon .BaJ.::iyelerinin 
Neinalandir.i.lrnas.i.na Dair Esaslar 
(86/11104 s. BI-Q{ ile yiirilrlilkten 
kald.i.r.i.ld.i.. } 

KOF,TKF,Sav.San.Des.Fonu Hesap
larinda Biriken Fon Bakiyelerinin 
Nernaland.l.J."'.1.lmasina Dair Esaslar 

Kalk.i.nmada oncelikli Yorelere 
Uygulanacak Te$vik Tedbirleri bk. 

3074 s. Kanun'da Deii$iklik 
Yap.ilrnasi bk. 

Serrnaye Piyasasin.in Te:;;viki,Ser
mayenin Tabana Yayg.i.nla:;;tirilmasi 
ve Ekonomiyi Dilzenlemede Alinacak: 
Tedbirler ile ilgili [124] 
(md.10 ve 11) 

C.ikar.ilan G.O.S. ile bu senetler 
ile ilgili gider v·e i:;;lemler, bu 
konuda dilzenlenen ka~.itlar, bu ka
nun kapsanundaki KiT' ler ve t.esis
lerin gercek ve tilzel ki:;;ilerin 
ort .... =\k:l1t1na ac1lmas1na ve i:;;let.me 
haJ.::k.i verilrnesine dair bilt.iln i:;;lem
ler ve bunlarla ilgili butiln kai.it.
lar her t.ilrlil, resim ve harctan 
rnilst.esnadir. 

17.7.36 
19167 

23.10.36 
19260 

21.7.84 
18465 

11.12.85 
18955 

31.3.87 
19417 

5.2.1988 
19716 

[123] B.K.K. : Bakanlar Kurulu Karar.in.i.n k.i.salt..i.lm.i:;;idir. 

[12(«.] TKKOB ve TKF. KOF, Kurumlar Vergisinden muaf k1.u"'timlar 
aras.ina al.innu:;;, ayn.i. zamanda bu Ba:;;kanl1t1n ve Fon
larin elde ett.ikleri kazanclarin Gelir Vergisi Kanunu
na gf..ire t.evkifat.a tabi t.ut.ulmayacaklari hi.iJ.:::me bailan
mistir. (3332/11} 

[1251 K.H.K. : Kanw1 Hilkmilnde Kararnamenin k1salt1lnu:;;t..ir. 
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3.3 T:ANIMLAR 

Kanunda ge,;en kavramlarin tan.I.mlari yine kanunun iiciincii 
maddesinde ayr.intil1 c'1arak verilmektedir. Bu nedenle soz ko
nusu maddeyi oldu~u gitd aktarmakta yarar vardir. 

a) Al tyap.i Tesisleri : Koprii, baraj. elekt.rik santrali. kara
yolu, derniry1,:'Jlu. telekorniinikasyon sisternleri ile sivil kulla
nima yonelik deniz "·'e ha\'a limanlari ve benzerlerini, 

b) Tesis : Kamu iktisadi Kuruluslar.i ve iktisadi Devlet Te
sekkullerine {yurt dis.indakiler de .dahil) ait. miiessese, is
let.me, ba~l.l. ,,:'Jrtakl.ik ve benzerlerini, 

Milessese : serrnayesinin tamam.i. bir ikt.isadi Devlet. Tesekkil
liine veya Kamu iktisadi Kurulusuna ait olup, ona ba~l.i. islet
me veya i:~detmeler toplulu~unu, 

isletJne : miiesseselerin ve baili ortakl.i.klarin mal ve hizmet 
iiretim birimleri, 

Ba~l.i Ortakl.ik : sermayesinin '%. 50 veya daha fazlas.i. iktisadi 
·Devlet TesekkiUlerine veya Kamu iktisadi Kurulu:;;larina ait 
('!lan islet.me ve isletmeler toplulu~unu, 

c) Gelir Ortakliii Senedi : Kamu kurum ve kuruluslarina (Kamu 
iktisadi Kuruluslari ve iktisadi Devlet Tesekkiilleri dahil} 
ait altyap.i tesislerinin gelirlerine hakiki ve hiikmi sah.isla
r.i.n ortaJ.:: olmas.I. icin c.ikar.i.lacak senetleri, 

d) Hisse Senedi : Bu rnaddenin (b) bendinde tarif edilen te
sislere hakiki ve hiikmi sah.i.slar.i.n ortaJ.::: olmas.i icin c.i.kar.i. -
lacak senetleri, 

e) islet.me Hakk.i : Bu maddenin {b) bendinde tarif edilen te
sislerin belirli sure ve sartlar dahilinde hakiki 'ite hill::mi 
sah.i.slar taraf .i.ndan isletilrnesini ve varsa rnamullerinin pa
zarlama ve dai.i.t.I.m.I.11.1. yapmas.i.n.i. ifade eder. 

Yukar.i.da \Terilen kavramlarin baz.i.lar1111 ele alarak. Kamu Or
takl.i.i.i. Fonu cercevesinde ne rol oynad.i.klari11.i ve· Tilrkiye e
konomisi icindeki yerlerini ozet olarak ac.i.klamaya cal.isaca-
~l.Z. 

3.3.1 ALTYAPI TESiSLERi 

3.3.1.1 BARAJLAR 

KOF'nun kurulu;? amaclar.i.ndan en onemlilerinden biri dev
let. biitcesi imkanlar.i ile bitirilemeyen alt yap.I. yat.i.rimlar.i-
11.i. finanse ederek,h.i.zlandirmak ve bitirilmesini sa!;lamak idi. 
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"Altyapi" dendi~i zarnan akla ilk gelen yatirimlar barajlar 
ve hidroelektrik santralleridir. Di~ex·. bol'firolex·de gelir gider 
analizini yapacagimiz bu tesisler ha.Y.kiri.da kisa bilgi vermek, 
koroiya aciklik getirecektir. Tablo 13'de Kaznu Ol..-takli~i Fo
nunca finanse edilen barajlarin hangi ild.e, hangi akarsu iize
rinde bulunduklari, sulama, ener.Ji iiretimi taskin kontrolii 
gibi amaclardan hangisine hizmet ettikleri gosterilmistir. 
Ayrica barajlar ile ilgili ihale tarihleri, ikmal tarihleri, 
KOF katkisi ile beklenen kisaltma siiresi de gosterilmistir. 

TABLO 13: BARAJLAR [126] 

BARAJ ADI AKAR.SU ADI iLi: 
iKMAL KISALT

MAKSADI TAR.iHi: MA (ay) 

Adigiizel B.Menderes Denizli S+E+T 31.12~88 

Kapulukaya Kiz il ixutak Ankara E 1.12.88 

Menze let Ceyhan K.Maras S+E 25.05.90 

Karakaya Fi.rat Diyarbakir E 8.04:.88 

Samsun E+T 1.oa.aa 

Kelkit Tokat E 25.03.90 

Catalan Seyhan Adana S+E+T 24:.0'*.90 

Gezend.e 1 Eunenek Mersin E 2.05.91 

Gezende 11 Ermenek M.ersin 10.09.89 

Karacaoren Aksu Burdur S+E+T 12.07.91 

Tercan Tuzla Erzincan S+E 5.09.87 

Zilan Van S+E 15.04:.88 

Zernek Ho sap Van S+E+T 1.12.aa 

Kokliice Tok.at E 1.06.89 

Atatiirk Urf a S+E '*-11.92 

Derbent Kiz i. l iunak Sarosun S+E+T 27.01.90 

Gelingolii Konak Y.ozgat s '*-07.91 

cat Abdiilharap Malatya s 6.09.89 

[126] Tahlo 13 Kamu Ortakl.i.i.i Fonundan al.i.nan t.ahlolardan, 
31.12.87 tarihinde derlenmist.ir. S=Sulama. E=Enerji, 
T=Task.in Kont.rolii anlanunda k.'"l.tllan.ilm.i.stir. 
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Tablo 13'de adi gecen barajlar hakkinda kisa da olsa bilgi 
vel:."«tek, KOF 'un ilgilendi~i alanlarin onemini vurgulamak. ya
rar li olur kanisindayiz. 

a) Atatiirk Ba:raji ve Hid.roelektrik Santrali 

Atatiirk Baraji t3i.ineydoiu Anadoll.i Prcdesi kapsamindaki 13 pro
jed.en birid.ir. 6 ili kapsayan ve alan ola'I:·ak Hollanda' dan % 
76 ve Bel1;:ika' dan da % 139 daha bi.iyiik bir sahayi kaplayan 
pr1')je tamamiyle gercekle~ti~ind.e bolgeye ve genelde Ti.irkiye 
ekonomisine yapaca11 olumlu katki ta:r:ti~:ilmazd.ir. [127] 
Atatiirk. Baraj i ve Hidroelek.trik Santrali (HES} , Fi.rat nehri 
iizerind.e Keban ve Karakaya barajlari.ni.n mansabi.nd.a insa 
edilmekted.ir. 

Barajin konumunu goziimilzde canland.i.rabilmek icin, bazi sayi
sal bilgiler verebiliriz: [128] 

~: Bai'ajin bir uctan bir uca uzunluiu 1914 metredir. (Birinci 
Bo~azici Ki5prilsilnden daha uzun ) 

* Barajin temelden yfll::sekliii 18'1.. metredir. (istanbul'daki 
The .Marmara Oteli 100 metredir) 

:t: Baraj, kaya dolgu denilen bir sistemle in:?a edilmektedir. 
Toplam dolgu miktar.i 8(t..4 milyon metrekilp'tilr. (64 ki:?inin 
olfunilyle sonuclanan catal:: heyelaninda toplam 500 bin metre
kilp toprak yer deEi$tirmisti. Atati.irk Baraji dolgu miktar1 
168 , 800 ta.ne ·~~at.al::' a esi t. olmakt.adir. ) 

* Baraj gi.:Hilnde su, deniz seviyesinden en cok 542 metre, en 
az 526 metre yill:::seklikte olacal:::tir. 

* Bai'aj gcailnde toplam 48, 5 milyar met.rekilp su depolanacal:::t.J.r 

* Sant.rala su getirecek borularin cap1 7.25 met.redir. 

* 817 kilt...')metrekare tutmasi beklenen baraj golilni.in sular1n1n 
al tinda 1 ilce tamamen, 2 ilce k.ismen, 4 bucal::: k1smen, 29 
koy tamamen ve 106 koy kismen kalacakt.ir. Kamula:?t.irma si.i
recinde arazi sahiplerine iki al ternatif i5nerilmektedir: 
a) Paranin ;.)denmesi b) Soke veya Konya' da arazi verilmesi 

[1271 Farw::: BESKiSiZ, "GAP' ta hersey Atatiirk Baraji icin ", 
Milliyet, Eyliil 1988, 

[1281 :i:smet. BERKAN, "Devler ulkesini Ziyaret " 
18 Eyli.U 1988, 
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Atati.irk. Baraj i tarna:mlandiginda S 7 4:, 000 hek.tar al an sulanabi -
lecek.. Herbiri 300 megavat gficfinde sek.iz finitesi olan barajin 
ilk i.initesinin Mayis 1990'da devreye sok.ulmasi planlanmistir. 
Barajin 1992 yilinda bitirilmesi hedefler.o:nektedir. 

b) Urf a Tuneli 

GAP' in en onemli projesi Atatiirk Baraj.i, batida Birecik'ten,,. 
doluda Nusaybin'e kadar uzanan Harran ve Ceylanpinar ovalar.i
nl. sulayacak:t.ir. Bu sulama, kurulacak: kiici.ik barajlar "Te Urfa 
Tilneli ile olacakt.ir. 

Urfa Tiineli, 26.4 km. uzunlutunda, caplar.i 7 metxe 62 santim 
olan, yanyana iki ti.ineldir. Tiinel bittilinde 327,725 hektar-
1.ik bir alan SU!t'llll kendi akma gi.icii ile, 143, 649 hektari da 
pompayla sulanabilecektir. 

Tilnel in:;;aat.i sirasinda Atatiirk baraj goliiniin yill::selmesi ve 
tiinel alizlarini su basmasi tehlikesinin varlil.indan, baraj 
ve tiu1el in:;;aatlar.inin birbirine koordine edilmi.;; bir .;;ekilde 
iri.iriitiilmesi gereJ.::mektedir. [ 12 9] 

cl Karakaya Baraji ve Hidroelektrik Santrali 

Diyarbak.ir'a ball.I. 1;iingii.;;'i.in 20-25 km. ilerisinde, Firat neh
ri iizerinde, 1911 y.il.inda in.;;aati ba:;;lami:;; Karakaya Baraji, 
Giineydt.Jlll Tt.Jrt....,slar.in iizerinde kurulmu.;;t.ur. 1;evresinde 2300 m. 
yflkseklilinde Ulubaba Tepesi ve 1300 m. yi.ikseklilinde Ziyaret 
Tepe bulunur. 

Baraj ile ilgili baz.i biiyi.ikli.ikler a.;;a11da verilmi.;;tir:[130] 

* Bai."aj.in bir uctan diierine uzunlulu 462 met.redir. 

* Barajin en iist noktas.i, deniz seviyesinden 698 metre yuka
ridadir. 

* Baraj.in temelden yiiksekligi 173 metredir .• 

* Baraj in:?aatinda hemen hemen 3 milyon metrekiip beton kulla
n.ilnu:?t.i.r. (Bu miktar beton ile yakla.;;J.k 70 bin daireli 
bir alani in$a etn1ek mi.imkilndiir.) 

* Baraj .in su dept.Jlama hacmi 9, 5 mil yar metrekiiptilr. [ 131] 

[129] ismet Berkan, "Devler iUkesini Ziyaret." , Cumhuriyet, 
13 Eyliil 1988 

[130] ismet. Berkan, "Dolaya Kar.;;.i Bir Zafer " 
19 Eylill 1988 

[131] Yeniden Yap.i.lanma, Aralik 1988, s.8 
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3.3.1.2 OTOYOLLAR 

Kamu Ortakl.i.11 Fon' um .. m en onemli amacinin al t..yapi t..e
sislerinin insaatlar.i.ni h.izland.irmak oldu~unu bir cok kez 
tekrarlanu$t.l.k. Soz konusu al tyap.i. tesislerinin bi.iyiik bir 
k.ismin.i barajlar ~ .. re hidroelekt.rik santraller c1lusturur ancak. 
ot.01rol lar da son derece oneml i yer tutarlar. 

Otoyollar. diier tesisleri ekonc1mik acidan taman1layici nite
liktedirler. ornegin, bilyiikli.i~il ve onemi tart.i,s.i.lmaz olan Gi.i
neydoiu Anadolu Projesinin otoyol projesi ile s.ik.i bir ba~
lant.i.s.i vard.i.r. n GAP tantamlandii.i. zan1an. yilda 30 mil yon ton 
ek tarl..Jlt i.iri.'inili1 da~J.t..l..Jlu.. ancaJ.;: 1~ukurova bolgesinin t..icaret 
merkezi haline gelmesi ile milmkili1 olacaktir. Nitekim. Mersin 
- Tarsus - Adana - Gaziantep projesi bu dilsi.ince ile ba,slam.is
t...i.r. Bu ob.)yolun kolu iskenderun'a kadar inmektedir ve Urfa, 
Diyarbakir ve Mardin ilzerinden Irak s.in.irina bailan.mak:tadir. 
[132] 

Kamu Ort..akl.i.11 Fonu tarafindan fina11.se edilen otoyollar, Ti.ir
kiye' nin ticaret hacmini genisletip. istanbul ve Marmara Bol
gesi d.i~unda merkezler kurulmas1 icin son derece gereklidir
ler. " s,:in yillarda, her ne kadar iilkenin geri kalnus bolge-

.lerinde -;.rerilen tesviklerle, vergi muafiyetleri ile belirli 
bir ekonomik canlilik gi5zlen.mekteyse de ; al tyap.i.n1n yeter
sizliii, bu tip faaliyetleri daha basindan s1n1rl.i k.ilmaJ.:::ta 
d.i.r. [ 133] 

KanlU Ortakl.iii Fonu taraf 1ndan f inanse edilen otoyollarin 
dokiimii a:?atida verilmistir. [134] 

TABLO 1 ~: OTOYOLLAR 

Kapikule - Edirne 
Tarsus - Pozant...i 1 
Haydarpasa - izmit 
Edirne - K1nal1 
Kinal i - SaJ.i:arya 
Kazanci - Gilmilsova 
Gi.imiisova - Gerede 
Gerede - AnJ.:::ara 
Mersin - Adana - G.Antep 
A VJ.. ... upa Otoyol u 2 

[132] Safa GiRAY, "Gelece~in Biiyi.ik:lilklerine Uygun Bir Alt
yap1", Yeniden Yap.ilanma, sayi 3, Kas.im 1988, s.5 

[133] Safa GiRAY, n Gelece~in ..... ", s.(f. 

[134] Kamu OrtaJ.-:::111,.i Fonu, 1987 yili Faaliyet Rapi.)ru,s.31 
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1ru 
. . 

TORKIYE 
SURIYE 

PLANLANAN OTOYO 

---Otoyol AO• 

Yukarida Planlanan Otoyol a~i gosterilmektedir. KOF ta:raf in
dan finanse edilen otoyollarin "isletilmesini, insaat sira
sinda yonetimini ve denetimini yapacak bir otoyol sirketi 
k.uuna i~all .. smalari yi.iriitiilmektedir. ispanya' da, Japonya' da ve 
Fransa' da i:ix·nekleri gori.ilen bu tip otoyol sirketi, otoyollax·
la ilgili mali yiiki.imliiliikleri de iistlenecektir.''[135] 

[ 134] Bi.Uent GULTEKiN, "TKKOi 'ni, ekonomideki genel dengeler, 
genel biiyi.iklill::lerden ba~imsiz dii:;;iinmemek lazim; ciinkii 
yapt.iiinuz harcamalar, ekonomideki kamu harcamalarinin 
bir parcasidir." • Yeniden Yap.ilanma, sayi 5, Ocak 
1969, s.1-6 

- 55 -



Finanse ed.ilen otoyollardan bir C:irnek : 

Kinali - Sakal'.:-ya Otoyolu : Tiirkiye 1 nin ilk otoyol prcdesi o
lan Kinali-Sakar-ya otoyolu, 217 km. uzunh~undadi.r ve yapuni 
d.<".Jyt ayri kesim halinde siirdii:i:iilmektedir. Birinci Kesim, 63 
km. lik bir bctli.imdiir, Tekirdat -Edh.-ne ayrimindaki Ki.nali kav
sagindan ba~ilayarak, Matanutbey'de ( istanbul 'da) son bulrnakta
du:·. 6 kavsak, 4: buyiik viyadUk, 22 ust ve 4:0 alt gecid.i kap
sarnaktadi.r. ikinci Kesiin, Matanutbey ile Camlica arasinda 37 
kilometre olan kesirnd.ir. Bu kesimin Levent - Kozyatal!';i. ara
sindaki 20 kilometrelik boli.imiinde Fatih Sultan Kopriisi.i de yer 
alrnaktadir. Yapimi.na 1985 yili sonunda baslanan ve 1988 Tern
muz ayi.nda trafite aci.lan, 1090 metre uzunli~1.mdak.i Fatih 
Sultan Kopi"iisii'niin kule yi.iksekli,iti 164:, 60 metre, tabliyenin 
alt yi.izeyinin denizden yi.iksekliti de 6/,i, metredir. Fatih Sul
tan Kopriisii diinyanin en uzun asma kop:i:iileri aras i.nda 6 . s ira
y i. almaktadir. ikinci Kesimde, kopr:iiniin yanisira 16 biiyiik 
k.avsak, 53 alt ve list gecit, 11 viyadiik, 1 tiinel bulunmakta
dir. uci.incii Kesim, Caroli.ca - Gebze arasinda yeralan 1,i,5 Jan.den 
olusmaktadir. 3 kavsak, 8 viyad.Uk, 27 alt ve fist ge1;it bulun
maktadir. Dordi.inci.i Kesim, i:zmit - Saka:rya arasinda yer: al
maktadir. Bu kesimde 7 viyadiik, 72 alt ve ust gecit, 2 tunel 
bul umnaktad.1:r. [ 1 3 61 

3.~. GELiR ORTARLI~I SENETLERi 

Gelir Ortakli.it;i Senetler:i, kamu kurum ve kuruluslarina 
ait altyapi. tesisler:inin gelirlerine h.akiki ve hiikmi sahisla
rin ol:tak olmasi i1;in cikarilan senetlerdir. [137 J Kanunda bu 
sekilde a1;1klanan senetler, ilk defa kamuoyuna duyi.11:1.ilduiun
da, koprii ve barajlarin halka s;;:itilmas:i. ?eklinde anla~ilml.? 
ve ozel miilkiyet ile karnu miilkiyeti kavramlari. etrafind.a tar
ti?mala:r doltn11$tur. Bu kari.~aklik, kanunun ci.karilmasi ve ta
nimlarin verilmesi iizerine aciklita kavu~mu?tur. Zaten, "Kop
rii ve baraj, her acid.an 'kamu mali' niteli,tindedir, bunlar:i.n 
<liter herhangi bir tesis veya bir tasinmaz gibi ;:)zel miilkiye
te intikal ettirilmesi soz konusu olamazdi 11 

[ 138] Kopi""1i Sati
~l. d.enirkeri, bunun kopriiyii ozel miilkiyete devir ve teslim et
mek gibi bir anlam tasunadi.H;i. ilgili sahislarca belii--tilmi?
tir. 

[136] "Kinali - Sakarya Otoyolu". Yeniden Yapilanma. sayi 3, 
Ka:.:u.rn 1938, s. 6 

[137] 2983 No.lu Ka.nunun 3. rnaddesi 

[138] Bedi N. FEYZiO~LU, "Kopri.l SatJ.$.l. ve Biitce ilkeleri", 
27 $ubat 198~. Milliyet 
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3.4.1. 1984 - 88 DoNEMiNDE CIKARILAN GELiR ORT:AKLI~I 
SENETLERi 

Gelir Ort ...... "'1::1.i~.i Senet.leri ile ilgili aciklamalar.i Tablo 
15'de bulabiliriz. Bu tabloda. senet.lerin hangi tesislerin 
gelirlerine ait. •::>lduk::lar.i, tesisin gelirinin ne kadarinin bu 
senetlere tahsis edildiii, sat.i$ tarihi. vade ba$lama tarihi, 
vadesi, vade sonu ve Turk Liras.i olarak ihrac tutar.i veril
mi$t.ir. 

TABLO 15: 198(a. - 88 GELiR ORTAKLI~I SENETLERi [139) 

1.Bo!tazici 1.Bo~azici Ke ban Ke ban 
Kopriisii Kopriisii Baraji. Baraji. 

C:A.) (B) (A) (B) 

---------- ---------- -------- -----------
Gelb:· Tahsis 18 16 11. 5 10.5 
Orani (%) 

Sat.1$ Tarihi .3.12.1984 3.12.1984 7.01.1985 7.01.1935 

Vade Ba:? lama 1.01.1935 1.01.1985 1.02.1985 1.02.1985 
Tarihi 

V-.:tdesi 3 5 3 5 
( y.il) 

Vada So nu 1988 1990 1988 1990 

ihrac Tutar.i 
{milyar TL.) 5 5 20 20 

[139) Tablo 15, i.MKB • Tahvil Rehberi, KOF'dan alinan taJ:ilo
lardan derlenmi:?t.ir. 
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Ke ban Ke ban Ke ban 
Oymapinar Oymapinar Oymapinar 

(A) (B) (C) 
------------ ------------ ------------

Gelb:· Tahsis 
Orani 20.6 5.6 c: ., 

...... ...:J 

Sa ti$ Tarihi 10.07.1985 10.07.1985 10.07.1985 

Vade Ba$lama 1.08.1965 1.08.1985 1.08.1985 
Tarihi 

Vadesi 3 
( yil) 

Vade So nu 1989 1903 1989 

ihra•;: Tutari 
(milyar TL. l 60 20 20 

1.Bo&azici Kop. 1.Bo~azici Kop. 1.Boiazici Kop. 
Ke ban (A) Ke ban ( B) Oyrnap1nar (A) 

Gelir Tahsis 
Orani ('~) 1 7 .7 26.0 .FC:22 - 0:68 

Sa ti:? Tarihi 12.02.1936 29.07.1986 3.09.1986 

Vade Bas lama 1.03.1936 1.09.1936 1.10.1936 
Tarihi 

Vadesi 3 ., 
~· 3 

(y.il) 

Vade So nu 1989 1909 1939 

ihrac Tutari 60 100 60 
(milyar TL.) 
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Karakaya Karakaya Karakaya Karakaya 
(A) (B) (C) (D) 

----------- --------- -------- ----------
Gelir Tahsis 
Oran.J. (%} Keban:26 Keban:7.1 Keban:7.1 Keban:21 

Sat.i..;; Tarihi 16.02.1987 11.05.1987 :3.06.1987 2.11.1987 

Vade Ba:? lama 
Taril1i 1.03.1987 1.06.1987 1. 06 .1987 1.11.1987 

Vadesi 
( y.i.l} 3 3 3 3 

Vade .Sonu 1990 1990 1990 1990 

ihrac Tut.ar.J. 
(milyar TL.> 100 30 30 100 

DOViZ DE~ERiNE ENDEKSLi GELiR ORTAKLI~I SENETLERi 

Gelir-Faiz 
Orani 

Sat.i.;; Tarihi 

Vade Ba.;;lama 
Tarihi 

Vadesi 
( yil) 

Vade Sonu 

ihrac Tut.ari 
(milyon DM ) 
(mil y1,:m $ ) 
(milyar TL.) 

Hasan Uiurlu 
(A) 

------------
10 

16.06.1987 

1.07.1937 

3 

1990 

52 
29 
50 

Hasan Uiurlu 
(B) 

-------------
18 

20.07.1937 

1.07.1987 

- 59 -

5 

1992 

10'* 
56 
100 

GAP 
(A) 

----------
U<.K.) 3.5 

12.08.1987 

1.09.1937 

6 

1993 

10~ 
56 
100 



DOVi:Z DEttER.i:NE ENDEKSLi: TAHVi:LLER 

Petkim PTT 
(A) (A) 

------------- ------------
Gelir-Faiz 
Orani DM:S.0/$:8.0 DM:S.0/$:6.0 

Sat.i:;> Tarihi 29.06.1987 20.08.1987 

Vade Ba~lama 
Tarihi 1.07.1987 1.09.1987 

Vade 3 6 

Vade So nu 1990 1993 

ihrac Tutar.i 
(mil yon DM ) 52 104 
(mil yon $ ) 29 56 
(rnilyar TL.) so 100 

3.<..2 KAMUOYUNDA GELiR ORTAKLI~I :i:LE iLG:iL:i YORUMLAR 

onceki bolilmde ayr.int.il.i dokilmi.i verilen Gelir Ort.akli~i 
Senet.leri piyasaya sunulduiunda de!i~ik yorumlar yap.ilnu$t.ir. 
KamttoYtmun si.irekli ilgisini 1;:ekmesine ra!men yorumlar her za
man olumlu olmanu;?t.ir. Bas.indan alinan kisa bilgilerle duru
mu ac.iklamaya cal.i$acai.iz. 

1986 : 

Ki.:ipri.i Get.iri Lideri : Boiazici Kopriisu gelir ort.aklari 
"silpei."' gelir" elde etmeye devam ediyor. Kopriiniin 
gi.inlfil.:: geliri, temmuz ayindan sonra hizla art.ti ve 55 ila 
62 milyon lira arasinda gercekle~t.i. Yilin ilk yar.is.i.nda 
ki..')pri.iden gunde 50 milyon lira dolayinda gelir sailaniyor
du. YetJdliler, beklenenden y\.lksek mil::t.arda gelir saila
yan koprilniln yillik get.irisinin yuzde 7 5 'e ular?acaiuu 
kaydet.t.iler \'e kopril gelir ortaJ.::liii senet.lerinin, 
tasarruf larin degerlendirilmesinde en karli yat..i.rim oldu
iunu vurguladilar. 
CMilliyet., Aralik 1986 ) 

KOpril Enflasy1J11u t~ect~i : 5,:)n iki y.ilda e11flasyo11 yiiz,.:te 86 
olarak gercekle~irken, Boiazici Koprilsii senet.leri yiizde 
125 gelir get.irerek: enflasyonun 39 puan ilzerinde kazan
dirdi. 
{Milliyet., Aralik 1936 } 
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31.12.1986 tarihi itibariyle bazi de~erler: 

1987 

1 Arr~rikan Dolari = 767,2q TL. (efektif sati~) 
Cumhuriyet Altini = 68.000 TL. 
(1 Yil Vadeli) Mevduat Faizi = %4.-S.O 

Dovize bagl.i. gelir ortaklitJ. senet.leri cikar.i.lacaJ.::: \re 

Turk Liras.i.'nin deteri dil~tukce, gelir ort.akl.i.ti belge-
si sahiplerine odenen rnikt.ar art.acak. . 
(Cumhuriyet., Nisan 1987 ) 

Biltce kaynaklaJ.'J.n.i.n yeterslzlitlnden sonra, hilkiunet fon
lar lcln de yeni kaynak aray.i.:;;i icine girdl. Gelh.' Or
t.aklit.i. uygularnasindan sonra doviz senedl cikar.i.larak ic 
b(>rclanmaya gidllecek. Buna gore, tasarrufunu do\rize ya
t.irmak ist.eyen v·atandas, Taht.akale' de do\dz arama zahme
t.ine girmeyecek, devlet.in cikai'acati resmi senetleri a
larak, dovizden elde edebilecetinden daha yfiksek gelir 
satlayabilecek. 
(Cumhurlyet., 17 Nisan 1987 ) 

Ortakl.ik Senetlerinden Kaea~ : Gelir ortaJ.::1.it.i senetle
rlnden kacis ba$ladi. Bircok tasarruf sahibi di.in i5denme
sine baslan.i.lan Botaz Kopriisi'i - Oymapinar Baraj.i. .Miist.e
rek Gelir Ort..."lkl.iti Senet.lerine verilen yilzde 19. 33' Hik 
al ti aylik geliri az bularaJ.:: senetlerlni paraya cevirdl
ler. . .... Daha i5nceleri ozelllkle Botazicl Koprilsilniin A 
tert.ibl senetlerine yilzde 70 gibi yilksek blr gelir payi 
v9F1rilmesinden sonra, gelir ort.akliti senetlerinin dati.t
t.i.klari gellr payi giderek dil:;;rneye devarn ediyor. 
(Cumhuriyet, 16 Nlsan 1987 ) 

Tahtakale'ye Son Darbe: Yari.n piyasaya c1kar1lacak doviz 
endeksli senetler, sadece istanbul 'da detil, bi'itiln Tilr
kiye 'de Dolar ve .Marka yonelen ilgiyi kendl ilzerlerine 
cekebilecek. Yeni borclanma sisterninin, bankalardaki do
viz t.evdiat hesaplari.na da raJ.dp olacati, bu durtunda 
banka sisternlne yonelecek do\dzlerin azalrnasina yol aca
cati ifade ediliyor. 
(Gilne$, 14 Nisan 1987 ) 

KaraJ·::aya Senetleri Ertelendi Ba~baJ.;:anlik Toplu Konut 
ve Kamu Ort.akl.iti idaresi. 11 .Mayis't.a satJ.:?a sw1dugu 30 
rnilyar lirali.k KaraJ.i:aya Baraj.i gelir ort.aJ.d.iii senedi 
sat.J.$1.nda istediti sonucu alamay.i.nca, C grubu bisse se
netlerinin sat.J.$.1 ert.elendi .... Yetkililer, tic y.il vade
li senetlerin vade ba:?larna t.arihinin 1 Haziran olrnasinin 
kararlastirildii.ini bildirdiler. Boylece ilk kez gelir 
ortakliii senet.lerinin vadesi, sat.1ld1ti tarihten once 
ba:?layacak. 
(Ctmfuuriyet, Mayis 1987 ) 
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Karakaya "C" de Satmad.i : Karakaya Baraj J.. gelir o:r:takli
gi senetlerinin C tertibi de, daha once cikarilan B ter
tibi gibi ilgi goxmedi. Televizyon ve gazetelerde yer a
lan boy boy reklama rajtmen, senetlerin satisa sunuldul;u 
Ziraat Bankasi subelerinde diin "tam bir sessizlik" var
di.. Subeye sabah saatlerinde sadece bes-on kisinin bas
vurdutunu hatirlatan bir Merkez Sube yetkilisi sunlari 
soy1edi: "Devlet tahvilinin faizi yiizde 45'lere cikari.1-
di. Bank.a faizi, paza:rlikla da olsa yeniden gozde hale 
geliyor. Bu.nlara karsilik baraj gelir o:r:takligi senetle
rine yiizde 40 gelir payi dagitilacaii aciklaniyor. Tabii 
vatandas senetlere bu du:r:1.lmda ilgi goste:r:miyor. 
(Cu:mtoiriyet, 4 Haziran 1987) 

31.12.1987 tarihi itibariyle bazi degerler: [11,s,O] 
1 A:merikan Dolari = 1 018,35 TL. 
Cumhuriyet Altini = 91 678 TL. 
{1 Yil Vadeli) Mevduat Faizi = % 45 

1988 : 

Kopril Senedi Yilzde 108 Kazandirdi : Boiazici Koprilsil'niin 
193(t. yilinin sonunda sat.ilan 10 milyar liral1k gelir or
taJ.::liti senetleri, t.asarruf sahiplerine 1987 yil1nda 
"super" kazanc satladi. Kopril senetlerinin A t.ertibinin 
1987 yilinda yiizde 108, B tertibinin ise yilzde 96 dola
y1nda gelir get.ireceti hesaplandi. 
(Cumhuriyet., 6 Ocak 1988 } 

Keban'dan Reker Gelir : son gelir payi odemesi yapilacak 
Keban Baraj1 Gelir Ort.akliti 0 A" tertibi senetleri, 6 
ayl.ik net yiizde 70.(i,2 getiri verecek. 
(Cumhuriyet, 15 Subat 1988 ) 

Elektrik Zamlari Kebancilara Yilzde 
zamlari en iyi tasarruf araci oldu. 
Ort.aklit.i nA" tertibi senetleri, 6 
oran.inda gelir getirdi. 
{Ctunhuriyet, Subat 1988 ) 

70 verdi : Elektrik 
Keban Baraji Gelir 
ayda net yilzde 70.42 

Hayal Kir.ikl.it.i : PTT f aiz odemelerini gecikmeli olaraJ.:: 
ba$latti~ Faizleri gOren tasarruf sahipleri Odemeyi az 
bularak tepki gi5sterdiler. 
(Cumhuriyet, 17 Mart 1986 ) 

Keban • dan Para Akti : Gel ii.' OrtaJ.::li~i Senedi 'nde yeni 
bir rekor k.irildi. Keban Baraji "B" tertibi senetlerinin 
alt.i aylik gelirinin yilzde 85.25'e ula~t.iii belirlendi. 
(Cumhuriyet, 20 Aiustos 1988 ) 

[1(1.0] T.C.Merkez Bankasi, 1988 Yillik Rapor, s.109 
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Zox1J.nlu Tasal:Tt.lflar Emin Ellerd.e : Calisanlarin tasarru
fa tesvik edilmesi ve bu tasa:r:T1.1flarin dete:r:·lend.irilme
sine iliskin kanun cercevesind.e olustu:c1.llan "Zo:r:1J.nlu Ta
sa:r:c1J.f Form'1 nd.a biriken paralar, Tiirkiye Elektrik Kux1.l
nm 1 na akti. TKKOi'nin Kamu Ortaklili'ndan sorumlu Baskan 
Yarduncisi 5Jr.Jtes ozuygur "Calisanlarin Tasar:r:1.lflarini 
Tesvik Hesabi"nd.a biriken paralarla "TEK tahvilleri" sa
tin alindit;ini ai;akladi. 5Jr.Jtes ozuygur : "TEK, bu tah
villerin satisindan elde ettiti nakitle Kamu (Jrtaklif;i 
Fon 'una olan borcunun bir boliimU.nii tasfiye ederken, fona 
bu suretle giren 60 milyar lira, Atatiirk Baraji'nin fi
nansmaninda kullanilmistir. TEK tahvillerinin faiz ora
ru., her yJ...l i1;.in, kamu bankalarJ... taraf indan 1 yil vadeli 
mevduata uygulanan faiz ortalamasina esittir..... Gelb:· 
Ortaklif;i Senetlerinin halk taraf indan alinmasi ve yiik
sek getiri saglamasi, halki altin ve doviz tutma alis
kanlif;indan k.UJ:tararak, bu tiir atil fonlarJ...n ekonomiye 
kazand.irilmas ini tesvik etmektedir. " 
c Milliyet, 23 Eylul 1988 > 

inanilmaz Rant Elde Ettiler : Kamu Cll::takliiti 801:1.lltlb.l 

Bask.an Yarduncisi 5Jdi:.es ozuygur: "id.are gelir oranlarJ...nJ... 
verirken, enf lasyonun bu kadar yiikselecef;ini hesap etme
mistL Hesaplar, enflasyonun yilzde 30 - 35 lere diisecef;i 
uzerine yap1lmJ...st1. Ancak, fiyatlarin tab.mind.en yiiksek
lere 1;ak.masi, kopriiden ge1;.en arac sayJ...sinin olaf;ani.istu 
a:r:tmasJ..., kimsenin aklina gelmeyecek sekilde elektrite 
bir yilda yilzde 30 zam gelmesi, senet sahiplerine ina
nilmaz bir rant saf;ladi. Gelb::· OrtaklJ...f;l. Senetlerinin 
cof;unu 1985'te cikai"tmisiz. Sonra frene bastik sen.et 1;.i
ka:ctmayi durdurduk. Sen.et sahipleri yatirl.mcilardir. Biz 
kanunen yatiruncJ...ya kar$l. bir taahtriide giimistik. Tesbit 
edilen orandaki geli:r:· pay1.nl. veunek ZOI:1.lndayiz. 
(Cumhuriyet, Ekim 1988 ) 

31.12.1988 itibariyle bazi degerler: [1~1] 
1 Am.erikan Dolari = 1 815,98 TL. 
Cllmhuriyet Altini = 123 500 TL. 
( 1 Yil Vad.eli ) Me,<lduat Faizi = % 65 

[141] T.C.Merkez Banl·::asi,1988 Yillik Rapor. s:109 
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3.5 GECMiS DONEMDE GELi:R ORT:AKLI~I StSTEMiNE BENZER 
Bi:R UYGULAMA : 
OSMANLI MALiYESiNDE ESHAM S:tSTEM:t VE SONUCLARI 

Kamu Ortaklit.i Fonu taraf indan tasarruflari art.tirmaJ.:: 
icin ihrac edilen Gelir Ortakli~i Senetlerine benzer bir uy
gulama seneler i..')nce Osmanli Maliyesinde "Esham Sistemi" adl. 
al t.inda uygulannu:?t..ir. 210 senelik zaman araliiinin cok do
ial olarak ortaya cikardiii uygulama farkliliiinin disinda, 
temel mant.i.k ~a:?.irtacak t..ncilde benzerlik gostermektedir. Her 
iki uygulamada da amac devlete ek finansman sa~Uamakt.ir. o
zet cilarak aciklamaJ.:: gerekirse ; hilkilmet.in ileride elde ede
ceiinden emin t.:'#ldutu geliri onceden belirli $artlar al tinda 
ilcilncU :?ahislara tahsis etJnesi ve bu i~lem ile mali olarak 
sik.i:~nk t.)ldutu bir zamanda eline yuksek miktarda toplu para 
gecmesidir. 

Osmanli Maliyesi'nde uygulannu.:? olan esham sist.eminin gerek
celeri. olumlu ve olumsuz yanlar.i. sonuc olarak tum devlet. e
J.:::onomisine etkisi incelendikt.en sonra bu sistem ile bugiin uy
gulanan. Gelir Ortakliti Senetleri ile ic. borclanmaya gidil
mesi arasindaki benzer ve ayk.ir.i noktalar ele al.inacaJ.;t..ir. 
[142] 

3.5.1 ESHAM S:tSTEMiNiN DO~U$U 

Esham slst.eml 1768 - 74 sa\'a$inin getirdi~i mali sik.in
tilar sonucu uygulanmaya ba$lanmi$tl.r. Osmanli Devleti 22 yil 
.silren bir bar.i.:;; doneminin dilzeltti~i mall ko:;mllar ile 1768 
senesinde Rttsya ile sava9a girmi:?tir, ancak yillar ilerledik
ce sava$ Osmanl.i. De~det.l 'nin aleyhine geli:;;me gostermi:;; ve 
giderlerin f inansmani yi.izilnden mallyede bir krlz dotmu:;:tur. 
Bu durumda. padi~ah hazinesinden bore istemek, sava:? d1~1 gi
derleri kismaJ.;: gibi t..-)nlemler de alinnu:;;t.ir. 

Bu onlemler bazi sinirl1 yararlar sailami$ olsa da maliyedeki 
bunalirn.i. ortadan kaldiramam1:;;tir. 1774 yilinda Osmanl.i Devle
ti kendisi icin a~ir hilkilmler iceren Kilci.tk Kaynarca Anla:;;ma
sJ.nJ. imzalamak zorunda kalm.i:;;tir. Bu anla:;;maya gore Osmanl.i. 
Devleti Rusya' ya, ilc ~ril icinde, aiir hir sava:;; tazminati 

[1421 Esham sist.emi ile ilgili tiim bilgiler Dr. Yavuz CEZAR'
in gerek Maliye Boli.imil Dokt.ora Seminerlerlndekl ders 
notlarindan, gerekse yine Y. CEZAR' in n Osmanli Maliye
si'nde Bunal.im ve Deii:;;im Donemi CXVIII.yy dan Tanzi
mata Mali Tarih) ", Alan Yayincilik. istanhul, May.is, 
1986, kitab.indan alinmi:?tir. 
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<-.)deyec.ektir. Ayrica, Eflak ve Bogdan VoY'.rodaliklari tekrar 
Osmanli Devleti 'ne b~laru.yorsa da 1 odedikleri vergi eskiye 
oranla onemli ;:>11;iide kisitlaniyord:u. [ 14-3 l 

Osmanli Ma.liyecileri, finansma.n darbo~azini ic bor1;la.maa. yon
temi ile a.sa.bileceklerine inanarak. 1 1775 yilindan itibaren 
"Esham" uygulamasina ba~lanuslardir. Esh.am sistemine gecilme
den once "ilti.zam" \Te "Malikane" sistemi ile hazineye gelir 
sailanmaktaydi. [ 144] 

3.5.2 ESH.AM SiSTEMiNiN ESASLARI [1451 

Esham, ••sebm" (veya. sehim) sfizciiitiiniin co.~;uludur ve ••pay
lar, hisseler" anlami.na gelil:·. Ancak, "Esham" kelimesi uygu
lamada sozluk anlami ile kisitli kalmamis, belirli bir siste
me adini verm.istir. 

[143] Y .CEZAR, "Osmanli Mali1tesinde " .. . .. .. . .. ' s:74-77 

[144] iltizam \Te .Malikane sistemleri ile ilgili kisa bir a
c.iklama yapmal::ta 1rarar vardir : 

Hazineye gelir sa~layan vergi kayna~i.na "Mukataa" de
nir. E~er verginin tahsil isi bir miiltezime (miiteah.hit) 
verilmis ise, mukataa "iltizamen" idare ettiriliycn:: de
mektir. Miiltezim bir muteahhit gibi belli bir bedel 
karsili~inda vergi toplama isini iizerine almis bir ki
sidir ; amaci kar s~lamaktir. Miiltezimin kari, vergi 
toplama masraf lari. ciktiktan sonra elind.e kalan net 
vergi hasilatl. ile hazineye od.editti il tizam bedeli a:r:·a
s indaki farka esitti:r:·. iltizama verilen mukataadan ha
zinenin satladiti gelir biitcelerd.e "iltizam bedeli" 
olarak gox-iinfir. 

E~er bir muJ.r::ataa herhangi bir ki~iye belli bir bedelle 
kayd-i. haya.t k.osulu ile satilmissa, bu muk.a.taaya "Mali
k<ine muk.ataa" denir • .Malikane olaraJ.:: satilan mukataan.in 
satis bedeline "muaccele" denir. Satin alan kisi, hazi
neye bu muaccele d.isinda her yil, "mal" ad.i alt.inda ay
ri bir mebla~ daha oder. 

CD.aha ayrint.111 bilgi icin 
si'nde •.••. "• s:20 - 23) 

Y.CEZAR, "Osmanl.i Maliye-

[1451 Bu boliim hakkinda ayr1nt.1l1 bilgi Y.CEZAR'.in adi gecen 
eserinde s: 19 - 04 aras.inda bulw1abilir. 
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Esham sistemi1 daha i5nceden uygulanan Malikane sisteminin bir 
uzantisi.dir. Ma.likane sisteminde ve:r:·gi kaynaklax·i.nin yilli.k 
hasilati bir bi.itiin olarak. iicu.ncii ~ahislara satilmaktaydi. Es
ham uygulamasi.nda ise vergi kaynaklarindan sa~lanan yilli.k 
kar1 paylara boli.inerek satilir. 

Esharn uygulamasi bir ornekle acl.klanabili:r 

nxn adli. bir rnukataani.n 11t 11 senesinde yillik gayri safi hasi.
latinin 35 000 gur.11~ oldutunu varsayali.m. Ayni yil icinde mu
kataar11.n toplam gide:r:·leri 20 000 guY1.l~ tutmaktadi.r. "t" yili. 
i';:in net has i.lat yani kar [ 11*6 J 15 000 gu:r:1.i~tur. Het kari bu 
miktari bulan bir mukataanin dux-urau esham ihracina elveri~di
dir. 

ornekte mukataan.in y.ill.ik kar.i 100 paya ayr.il.ir ve bu paylar 
belli bir bedel kar$.il.iti isteyenlere sat.il.ir. Soz konusu sa
ti$.1n rahat yapil.ip paylarin elde kalmamasi icin sati$ f iyati 
(muaccele) dikkatle saptanir. MU:kataanin yillik kar.i. tiimi'i i
cin 15 000 gurus olduiuna gore her bir paya senede 150 guru:?
ltik kar pay.i dil$mektedir. Alic.ilarin bu paylara ne kadar rai
bet edecekleri t.ahmin edilmeye cali$ilarak, paylara belirli 
bir f iyat bicilir • .Saptanan f iyat yill.ik karin belli bir kati 
olur. ornekteki mul::ataanin yillik karinin 5 kat..i bir de!\,eri 
ile satild1tin1 varsayarsak, paylarin sati$ fiyat.i 750 guru~ 
olur. 

Eshami alan ki;>i be:?inci yil bi tip al tinci yila girdilUnde 
kara gecer. Esham.in vadesi belirli bir sene ile kisitl.i cilma
yip, alic.i.ya l·::ayd-1 hayat :?arti ile sat.ilnu;;tir. Eshami alan 
ki$i ne kadar uzun omiirlii olursa soz konusu al1:;> veri$ten o 
denli karl.i cikar. 

Devlet acisindan ise durumu Y. Cezar $0yle aciklamaktadir : 
"Eter esham ihrac olunma.sayd.i "t" yil.inda X mtikataas.indan ha
zineye girecek olan mebla~ 15 000 guru9 olacak idi. Esham sa
tl.$.1 i.le bu 15 000 guru:?ltik y.illik gelir vatanda:?lara bira
kilm.J.:?, buna kai.'9.ilik hazineye tilm sehimler satilarak t.oplam 
15 000 guru$Un girmesi saila1wi:?tl.r. Boylece, ileriye doniik 
bir gelir "t" senesinde devlet J.:::asas.ina girmi9 olur. 

Ne var ki, hazineye giren meblat vaz gecilenin ancak be$ ka
t.idir. Oysa, mU:kataanin yill.i.k net geliri olan 15 000 guru$ 
'itatanda:?lara omiir boyu tahsil edilebilme hakki ile devredil
mi$tir. Esham sahiplerinin olftme dek eshanu ellerinde tut.ma 
siiresinin ortalama on yil oldu1u varsayilirsa, ornetimize go
re hazine on yilda yill.i.k 15 000 gurus taksit.lerle t.ahsil e
dece~i toplanl 150 000 gurU$U, pe$in odeme kO$UlU ile toplam 
75 000 gurU$U vatanda$lara birakmi:?tir. 

[146] Osmanlica " faiz "'in kar anlaminda kullan.ildii.i 
Y.Cezar'in a.g.e'de s:79 'da belirtilmi:?tir. 

- 66 -



150 000 gux1isun bugilnki.i deiteri (buna "k" diyelim} ile 75 000 
gu-x:1.is {toplarn m.ua.ccele : "m") arasi.ndaki fark mekanizmanin 
kimin lehine isleditini belirleyecektir. Eiter m > k ise dev
let karli~ m < k ise esham sahipleri karli dux1.mt.d.a olacaklar
dir. " [ 1'4: 7 J 

3.5.3. ESHAM SiSTEM:tNi CIKMAZA SOKAN UYGULAMALAR 

Esham uygulamas.i k.isa vadede yararl.i olmu:;; ve ldrtakim 
acil giderleri f inanse et.mi:;>tir. Ancak. sistemin baz.i i.5zel -
likleri, uygulaman.in orta ve uzun vadede hazinenin zararina 
doniismesini kacin.ilmaz kilmistir. Bu ozelliklere kisaca goz 
atJnak:ta yarar vardir : 

i) Esham sahiplerine her yil odenecek olan "faiz"ler O::ar 
payi) (.-)nceden garanti edilmi;;tir. Y.illik kar payin1n be
lirlenditi oranda odenebilmesi icin mul::ataanin her yil, 
en azindan esham.in ihrac edilditi )TJ.l elde ettiii gelir 
kadar gelir sa~lamasi gerekmekteydi. 

Mukataalardan odenmesi gereken kar pay1 satlanamad1~1 
takdirde devletin ba;;vurabileceii. ancaJ.:: hemen hemen hie 
birini11 uygulanmas111111 arzu edilmediii 1rollar vard.ir. Soz 
konusu careler hep sisteme 1.:b.sar.idan mildahele say1lmakta
d.1r. Esh am sistemi kurulurken, sistemi kendi kendine cik
mazdan cikaracak bir yontem diisiinulmemistir.. Bu durumu 
pek garipsememek gerekir, ciinkii esham sistemini olusturan 
dii:;;iince. devletin ci andaki acil glderlerini f inanse ede
bilmektir. Bu nedenle elde etti~i gelir paylar halinde i.i
ci.incii .sahislara satilnus olan bir muk:ataa yeterince kar 
edemezse. uygulanacak olan ilk tedbir "faiz" odemelerini 
durdurmak ()lacakti.r. Ancak bu uygulama devletin itibar1111 
sarsacak ve diier mukataa gelirlerinin paylar halinde sa
tilmas.in.i onleyecektir. Uygulanabilecek ikinci yi.")ntem,es
ham sahiplerinin paylar.in.i al1rlarken odedikleri "muacce
le" bedelleri geri i5denerek paylarin ki,silerden geri a
linmasidi.r. Ne var ki, bu uygulama da bir seferde topluca 
para gerektirmektedir. Devlet zaten kar payi odeyemedigi 
icin para toplamaya cali,smaktad.ir ; bu nedenle bahsi ge
cen yontemin de uygulanmas1 di.i,siini.Uemez. Dagi tilan tilln 
paylarJ.n piyasadan . cekilmesi yolttna gidilmeyip. bir kis
flll.lll.11 muaccele bedeli geri odenerek pi1rasadaki pay say.is.i 
azalt.ilabilir. 

[1471 Y.CEZAR • " Osmanli Maliyesinde " • s: 30 
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Bu:rad.aki zorluk hangi eshamin geri alinmasina kal:·ar ver
mektir. Keyfi bir secimle bazi sehimlerin iptali veya 
d.evleti;e el konmasi d.a en az "faiz"lerin d.urd.u:r:1.ilmas1 
kad.ar d.evlet itibarini zed.eleyeci bir uygulama olacaktir. 
Devleti d.aha az sarsacak bir care, "faiz" od.emelerini bir 
siire geciktirmek olacaktir. 

En kolay bas~.Turulabilecek care, zarar eden mukataaya bas
k.a mukataalar ilave ederek odeme giicli.iiU.nii asmaktrr:. An
cak, bu yontem de ayni esham sisteminin d.otusu gibi, be
lirli bir siir·e fel:·ahlik getirecek, takip eden yillarda 
maliyeyi daha d.a guc duru:mda birakacaktir. (148] 

Zarar eden mukataanin aksine beklenildiiind.en d.aha yiiksek 
"·faiz" getiren mukataalara d.a rastlanilmii;:;tir. Devlet yi
ne gelir s~lamak amaciyla, ileride meyd.ana gelebilecek 
has ilat azalmalarini goz onunde bul undul.-madan, mukataanin 
artan kari oraninda sehim oranini arttu:misti.r. 

ii) "Faiz0 od.eme d.onemleri de so:r:1.in 'yaratan bir korm olmakta 
id.i. Bazi mukataalarin faizi yilda iki taksitte i:.id.enirken 
bazilarinda d.ort taksitte i:idenebiliyordu. Eshami satin 
almak isteyenler taksit sayisi fazla olan esham lehine 
tercih beyan ediyorlardi. Eier mukataa hasilatinin eld.e 
edilme hizi ile faiz odeme hizi arasinda paralellik yok 
ise faiz od.emeleri bir 501:1.ln yaratabiliyordu. 

iii) Devlet tarafindan kayd- 1 hayat ko~mlu ile ihrai; edilen 
eshami, satin alan kisinin i:ilfunii halind.e devlete geri 
donmesi (mahlul olmasi) beklenmektedir. Ancak bir eshamin 
devletin rol almadiii ikinci bir piyasada kisilerarasi 
sati:;;ini engelleyen herhangi bir kural da yoktur. Eshamin 
ikinci bb:· piyasada el del;istirmesi devletin uzl.ln bir 
siire sonra da o lsa ayni eshami tekrar pazar lama im.kanini 
ortadan kaldl.l:mis olmaktadir. Soz konusu uygulamanin iki 
etkisi bulunmaktadir. Birincisi, devletin eshami yeniden 
satisini engelleyerek yeni "muaccele" geliri elde etmesi 
onlenmi$ olmaktadu:·. ikincisi, satin alan kisilere ikinci 
piyasadaki f iyat d.aha uygun ise devletin yeni mukataalar 
uzerine cikaracaii eshama talep dusecektir. Her iki se
kilde de devlete yeni gelir akmasi onlenmis olacaktir. 

Devlet, kisiler arasi esham ali.m - satimina engel olama
yaca~ini bildi~ind.en, "kasr-i yed" resmi adi alti.nda i
kinci piyasadaki alisverisi vergilendb:me yoluna gitmis
tir. 1\.ncak bu vergi kaybedilen yeniden satis imkanini 

[ 1(1.81 Daha ayrintil.i bilgi ve ornekler icin baJ.aniz: Y. CEZAR 
"Osmanli .Maliy·esinde " • s: 84 - 86 
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telafi edememistir. "Kasr- i. yed" uygulamasinda ali.nan 
resim tutari, bir sehmin bir yillik faizi kadardir ve bu 
miktar "muac~ce le" bede 1 i kars is ind.a 0 ld.1J.k.1;a on ems izd.ir. 

3. 5. J., ESHAM SiSTEMiNi: CIKMAZDAN KURTARMA CABALARI 

Esham sistemi yukarida siralanan nedenlex·le cikmaza gir
mi$ ve devlet hazinesi son derece sikisik bir durl.lma d.i.ismi.is
ti.ir. Bu durumdan d.evletin itibarini. sarsmadan kurtulmani.n tek 
yolu soz k.onusu sistemi genisletip, yayginlast1:r:makti.r. (11,i.9] 

Genisle.me politikasi icin eski malikane sistemi ile esham 
sistemini bajd.astJ.rip, kaynastiracak yeni yontemler gex·ekmek
teydi. Aslind.a her iki sistem de di~erinin genislemesine en
gel teskil ediyord.u. i:ki sistemi kaynasti.rirken malikanecile
rin eskid.en beri alageldikleri karlari.na zarar verilmemesine 
ozen gosteriliyordu. Bu da, soz konusu m1J.kataarn.n yi.llik top
lam hasJ.lati i1;inde esham ihracina da elverecek bir fazlali
~i.n yaratilma.si.na b~li.ydi. (150] Eier bu fazlali.k malikane
ciye birakilmaz ve esham ih:raci. icin ayril1:rsa sistem genis
lemis olurd.u. 

Esham ihrac.i.n.i. mi.imk:iin k.i.labilecek fazlaliii yaratmak icin 
devlet yeni vergi salma yolunu tercih etmemi:?. zaten dev1et.e 
oden.mekte olunan. malikanecinin karl. dl.$1.nda tutulan ce$itli 
ode.meler [151) ile esham ihrac etJni$t.ir. Malikanecinin kar.ina 
zarar v·ermeden ve muk:ataanin malikanelik niteliiini 'hr.1zmadan 
esham ihrac edince eshamli malikane mukataalar ort.aya ciknu~
tir. 

Yeni muk:ataalar devreye sokularak sistem geni~letilditi gibi. 
balk arasinda itibar.i olan mukataalarin adi altinda yeni se
himler piyasaya siiri.ilmekteydi. Esham sisteminde kar oran.i sa
bit. olmasina ra~nen t.assarruf sahipleri bilinen. tan.inan mu
kat.aalarin sehimlerini t.alep etJnekteydiler. Uygulanan bu po
litika nedeniyle eshamli mukat.aa say.isl. nisbeten si.nirl.i 

[149] Sistemin geni~letilip, yayg.inla~tir.ilmas.inda 1785 yi
linda ikinci kez Defterdarl.i.ta at.anan Hasan Efendi'nin 
'bi.iyi.ik rol i.i olmustur. Hasan Efendi ilk gorevi sirasinda 
esham uygulamas.:i.ni baslatnus J.d~idir. ( Bak.iniz : Y. CE
ZAR , a . g • e • s.: 10 7 ) 

[150] Genis bilgi icin bakini.z : Y. CEZAR, a.g.e. s:103-106 

[151] "Vezaif", "has bedeli", "cizye caizeleri" glbi 
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ka.lmist1:r. Ancak bu si.ni.rli sayi sadece talebi olumlu etkile
mis, mali orgut acisindan birlestirilen muk.ataalar ayri. ayri. 
islem gi:i'i:'fneye d.evam etmis. sistem daha da kari~ak. hale gelmis 
ve kontrc\lu zorlasmii;;tir. 

TABLO :16 1775 - 1793 ARASINDA YILLIK KiR.I ESHAM OL1\Rl\K 
SATIIJ\N MUKATMLARDAN oRNEKLER. [ 152] 

Mukataanin Adi 

i: stanbul Tiitiin Giirm::1i,i!i1 

i stanbul Emt ia Gi.imri~ii 

i stanbul Kereste Gi.lnn:1~ii 

Yeni-il Mukataasi. 

Siroz Tiitiin Dorri.lm Resmi 

Filibe Nezareti 

Manasti:r M.ukataasi ve 
Manastir Kalemi Cizyesi 
istanbul Enfiye muk.ataasi 

Enf iye Mu.kataasina yapi.lan 
Destekler 

- ist.anbul Emt.ia Gi.imriilii 
i9tiraJ.ti 

- istanbul Tilt.tin Giinu'uiu 
i$t.iraki 

- ist.anbul Kahve MuJ.::at.aasi 
i$tiraki 

Halep Muhassilliii 

Berkof ca .Mukat.aas.i. 

istanbul Macunhanesi 

Macunhaneye Destek 
- istanbul Kahve Mukataasi 

i:?tiraJ.d 

Memlel1a-i cedid 

Eshama 
Ge1;is Tarihi 

1775 

1775 

1779 

1780 

1780 

1781 

1789 

1781 

1192 

1192 

1792 

1786 

1782 

1783 

1793 

1781* 

Pay 
Adedi 

160 

90 

16 

16 

30,5 

4:1,25 

17,5 

90,5 

17,5 

1,5 

15 

18,875 

18,5 

15,5 

6,5 

50 

[152] Ay-r.intil.i. bilgi icin bakin.iz Y.CEZAR, a.g.e.,s.109 
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3.5.5. ESHAM SiSTEMt UYGULAMASININ SONUCLAR.l 

Esh.am sistemi, savas sirasinda gelir kitliiina 1;are ola
rak ortaya c.ikm.i1;i- ancak bir siire sonra uygulamanin kendisi de 
Osmanli M.aliyesi'ne yiik olmaya baslami;;tir. 

Her seyden once mali orgiit esham sahiplerinin kontroliinii ya
pabilecek kad.ar gelismis deitildir. Eshamin oldu.ki:;a k.fo~.iik his
seler halinde satilmasi esham sahiplerinin sayisini arttir
mistir. isim benzerliii ve kimlik kontroliirriin yetersizliti 
esham sa.hibinin oli.imii ile ha.zineye geri doranesi gereken esha
min baskalarinin eline gecmesi ve bask.a bir kisiye fa.iz fjden
meye devam edilmesine neden olmustur. 

Devletin paraya ihtiyaci. arttik1;a. faiz odemele:r·i zorluk ya
i::atmistir. odenen topla:m faiz 1205 (1790-1) yi.linda 14:00 
hisseyi bulmustur. Bu denli yij.ksek miktal:·da odeme maliyeyi 
zox· duruma diisiirmi1stiir. [ 15 3] 

Faiz odemeleri bir biitiin ola.rak maliyeye yiik olmakla kalmiyor 
zarara. giren mukataalarin faiz i5demeleri de do~x1.idan dogx1.iya 
hazine tarafind.an yapiliyordu.[151*] 

Esharn ile ilgili sorunlar arttikca piyasadan esham 1:;ekme po
litik.asi uygulamnistir. Devletin pax·a Cid.eyerek eshamlari geri 
almasindan i;~ok sahipleri i:llen eshamlarin tekrar devlete ge1:;
mesi ve faizlerinin hazineye irad kaydedilmesi yoluna gidil
mistb::. Her ne kad.ar yi.1k.arida sozu gecen politika prensipte 
benimsenmi$ ise de hazine gelir kitlittin.a diistiikce geri alin
ml..$ esham yeniden piyasaya siil."'l1lmiii;;ti.ir. [ 155] 

[153] Y. CEZAR, "Osmanli Maliyesinde . ", s:133 "Giiniin 
Ordu Defterdari Serif Efendi, her yil esham .sahiplerine 
odenen hu paray.i fazla bulmak:ta ve faiz yilkilniln azal
tilma.s.i. icin ilginc bir care onermekteydi : Esham sa
hiplerine faiz i5demeleri Arabi aylara gore yap.ilmaJ.::tay
d.i.. odemelerde ( taJ.::.sit zamanlari) Arabi aylar yerine 
Rumi aylar esas alinirsa devlet otuz ilc yilda hir, hir 
yillik faiz i5dentisinden kurtulacak ve bu para devlet.e 
kalacakti." 

llSIJ.1 Enfiye .Mukataasi ile Macunhane .Mukataasi sava~ yilla
rinda zarara dii$erek, faiz veremeyen mukataalara ornek
tir. BaJ.aniz: Y. Cezar, "Osmanli .Maliyesinde ..• ". 
s:134. 

[1551 ~Y. Cezar, "Osmanli Maliyesinde ". s:134. 
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3.6 ESHAM Si:STE.Mi: VE GELi:R ORTM<LI<il SENETLERi: 
UYGULJ\MALARININ KAR.91Ll\.STIRILMASI 

Gelb:· OI:tak.li~i Senetleri uygulamasi 1985 yilinda basla
tilan bir cesit ic bor1:;larana seklid.ir. Senetler, "Karm.i Ku,rum 
ve kUl..."1.J.luslarina ait altyapi tesislerinin gelirlerine hakiki 
ve hi.ikrni ;;;ahislarin cirtak olmasi icin cika:x:·ilmis senetlerdir. 
"Bu uygula:m.anin arkasindaki mant:i.k "sa~lanacak. ek f inansman 
kaynaklari ile kamu yatirimla:x:·ini siiratle ge'l'.:·i:;eklesti:rn1ek
tir. 11 [156] 

Esharn sistemi ise 1768-74 sava:;un111 neden oldutu mali darbo
ta.z.i a:?maJ.:: icin ortaya C.I.kart.I.lmi.pt.ir. Ba$vurulan diier yon
temler et.kisiz kal.inca 1775 y.il.I.ndan itibaren esham sistemine 
gecilmi:?tir. Esham uygulamas.indaki arnac. vergi kaynaklarindan 
satlanan geliri i.icilncil :?ahislara aktararak, gelirin elde e
dilme tarihinden once ve toplu olaraJ.;;: ha.zineye gelir sa~la
maktir. 

Her iki uygulamada devlet, gelecek yillarda elde edeceli ge
liri ilcilncil sahislara tahsis ederek daha onceden ve toplu o
laraJ.:: gelir satlanu.:? olmaktadir. 

Baska bir benzer nokta da \.tygulamalarda millkiyetin devlette 
kalmasi. piyasaya ihrac olunan paylarin sadece kurumlarin 
y1ll1k: gelirleri olmasidir. 

Eshan1 uygulamasi gecmi:;; doneme ai t oldutu icin kesin yorum
larda bulunmak milmkilndiir. Bu yorumlardan en onemlisi eshan1 
uygulan1as111.in maliyeyi bunalimdan kurtarmak icin devreye 
sokulan bir sistem olmasina ra~men ; uzun donemi dil$ilnmeden 
ileriye suriilmil:;; bir yontem olmasid.ir. Zan1anla bir kisir 
di5ngil meydana gelmi$, sistem kendisi icin gerekli cilan geliri 
yeni paylar ihrac ederek el de etmeye ba:,?lanu.st.ir. 

Gelir Ortald1ii uygulamasi halen devan1 eden, geli:?meler gi:is
t.eren bir uygulan1ad.ir. Kesin yorum icin vaki t. heniiz erkendir; 
ancaJ.;;: simdiye kadar olan uygulan1a yukaridaki yoruma yaJ.an bir 
gozlem yapma .imkani vermekted.ir. 

Esl1an1 sisteminde pay sahiplerine i5denecek kar payi ( soz konu
su di.5nemde "faiz" olarak gecer) kesin olaraJ.:: saptannu.st.ir. 
Mukataa11111 geliri ne olursa olsun, pay sahibine odenecek faiz 
onceden belirlenen mehlat olacaktir . .Mukataanin gelir.inin 

l156] 2983 sayili ve 29.2.1981,t. tarihli "Tasarruflar.in Te:;;vi
ki ve Kamu Yat.I.ri.mlar111111 H1zland1r1lmasi Hakkinda Ka
nun" 
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yiikselmesi veya dusmesi esham sahibine odenen faizi etkile
mez. Uygulamanin bu ozelligi Osmanli Maliyesini, i1;.\inden ci
kilm.asi son der·ecede zor bir du:r:1.lll\a sokrmJ.stur. 

Gelb:· Ol:takligi uygulamasinda. senet sahiplerine vaad edilen 
faiz. kuI1.Jin ve ki.n:1J.luslarin elde edecekler·i gelirin belirli 
bir oranidir. Yi.izd.e (%) olarak ifad.e edilen bu oran kar9i.lifti 
yapilan odeme yillara gore degisiklik gosterebilditinden. se
net sahiplerinin eline gecen para miktari. da deiisken olmak
tad1:r. Bu dur1.llTlda Maliye esham uygulamasi.ndaki kadar zor du-
1::1..nna diismiiyorsa da, yine de, vade bitimindeki anapara geri o
d.emesi islemind.e gelir saglamakta guclUk cekmekte, bu ned.enle 
yeni senetlerin ihracina gitmektedir. 

Esham sisteminde ihra.;. olunan senetler· ism.e yazilid1:r. Sene
din isme yazi.li olusu, senetlerin piyasada el degistiunesi o
layi.ndan maliyenin habe:r:·dar olmasini saglamaktadiI:. Boylece 
maliye el degistil ... '"'ttle islemini vergilendirerek yeni bir gelir 
kaynati. bulm1J.s olmaktadir. Kisiler arasi alim-satim, "kasr-1 
yed resmin ile vergilendirilmistir. 

Gelir Oi.'"takligi senetleri hamiline yazili senetlerdir. Bu 5-
zellik senetlerin kisiler arasi el degistirmesinde maliyeyi 
devre disi. birakmistir. 

Esham uygulamasinda paylar "kayd-i hayat" ko~mlu ile piyasaya 
siiriilmektedir. Ki$iler sehim alirken devlete "muaccele" adi 
altinda bir odemede bulunn1aktadirlar. Esham sahibi kisi oliin
ce, teorik cilarak:, esham "rnahlul olur" \re devlete geri do
ner. Eshanun yeniden sat..l.ITIJ. ile hazineye ~reni muaccele bede
li odenir. Ayrica, bu uygulamada, eshanun devlete geri donilsii 
oliim yoluyla oldu~u icin, devletin anapara iadesi gibi bir 
kaygisi yoktur. 

Gelil .... OrtaklJ..#J. senetleri. eshan1a oranla k.isa vadeli senet
lerdir. Genel olarak senet vadeleri tic wa al t.i. yil arasinda 
de~isrnek:t.edir. ilk defa 1984 Aral.ik ayinda piyasaya cikarilan 
bu senetlerin anapara odeme i:,;>lemlerine 1988 yilindan itiba
ren ba9lanmJ.1?tJ.r. Gelecek yillarda da anapara odeme yiiJ:::ii ken
dini hissettirecektir. 

\ 
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4. KAMU DRTAKLI~I FONU'NUN 
GELiR - GiDER ANALiZi 



~. RAMt.J ORTAKLiijI FONU'NON GELtR - GtDER ANALtZi 

Kamu Or:takli.if;i. Form. ile ilgili aciklamalardan sonra, bu 
boli.im.de Fon 'un elde ettiti gelir ile bu gelirle:rin harcandi.~l. 
yerleri inceleyecetiz. Bu inceleme sonunda elde etmek iste
diif;imiz s<)nu1; Fon gelirlerinin amaca uygun bir sekilde kulla
ru.lip kullar11.lmad.1i1ni saptayabilmektir. Arastl.1::mada geli'l::· 
ve giderleri once tek tek ele alacati.z, sonra karsi.lasti.rma
lar yaparak sonuca gitmeye calisacatiz. 

l:t.1 KAMU ORTAKLiaI FONU'NUN GELtRLERi 

Kamu Or:takli~i Form' nun Gelb:· - Gider analizini yaparken 
Fon'dan elde etti~imiz tablolar esas ali.nmistir. Kamu Ortak
liti :i:da:i::·esi Baskanlitinin yilli.k biitce ve finansman program
lari.nda ve yil sonu itibariyle hazi.rladiklari. faaliyet rapor
lari.nda yer verdikleri YOI1.lmlar da goz ciniinde bulundu:i::1J.lmu9-
t1.ix·. A1;ikli.k getiremeditimiz bazi noktalar da kur:1.ill.istaki 
ilgili ki9ilerle goriiserek aydinlatilmaya calisi.lmistir. Bu 
boli.lmde uygulamayi old.utu gibi aktarip, yo:i::1.lmlax·i son boli.im.e 
bi.rakacati.z. 

4.1.1 KAMU ORTAKLI~I FONU'NUN oz GELi:RLERi 

KOF' mm Gelirleri icinde onemli olanlari "Fon 'un oz Ge
lirleri " ba~l.iti alt.inda t.oplannu~t.ir. Di~er gelirler ba~ka 
fonlardan yap.ilan akt.armalar ile KiT'lerden al.i.nan gelirler
dir. Fon'un oz Gelirleri icinde en onemli kalemler i:;;let.me 
Gelirleri, Gelir Ort.akl.i~.i. Senetlerinden elde edilen gelir. 
Yurt Dl..;?.J.ndan Alinan Kredilerdir. 

1985 - 88 yillar.i.nda Fon'un oz Gelirleri hemen hemen Fon'un 
tum gelirlerine e.;?ittir. Kamu OrtaJ.diii Fonu' nun gelirlerini 
17. Tablodan izleyebiliriz. 

[1571 KOF taraf .i.ndan haz.irlanan "Kamu Ortakliii Fonu Gelirle
ri" tablosundan alinnu;?tir. 
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TABLO : 17 

GELi:RLER (Toplam) 

FON'UN oz GELiRLERi 

AKARYAKIT TtiKETi.M VERGiSi 

iSLETME GELiRLERi 

FAiZ GELiRLERi 

i$LETME HAKKI DEVRi 

HiSSE S.Ei\f.EDi SATISI 

YARIM I<ALMI$ TESiS SATI$I 

K.o.Y KREDi GERi DoN'U$LERi 

GELiR ORTAf'J.I~I SENETLERi 

YURT iCiNDEN ALINAN KREDiLER 

YURT DI$INDAN' ALINAN :r--:R.EDiLER 

TRANSFERLER 

.KAMU ORTA.KL!~! FONU GEL:tRLERi 
(Cari Fiyatlarla - Mil~~n TL.) 

1985 

220,199.1 

220,199.1 

0.0 

69,130.2 

9,902.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

140,000.0 

0.0 

o.o 

1986 

584,571.6 

584,571.6 

36,962.7 

lQ.8,805.5 

17,120.4 

0.0 

0.0 

,:_i:: ') 
'U ::J • .:... 

20.0 

220,000.0 

5,000.0 

131,500.0 

DitiER FONL.ARDAN YAPIL.ru'l AKTARit.fALAR 0.0 0.0 

KiT'LERDEN FAiZ TAHSiLi 0.0 0.0 

1987 1988 

1,504,203.4 3,172,283.6 

1,498,931.3 2,921,902.9 

41,790.2 266,924.6 

355,813.7 886,590.1 

17,122.8 32,122.8 

20.0 140.0 

461.7 6,093.7 

38.0 531.6 

3,010.1 12,377.7 

358,966.0 483,998.0 

o.o 0.0 

721,043.0 1,232,928.9 

5,000.0 197,165.0 

o.o 53,215.1 



4.1.1.1 iSLETME GELiRLERi 

i:?letme Gelirlerine 
rakamlari gorilrilz. 

1935 • 
1986 . 
1937 • 
1938 

69,130.2 
• • 1(1..8,805.5 

355,813.7 
. 886,590.7 

milyon TL. 
milyon TL . 
milyon TL. 
milyon TL • 

i~letme Gelirleri ba:?ligi alt.i.nda toplanan gelirler be:? grup 
i:?letmenin gelirleridir: 

(i) 
(ii) 
(iii} 
(iv) 
( ....... ) 

(i} Barajlar : 

Barajlar 
Otoyollar 
Kopru 
icme Sular.i. 
Serbest Bolgeler 

Kamu Ortakl.i.ii Fon'u tarafindan finanse edilen barajlarin 
adlari, hangi ilde, hangi akarsu uzerinde bulundul·dar1 ve 
sulama, e-nerji. ta:?kl.n kontrolu gird mak:satlardan hangisine 
yaradiii Tablo 13'de gosterilmi:?tir. 

A$aiidaki t.abl<Jda ise, barajlarin elektrik iiretimi ve gelir
leri ile ilgili bilgiler verilmektedir. [158] 

TABLO : 18 BARAJ uRETiM VE GELiRLERi [159] 

KEBAN OYMAPINAR 

Uretim ( 1987 -.KWH) 6,092,770,000 1,483,570,550 

TutarJ. {TL. ) 168,216,929,771 39,147,163,907 

16,821,692,977 3,911*,716,391 

KOF Payi 151,395,236,794 

Tahsilat 102,871,535,642 35,610,641.0,198 

[158] Bu bilgiler KOF Gelir Ortak:l1i1 Dairesi tarafindan ha
zirlanan 31.12.1987 tarihli "Baraj uretimleri" ba;?likli 
tablodan al.J.11ffi.J.:?tir. 

[159] Elektriiin TL / I(liffl fiyat.1 1967 yilinda iic defa deii:?-
mi$tir. Ocak '87 ••. 22.52(t.5 $ubat '87 •.. 24.5468 

Temmuz '87 ••• 27.4168 Aralik '87 ... 40.7416 
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KARAKAYA HASAN Ul'jURLU 

tiretin1 (1987 - KWH) 3,334,803,000 1,943,750,000 

Tutar.i (TL.) 98,483,430,231* 51,420,305,516 

i$let.me Gideri (% 10) 5,1(1.2,080,552 

KOF Pay.I. 88,635,006,211 

Tahsilat 

Kamu Ortakl.ig.i Fon'una satlad.iii gelir ac.is.indan ele alind.i
t.inda tum barajlar icinde uc barajin geliri goze .:;arpar. Top
lam i$letJne geliri icinde de onemli yer tutan soz k:onusu ba
rajlarin gelirleri y.illar itibariyle a:?aiida verilmi$tir. 
{Rakamlar milyon TL.dir) 

1985 1986 1987 

KE BAN 6,565.9 103,979.4 1(1.6,663.3 

OYMAPINAR 24,294.5 

I<ARAKAYA 27,000.0 

(ii) Otoyollar : 

KOF tarafindan finanse edilen otoyollarin Fon'a gelir satla
diii si..')ylenemez. 31.12.1987 itibariyle dilzenlenen tahsil edi
len gellrler t.ablosuna baktitinu.zda otoyollardan sadece 1937 
'!til.i sonunda 204.5 milyon TL. gelir elde edilditini gorilruz. 

tiii> Kopri.i : 

KOF, Birincl Botazici Kopri.isilnden a$a~ida gosterilen t.ut.arda 
gelir elde etJni$tir.: 

1985 •••... 12,564.3 milyon TL. 

1986 • . 20,531.6 milyon TL. 

1987 ••..•• 29,400.5 milyon TL. 

1988 . . 44,339.0 milyon TL. 
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Civ) icme Sulari : 

Kamu Ortal:::li~.i. Fonu tarafindan f inanse edilen baslica icme 
suyu projeleri; AnJ.i::ara, Darlik. Biiyuk istanbul, izmir {D.S.i) 
izmir (Belediye), Antal ya Prcdeleridir. 1934 - 85 - 06 - 87 
y.illar.i.nda kayda deler bir t.ahsilat gerceklesmemi$tir. 

(v) Serbest Bolgeler : 

Bu kalem 1987 yilinda 425 milyon TL. gelir satlami;;tir. 

4.1.1 • .2 GELiR ORTAKLI~I SENEDi SATI$LARI 

Gelb .... Ortaklit.i Senetlerinin ne tiir senetler olduiunu, 
hangi tarihte ne kadar ihrac edildiiini. vadesi, vade ba;;lama 
tarihi ile vade St.)nttnu ve hangi tesislerin gelirinden ne ka
dar pay aldiklar.i.n.i 3.4 Gelir Ortakl1~1 Senetleri boliimiinde 
ve Tablo 15'de ayr.intil.i. olarak aciklamistik. Ayrica, Turk 
Lir.3si karsilikl.i ve doviz deterine endeksli senetlerin piya
saya sunulusu siras2nda halkin tepkisini gazetelerden kisa a
lintilar ile yansi tmaya cal.isnustik:. Bu bolfunde ise, senet
lerin seneler itibariyle Kamu Ortakliii Fonu'na sa~lad.l.~l. ge
liri gi5recetiz. Ort.aklik Senetlerini sat.in alan kisinin el de 
ett.i~i getiri ise 4.3.3. boliimde incelenecektir. 

Gelir Ortaklig1 Senetleri sat1~undan elde edilen gelir asati
da verilmistir. 

1934 . 10,000.0 mil yon TL. 

1985 . . . . 140,000.0 mil yon TL . 

1986 . . . . . 220,000.0 mil yon TL. 

1937 . . . . . 358,966.0 mil yon TL. 

1988 . . . 483,996.0 mil yon TL. 

T 0 PL AM •. 1,212,964.0 milyon TL. 

4.1.1.3 YURTDI$I BORCLANMA 

1987 yil.inda en yuksek gelir kalemi yurtd.i:;;.i. borclan
mad.ii. Yil sonu itibariyle borclanma rakami 721,0<i.3.0 milyon 
TL.'dir. 1986 senesine 131,500.0 milyon TL. olan di~ bore tu
tar2, 1988 programina yine en yiiksek rakam olarak gecmi;>tir. 
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KOF'nun kuI:1.llusundan itibaren en yiiksek gelir GOS'nin sati
sindan elde edilmis iken, .' 87 ve '88 de yu:r:tdisi borclanmanin 
yiikselisi diF.kat 9ekicidir. Seneler itibariyle en fazla gelir 
satlayan kalemler ele alinditinda asasidaki tablo ile karsi
lasiriz. 

TABLO: 19 EN YuKSEK GEL:tR SAl'jLAYAN KALEMLER (milyon TL.) 

1985 · 

1986 

1987 

1988 

• 

En Yiiksek 
Gelil::· Sa~layan 

GOS Sati~n 
(14:0,000.0) 

GOS Satisi 
(220,000.0) 

Yu:r:tdis i Bore 
(721,043.0) 

Yuitdis i Bore. 
(1,232,928.9) 

4.1.1.4 DiaER.LERi 

2 .. Derec.e 
Gelir Sa,itlayan 

:i:sletme Geliri 
(69,130.2) 

hdetme Geliri 
(14S,S05.5) 

GOS Sat isl. 

(358,966.0) 

:i:sletme Geliri 
(886,590.1) 

Aka:ryakit Tiik.eti.m Vergisi : 

3.Derece 
Gelir Satlayan 

Yu:r:td.is i Bore 
(0.0) 

Yurtdi.si. Bore 
(131,500.0) 

isletme Geliri 
(355,813.7) 

GOS Sat is i. 
(4:-83,998.0) 

Bu kalem ile otoyollardan dolayli. olarak gelir satlan
ma.k.tadir. 1986 yilind.a 36,962.7 milyon TL., 1987 de 4:1,710.2 
milyon TL. gelir saglanmi.s, 1988 programinda 60,000._ milyon 
TL. 'si olarak. c\ngoruldiigii halde 266,924.6 milyon TL. gelir 
elde edilmistir. 

Avanslardan Geri Donusler : 
i:stib.kaklardan mahsup edilen avanslar, gelir 

tablosunda bir denge kalemidir. Seneler itibariyle 
asatida verilmistir • 

1986. 
1937. 
1938. 

. . • . . . . . . 14,977.8 mil~ron TL. 
. . . . . . .14,873.0 n1ilyon TL. 
. ••..... 120,000.0 milyon TL. 

Kredilerden •Jeri Donil$ler : 

gider 
rakamlar 

Kredilerden geri d'3nil$ rakamlari onemli bir toplam olu:?-
turmamakt.adir. 

1936 . • . • • • • • . 20.0 milyon TL. 
1937 •......... 2,922.0 milyon TL. 
1900 •••••.••.• 14,000.0 milyon TL. 
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Faiz 
Faiz 

mi$tir. 
tablosundaki yeri a$aiida 

Gelirleri : 
gelirlerinin gelir 
1985 • • • . • . 9,902.7 milyon TL. 

..... 17,120.~ milyon TL. 
•••.• 17,122.8 milyon TL. 
.•... 32,122.8 milyon TL. 

1936 
1987 
1938 

i$let.me Hak:ki Devir Bedelleri : 

veril-

1937 y1l1nda 100 .O milyc111 TL. olarak: tahmin edilen de
vir bedeli 20.0 miliron TL. olaraJ.:: gerceklesmi:?tir. 1988 
program raJ.::anu. 200. 0 mil ycin TL. iken gercekle:?en miktar 
1<.0.0 milyon TL.dir. 

Yarim Kalmi~ Tesis Sat.l.$.1 : 
1986 yilinda 65.2 milyon TL., 1987 yilinda 38.0 mil'i'TOn 

TL. olaraJ.:: gercelde~en satJ.:? bedelleri 1988 program.Ina 600.0 
mil ycin TL. olaraJ.i: dahil edilmi:?, tahmine yakla~uk bir miktar 
gelir elde edilmi~tir. (531.6 milyon TL.) 

Hisse Senedi Sati$ Bedelleri : 
Hisse senedi sat.i~larindan 1987 yilinda 461.7 milyon TL. 

gelir elde edilmi~tir. 1983 prcigram.inda ise soz konusu sa
t.i:?lardan 20,000.0 milyon TL. gelir elde edilmesi hesaplan
IDJ.:? ise de ancak 6,093.7 milyon TL. gelir elde edilmi:?tir. 

Yurtici Borclanma : 
Yurtd.1.$.l. borclanma raJ::amlarin.i.n aksine yurtici borclanma 

raJ.::an1lar.i St.)11 derece dil$i.tktur. 1986 yil.i.nda 5,000.0 milyon TL 
olan yurt.lei borclan.ma 1987 ve 1988 y.i.llari gelir kalemleri 
arasinda yer almami:?t.J..r. 

4.1.2 TRANSFERLER 

Kanm Ort.akl.igi Fon'unun gelirlerini olu$turan ikinci ge
lir tipi de "Transferler" dir. Ancak deier olarak "C>z Gelir
ler" kadar onemli deiildirler. Transferleri ba~l.ica iJd bo
liimde inceleyebiliriz. Diger Fcmlardan Kamu Ortakl.igi Fon'u
na 1937 y.i.linda 5,000.0 milyon TL., 1988 y.ilinda da 197,165.0 
milyon TL. aktarma yap.ilnu$tir. KiT'lerden alinan gelir payi 
ve faizler 1988 y.il.inda 53,215.1 milyon TL.d.ir. 
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t,,...2 'KAMtJ ORTAKLliil FONU'NUN GiDERLERi 

Kamu Ch..-tak.liii. Fon 'urm.n giderlerini iki boli.im olarak 
inceleyebiliriz. Bu boli.imler Fon'un Temel Fonksiyonu ile il
gili Giderler ile T:i:-ansfer Giderleridir:. Ti.im gide:r·ler ai;;a~i
da.ki Tablo 19'da verilmektedir. [160] Ta.bloda. yer alan Gider 
kalemlerini, onceki boli.imde inceledi~imiz Gelir kalemlerine 
para.lei olarak incelemeye ca.li~a.c~i.z. :i:~letme Gelirleri, 
Gelir O:rtakli!i sati~la:r·inda.n elde edilen gelir, Yu:rtdi.si. 
bor~;lanma kalemlerine karsi.lik olan giderler mfunkiin oldu!u 
kadar ayrintili olarak incelenecek, di!er giderler daha kisa 
olara.k. aciklanaca.kti.r. 

4.2.1 FON'UN TEMEL FONKSiYONU iLE iLGiLi GiDERLER 

Bu bi5liimde Fon idaresi ve Transfer giderleri di:;;inda ka
lan. Kamu Ort.akl.ii.i Fonu'nun amacina hizmet. edebilmesi icin 
yap1lmas1 gereken giderleri ele alacagiz. 

4.2.1.1 ALTYAPI FiNANSMANI iLE iLGiLi GiDERLER 

( i l Barajlar : 

Kamu Ortakl.ii.i Fonu taraf indan f inanse edilen barajlar 
ile ay.r.inti.lJ. bilgiler Tablo 13 ve Tablo 18'de ve.rilmi$tir. 
Soz konusu barajlara a}TI.'.ilan harcama yillar itibariyle asa,... 
iida verilmistir: 

1985 . . . . . . . . 57,474.2 mil yon TL • 

1986 . . . . . . . . 234,040.4 mil yon TL. 

1987 . . . . 222,451.2 mil yon TL . 

1988 . . . . 62,000.0 mil yon TL . 

[ 160 J Tablc1 20 KOF taraf indan dilzenlenen " Kanm Ort.akliii 
Fonu Giderleri " t.ablosundan alinmi:;;tir. 

- 81 -



TABLO : 20 KAMU ORTAKLI~I FONU GiDER.LERi 
(Cari Fiyatlarla - Milyon TL.) 

GiDERLER (Toplam) 

FOtRlN TEMEL FOl~{. iLE iLGiLi 
GiDERLER 

ALTYAPI - YATIRIM GiDERLERi 

BAKIM - i$LETME GiDERLERi 

GELiR ORTA.KL!~! SENETLERi 
Gelir Pay.i 
ihrac Bedeli 
Anapara odemesi 

oZELLESTi.RME GiDERLERi 

.KREDi ve FAiZ GiDERi 

K.o.Y.LERDE YATIRIMLARA i$TiRAK 

K.o.Y.LERE oDENEl~ I<REDiLER 

OTOYOL AVANSLARI 

Di~ER GiDERLER 

TRANSFER.LER (Toplam) 

1985 

169,748.3 

139,390.1 

70,810.4 

7,256.6 

13,700.0 
12,600.0 
1,100.0 

o.o 

0.0 

0.0 

1,593.1 

46,030.0 

0.0 

29,958.2 

400.0 

Di~ER FO.NLARDAN YAPIIJiM AKTARMALAR 0.0 

iDARE BtiTt;ESiNE AKTARMALAR '=i.-00.0 

KiT'LERE oDEI'ffil\T TAHViL BEDELi 0.0 

1986 

476,928.2 

475,928.2 

328,776.4 

15,522.2 

89,975.6 
87,637.5 

2,338.1 
0.0 

0.0 

2,314.1 

8,773.5 

1{,,,283.0 

o.o 

16,283.4 

1,000.0 

0.0 

1,000.0 

0.0 

1987 

1,103,42(!..8 

1,098,745.0 

467,414.0 

33,086.7 

215,820.5 
214,157.3 

1,663.2 
0.0 

1,595.8 

986.7 

29,870.0 

23,478.0 

325,260.0 

1,234.4 

4,679.0 

4,179.0 

500.0 

0.0 

1988 

2,237,210.0 

2,136,163.9 

1,000,502.4 

85,605.7 

669,167.7 
629,124.2 

(l.3. 5 
40,000.0 

5,039.4 

2,401.2 

30,453.0 

7,628.0 

21'1-,237.0 

120,969.5 

101,046.1 

26,775.0 

2,750.0 

71,521.1 



(ii) otoyollar : 

Giderler tablosunda en yi.iksek raJ.:::am 1, 15 7, 500. O mil yon 
TL. ile otoyollar.J.n f inan.smanid.ir. Ayrica KOF'nun dis bore 
alma nedeni de otoyc1llar1n f inan.smanidir. Ancak al tyap.i f i -
nansmaninda ob.'..'lyollar icin verilen rak:amlar borclanmay1 kap
samamak:t.ad1r. 

1985 • . 10,161.6 rnilyon TL. 

1986 • 49,341.6 milyon TL. 

1987 121,191.0 milyon TL. 

1968 • . 1,157,500.0 milyon TL. 

(iii) icme Sulari : 

it;me sulari icin Kamu Ort.ak:l1i1 Fonu t.araf indan yapilan 
harcamalar asaiida verilmistir 

1985 . . . . . 3,174.6 mil yon TL. 

1986 . . . . . 40,354.4 mil yon TL . 

1987 . . . . . . . 47,778.3 mil yon TL. 

1988 . . . . . 12.000.0 milyc•n TL. 

(iv) Serbest Bolgeler : 

Serbest. Bolgeler icin 1935 y.J.linda harcama yapilmanus, 
di~er senelerde yap1lan harcamalar da i:lteki al tyapi te.sisle
rinin f inan.smanJ. kadar yijksek degerde de~ildir . 

1986 • . . . 5,040.0 milyon TL. 

1937 . . • 7,000.0 milyon TL. 

1988 . .. 2,000.0 milyon TL. 
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~.2.1.2 GELiR ORT1\KLI~l SENETLER.i iLE iLGiLi GiDER.LER. 

Gelb:· f.h::tak.lill. Senetleri ile ilgili gid.erleri ii9 ayri 
boliirruie inceleyebiliriz. En onemli ve en yuksek gid.er kalemi 
Gelir Oxtak.li~i Senetleri sahiplerine da~itilan gelir payi 
odemeleridir. Senetlerin sati~larindan elde edilen gelir ile 
senetler i·~in yapilan gideI·ler aI·asi.ndak.i fark ile ilgili 
yoI1.nnlar de~erlend.irmeler kismina birakilarak; burada sad.ece 
Oitak.lik Senetleri ile ilgili giderler doki.im halinde 
verilecektir. 

1935 . . . 12,600.0 mil yon TL. 

1936 . . . . . . . 87,637.5 mil yon TL. 

1987 . . . . . . . 214,157.3 mil yon TL • 

1983 . . . . . . . 629,121J..2 mil yon TL. 

Senetlerin piyasaya sunulmasi ile ilgili olarak yapilan 
giderlere "ihrac Giderleri" diyebiliriz. 1987 yili.nda ihrac 
edilen tahv·iller ile birlikte, tiim senet ..-..re tahvil ihrac 
bedeli seneler itibariyle asa~.ida verilmistir. 

19t35 . . . . 1,100.0 mil yon TL. 

1986 . . . . . . . . 2,338.0 mil yon TL . 

1987 . . . . . . 2,335.6 mil yon TL. [161 J 

1988 . . . . . . . . 4,000.0 mil yon TL. 

Gelil.' Ortakl.it.i Senetleri lle ilgili ilcilncii gider tipi "Ana
para odemeleri" dir. Vadesi dolan senet.ler henilz azinlikta 
oldu~undan bu kalem Ct.Jk yilksek rakamlara ulasmanustir. Vadesi 
ilk dolan Ort.al;:lik Senedi 1. Bo~azici Kopri.tsil Gelir Ort.akli.ii 
Senetidir. 5.000,0milyon TL. tutarinda ihrac edilen hu se
netlerden ba$ka, 1986 yilinda Keban Baraji ( A Tertibi) ve 
Keban Oymapinar ( B Tertibil senetlerinin de vadesi dolmus
tur. Bu senet.lerin ihrac tutar.i da toplan1 40,000.0 milyon TL. 
dir. 

[161] 1987 y.il.inda sadece G.O.S.'nin ihrac giderleri 1,663.2 
milyon lira, 1988 yilinda ise 43,5 milyon liradir. 
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Tahvil ihrac giderleri onceki boli.imde yer alan Ortaklik Se
.netleri ihrac giderleri arasinda ye-r: almisti. Petkim A 
Tel:tibi Tahvili 1988 Ocak ve Temmmuz aylarinda ABD Dolarina 
%4 • Alman Mark.J.na %2,5; PTT Tahvili de 1988 Mal:t ve Eyliil 
aylarinda ABD Dolarina %4: • Alman Markina %2,5 oraninda faiz 
cidemesi planlaranl.~ ve bu plan kar$l.ll..gl.nda 1988 programinda 
13,125.0 milyon liralik. Tahvil faiz odemesine yer verilmis
tit:·. Petkim Tahvilleri 1990 yilinda , PTT Tahvilleri 1993 
yilinda itfa etti,itinden 1984: - 1988 doneminde Tahvil anapara 
i:idemesi yapilmamistir. 

4.2.1.3 DIS BORC ANAPARA oDEMELERi 

1984: - 1988 doneminde dis bore anapa:ra odemesine heniiz 
bas lanmamistJ.r. 

4.2.1.4 Di~ER GiDERLER 

Bakim ve i~letme Giderleri : 

Bu gid.ex·ler ile ilgili rak.amlar asatida verilmistir. 

1985 . 7,256.6 milyon TL. 

1986 • . 15,522.2 milyon TL. 

1987 . 33,086.7 milyon TL. 

1988 . .• 85,605.7 milyon TL. 

Altyapi. Avans odemeleri : 

1985 - 88 arasi altyapi. i::izellikle otoyol insaatlari ile 
ilgili avans odemeleri asatida verilmistir. 

1985 . . . . . . . . . . 2.9,958.2 mil yon TL . 

1986 . . . . 13,4:84:.0 mil yon TL . 

1987 . . . . . . . 352,260.0 mil yon TL. 

1988 . . . . . • 214:,237.0 mil yon TL . 
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ozelle$tirme Giderleri: [162] 

KiT'lerin hisse .senedi satl.$.1 yoluyla halka acilmasi, 
mi.ilkiyetin t.abana yayilmasi ve bu kurulu$larin daha rasyonel 
ve ver.i.ml.i. call.$malar.in.i tern.in amaciyla gerekli yasal diizen
leme 29.2.1984 t.arih ve 2903 sayili Tasarruflarin Te$v.i.k.i. . ve 
Kanm Yat.ir.imlar.i.nin Hizlandirilmas.i. HaJrJ.:::.indaki Kanun .i.le 
yapilnu$tl.r. 

1984 y.i.l.i. icinde DPT, TKKOi Ba:;d•::anl.i.l.i ve KiT Genel Miidi.irli.ik
leri sektor ve prcde baz.i.nda ozelle:;;tirme f iz.i.bilite cal.i:?ma
larina ba:?lam.i.slard.ir. [163] 19135 yil.inda kamuoyuna sati:;u 
ilan edilen tes.i.slerden Si.imerbank Genel Miidi.irlii~iine a.it yar.1Jn 
kalm.1$ I~dir PamuJ.i::lu Entegre Tesisi 3 milyar TL. bedelle 
TKKOi lehine .i.p1:1tek edilerek ~~re pamuklu entegre tesisi olarak 
taman1lanmas1 $artiyla sat.ilnu$tl.r. Yine ayni y.il sonunda Silt 
Endi.istris.i. Ktu"tunu Genel Miidiirliiliine a.it Kars Si.it ve Silt Ma
mulleri Muesseses.i. • nin islet.me haJ.::ki 9 yil siire ile ozel bir 
sirkete de,rred.i.lmi;;;tir. [ 164] 

1986 yil.i.nda Si'Unerbank'a alt Tort.um YiinHi Sanay.i. Tesis.i., is
pir Ayakkabi Tesisi, Gaziantep Tekstil MaJ.dneleri Tes.i.s.i., 
Yalvac Hazir Giyim uret.i.m Tesis.i. satilm.i$tJ.r. Ayrica, siit ve 
bes.i.cilik, so~uk depoculuJ.::, yem sanayi ile ilgili baz.i tesi.s
lerdeki hisseler Tiirkiye Kalkinma Vakf ina, Bursa Belediyesi
ne. S.i.livri Yem ve Un San. ve Tic. A.$. 'ye, Tari.$ Genel Mi.i
diirlit~iine sat.i.lnu:?t.I.r. [ 165] 

YuJ.::ar.i.da bahsi gE:H,;en faaliyet.ler ve benzerleri siras.inda 1987 
yil.inda 1,595.9 milyon TL.,1968 yil.i.nda da 5,039.4 milyon TL 
t.utarindaJ.:::i harcamalar KOF giderlerinde "ozellestirme Gideri" 
ad1 al tinda gi5.sterilm.i.:?tir. 

[1621 2903 ve 3291 say.i.1.i. kanunlar; Kanm iktisadi Kuruluslari 
ve iktisadi Devlet Te$ekkiilleri ile bunlara ait bail.i 
ortakl.ik. miie.ssese, .i.$letJne ve i:;;tirakler.i.ne hak.i.ki ve 
hi.'ikmi $ah.1sla1'1n ortak olabilmesi icin, his.se senedi 
ihrac.ina ve an.i.lan tesislerin bel.i.rli bir si.lre ve ;;;art
lar dahilinde .i.:;;letme hakk.i verilmesine dair hill::iimleri 
ihtiva etn1ektedir. Kanuna gi5re, KiT'lerin ozelle:?ti
rilmes.i.ne Bakanl ar Kurul unca. miiessese, ba~l 1 ortak:l .ik, 
i;;;letJne ve i$1etme birimlerinin ozelle:?tirilmesine ise 
TKKO Kurul unca karai" verilmektedir. (Bu Kurul un yetk:i -
leri Aralik 1937 tarih ve 304 say.ili Kanun Hukmiinde Ka
rarnan1e ile Yill::sek Planlan1a Kurul u' na devredilmi;?tir. } 
Bu mevzuat cercevesinde 1987 ve 1988 yillar.inda da o
zelle:?t.i.rme cal.i$malarina devam edilmi$tir. 

[163] TI<KOi. 1984 - 1985 - 1966 Y.i.llari Faaliyetleri, s:30 

[1641 TI<KOi. 1984 - 1985 - 1986 Yillari Faaliyetleri, s:33 

[165] TIG<Oi, 1984 - 1985 - 1986 Y.illari Faaliyetleri, s:36 
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ic Bore Anapara odemeleri : 

1987 yilinda 2,000.0 milyon TL. i•; bor1; anapara od.emesi 
yapilml.$. ayrn miktar odeme 1988 programina dahil edilmi$tir. 

Kalkinmakta onoelikli Yorelere S~lanan Finansman : 

2983 sayil:i. Ka.nun ve Karnu Ortakli~i Fom.i Yc1netmelig;inin 
ilgili hUkumlerine gore Fon 'un asgari yiizde 10 •u Kalkiranakta 
onoelikli Yoreler (K.5. Y.) 'de buluranak kayd:tyla istihdarni 
a:rttirioi ozellik arzed.en ve ayni zamanda kamu kur·ulu$larin:i..n 
asgari yiizd.e <.fft orani:nd.a ii;;tirak. etti~i her nevi yati:rimlarda 
ve bunlarin isletme finansmaninda kullanilmaktad.ir. Finansman 
sekli, ya.ti.run kredisi, isletme kredisi ve i$tirak seklinde 
olabilmekted.ir. 1985 yilind.an itibaren K. <:5. Y. 'den KOF :tdare
sine intikal eden kredi ve istirak. talepleri inoelenerek d.e
gerlend.irilmekte ve uygun bulunanlara gerekli f inansman des
tegi s~lan:ro.aktad.ir. 

Kalk.inmakta f.:)ncelik:li Yi...')relere ( K.?.:LY.) sa~lanan finansmani 
a:;\a~idaki Tablc1 21 •den izleyebiliriz. 

TABLO: 21 KALKINMAKTA oNCELiKLi YoRELERE SA~LANAN FiNANSMAN 
(milyon TL.) 

<5denen Y...rediler Yatirimlara I$tirak. Toplam 

1985 4:6,030.0 [166] 1,593.0 4,7,623.0 

1986 14,,283.0 8,773.5 23,056.5 

1987 23,q.1a.o 29,870.0 53,34.S.O 

1988 7,628.0 30,4-53.0 38,081.0 

Kredi Faiz ve Giderleri : 

Kullani.lan k:red.ilerin odenen faizleri asa~ida. ve:r:·ilmis-
tir. 

1986 . 2.314.1 milyon TL. 

19137 986.7 milyon TL. 

1988 • • 2,1.1-81.2 milyon TL. 

[166] 1985 yili icerisindeki yat.J.r.lID kredisi toplanuna Ti.lrki
ye Elektrik Ktu'tmmna Kalk.inmakta oncelikli Yorelerdeki 
koy elektrif ikasyonu icin verilen yatirim kredisi da
hildir. 
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~.2.2 TRANSFERLER 

1987 y.ilinda 25,000.0 milyon TL. diier fonlara odeme 
ongorulmi1;> ise de y.il sonunda gercekle;>en rakam 4 .179. 0 mil -
y~.)n TL.'dir. 1983 y.il.inda ise 26,775.0 milyc111 TL. diier fon
lara aJ.::tarilm.i;>t.ir. Ayn.i yil, 71, 521.1 mil yon TL. da KiT' le
re tahvil bedeli olarak (.)denmi;?tir. A1TI.'.1ca 1985 - 88 y.illari 
arasinda 4,650.0 milyon TL. idare biltcesine aktar.ilrni~tir. 

4.3 KAMU ORTAKLiaI FONU GELiR - GiDER DEaERLEND±RMESi 

onceki boliimlerde inceledliimiz Fon gelir \Te giderleri
nin kaJ.';?J.la;>t.i.rmasin.i yaparak, Fon' w1 kaynak yaratJna ve kul -
lan.iminin mevzuatta belirtilen amaclara ne derece uyduiu a
ra~t.irilacaktir. incelerne once "Genel" olarak sonra da onem-
11 kalemler itibarlyle teker teker yap.ilacaJ.:::t.ir. 

4.3.1 GENEL DEaERLENDiRME 

Ara~tirmanu.zi 1984 -1988 zaman dilimi .icin yapmaktayiz. 
1989 yili icinde konumuz ile ilgili kayda deier gelismelere 
yer vermekle birlikte, bu donemdeki sayisal deierleri analize 
dahil etmernekt.eyiz. 

TABLO : 22 KOF'NUN GELiR - GiDER l<ARSILASTIRMASI 

GELiR GiDER FARK 
----------- ----------- ------------

1984 10,000.0 100.0 + 9,900.0 

1985 220,199.1 169.748.3 + 50,450.8 

1966 584,571.6 476,928.2 + 107,643.4 

1967 1,504,203.4 1,103,424.8 + 400,778.6 

1988 3,172,288.6 2,237,210.0 + 935,078.6 

( cari f iyatlarla, mil yon TL.) 

YU:kar1daJ.::i t.ablo Kanm Ortakli~J. Fonu' nun gelirlerinin gider
lerinden daha yi.ili:sek olduiunu gi5stermektedir. Bu durtun, hem 
beklenilen bir sonw.;tur hem de memnuniyet vericidir. Bircok 
kere belirtilditi gibi KOF'nun faaliyetleri illke ekonomisinde 
t3:rt..i;ulrnayacak kadar onemli ~rer tutmakt.adir. Ancak, KOF'nun 
'baili oldutu kas1w1 ve ilgili mevzuat hat.irlanara}::, yukarida 
g}t.)bal olaraJ.:: verilen rakan1lar kalem kalem incelenirken soz 
konusu Fonun gerek fon tanJ.rnJ.na gerekse kendi kurulu$ amacina 
uygun gelir - gider tablosu g;5sterip gostermediline baJ.crnak 
gerekir. Eier goriUen tablo fon t.anJ.rnina ve mevzuat.ina uygun 
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d.etil ise vari.lacak sonuc cok d.aha detisik olacaktir. En uy
gun analiz, yukaridaki bolUro.lerde ayrintili olarak incelenen 
gelir - gid.er kalemlerini karsilastl.'l:mali. olarak gozd.en ge
•;;irmek ve sonuca var1nakti.r. 

1*. 3. 2 i:t;:LETME GELi:RLER.i: VE M.TYAPI Fi:NANSMANI 

Baraj lar, otoyollar, ko:p1:'11., icme sulari ve serbest bol
geleri kapsayan bu kalem biiti.in olarak gider fazlasi. vermekte
di'l:·. 

Gider Fazlas.i. 

1985 . . . . . . 1,680.2 mil yon TL. 

1986 . . . . . . . 179,970.9 mil yon TL. 

1987 . . . . . . 111.600.3 mil yon TL. 

1988 . . . . . . . 113,409.9 mil yon TL. 

KOF'nun kurulu,;-> amac.i. "istikrarl.J. ve gUvenilir gelir verilme
si suret.iyle tasarruflar.i. te$vik ederek saglacak ek f inansman 
kaynaklari ile "kamu yat11".l.llllar1n1 siiratle gercekle:?tirmek" 
olduiuna gi5re al tyap.i f inansmani ic.i.n harcanilan miktarin 
soz konusu tesislerin gelir sa~layanlarindan al.i.nan gelir pa
yindan yiiksek c.•lmas.l son derece doi!ald.lr. 

i$letme gelirleri incelenirken bir noktaya dild:::at etmek gere
kir. Barajlar >;,re koprii geliri hesaplanirken a"irnJ. donern icinde 
elekt.rige \;J"e kt..')pril ge,.;d$ ilcret.ine yapJ.lan zamlar goz onilnde 
bulundurulmalidir. 1987 yilinda elektirigin kwh f iyat.1 iic 
defa deti$mi,;->tir: 

Ocak 
Subat 
Temmuz 
Aralik 

'81 . 
'87 . 
'87 . 
'87 . 

. 22.5245 

. 24.5468 
• • • 27.4138 

. 40.7416 

Bogazici Ki5pri'isi.i geci$ ilcreti de si.irekli art.J.$ gi:.')stei'Jlli:?tir. 

a His an 198~ . . . ~00 TL • 
15 Aralik 1984 . . . . . . . 500 TL • 
e Aral.ik 1985 . . . . . 600 TL. 
3 Ocak 1987 . . . . . . 1,000 TL. 
6 Aralik 1987 1,500 TL. 

11 Aral1k 1988 . . . . 2,000 TL . 
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Bu fiyat a:r:t1slarin1 incelerken soz konusu zamlarin d.iier a
lanlara yansunalarinin yaratti.gi. sonuclari da ele alm.ak ge
rekir. ozellikle elektrik kullanuninin sanayideki onemi ve 
uretilen mala ne derece yansitildl.gl.. iizerinde durulmalidir. 
Diger bir yansuna da kopi~i gecis iicretleri ile ulasim gid.er
leri ve mal nakliyesi arasinda meyd.ana gelen yansimadir. So.z 
konusu yansimalar da ele all .. ndiginda isletme gelirlerinde ar
tis s~layan bu zamlaI·in ekcmomiye ger1:;ek etkisi ortaya .;.~i.k
mis o l ur. 

~.3.3 GELiR ORTAKLiaI SENETLER.i GELiR - GiDER FARKI 

Gelir Ortak:l.ii.i. Senetlerinin analizini yaparken goz o
nilnde bul undurmanuz gereken iki noJ.::ta vardir : 

i) G.O.S. alan ki$ilerin sailadiii gelir. 

ii) G.O.S. ile borclanmaya gidilmesinin KOF'na maliyeti 

i} G.O.S. alan ki$ilerin satlad.i./!i gelir : 

G.O.S. alan ki$ilerin satladiii geliri incelerken cikarilan 
t.ilm senet.leri l:'dr but.fin olai"ak diisiinmek yanil t.ic.i olur kani
sindayiz. ihrac edilen senetler gerek gelirlerine ort.ak olu
nan tesisler aras.indaki f arkl.il.iklardan gerekse tahsis edilen 
detisik gelir oranindan bir blitiinliik arz etmezler. Kamu Or
t.aklii.i Fom .. 1 b;5liimilniln 3.4.2. kisnu.nda da belirt.ildiii gird 
ilk: ihrac edilen senetler son derece cekici k1l1n.nus iken • 
scmra ortaJ.::lik senetlerinden kacis baslam.i..s, odenen gelir or
taJ.d.i./g.1 paylari dil:?i.ik bulunmu:?tur. Bu durum kar,s1s1nda c1ka
r1lmas.i. dil$iinlilen yeni ortakl.i.k senetleri ertelenmi$tir. 

Ortakl.ik senetlerinden kac1.;; basina da yans1y1nca .Kamu Ortak-
1.ii.i idaresi senetleri alan ki$iler acis.i.ndan kArl.i.lig.i.ni in
celeyen bir arast.irma yapt.i.rnu:;lt..ir. Ancak bu ara,st.i.rman.i.n tiim 
senetler icin genelle;;;tirilmesine yU:kar.ida sozfi gecen neden
lerle i.mkan yokttu". Ara$t.i.rma 16-23 Ocak 1939 tarihli Baro
metre Gazetesinin "Ki5prli senetleri enflasyona yenik dil:?tli" 
basl.i.t.i. tas.iyan haberi i'izerine yap.i.lmi;?tir. Bas.i.nda yer alan 
bu ele;?tiriye ra~en. unutulmamal.i.dir ki. Kopri.i senetleri tiim 
ortakl.ik senetleri icinde en ceJ.dci c•lanlarindandir. Kamu 
OrtaJ.::l.ig.i idaresi taraf indan yap.ilan bu ara$tirman.i.n baz.i ho
liunlerini ':ildugu gibi aktarmaJ.i:t.a yarar gormekteyiz. 

" Toplu Konut ve Kamu Ortakl.i.g.i idaresi taraf.indan 1984 yili 
sonunda, 5 milyar TL. tutar.inda c.i.karilan istanbul 1.Boiazici 
Koprusi.i B tert.ibi gelir ortakl.i.~.i senetleri ic.in 6 ayda bir, 
OcaJ.:: ve Temmuz aylai".i.nda olmak u.zere y.i.lda iki kez odeme ya
p.ilmaJ.::tad.ir. 
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Buna gore, KC.\p:rii'niin Ocak - Haziran 1988 donemindeki 6 aylik 
biiit gelirinin (22.667.722.78~ TL)% 16'si olan 3.626.835.6~5 
TL Temmuz 1988 de odenrnistir ve bu trtiktari.n 5 trtilyar lirali.k 
senet tutarina orani % 72.53'diir. Temmu.z-Arali.k 1988 donemi 
6 aylik b:rfit gelirinin { 21. 818. 537. 868 TL) % 16' si olan 
3.~90.966.059 TL ise 31 Ocak 1989'dan itibaren odenecektir ve 
bu miktari.n 5 milyar liralik senet tutarina orani% 69.Sl'dir. 

Goriildiitii gibi, 1. Boiazici Kopriisii B teitibi gelir oitakliti 
senetleri icin 1988 briit gelirinden (~~-~86.260.65 TL) toplam 
7.117.801.70q. TL odeme yapilmistir ve bu miktar oransal ola
rak iln:·a1;_! ed.ilen 5 milyar liralik senedin % 1q.2. 3q. 'ii d.iizeyin
dedir. 

Bu hesaplardan hareketle, 100.000 TL'lik bir senet sahibinin 
Temmuz 1968'de 72.530 TL, Ocak 1989'da da 69.810 TL gelir pa
y.i aldii.i gi5z i5ni.inde t.utulduiunda. bu senet icin 1983 yilin
da, net% 142.34 oran.i.nda gelir ald.i~i anla~almaktad.ir. 

Devlet istat.istik Enstitilsil taraf indan ac.iklanan ayl.iJ.::- toptan 
esya fiyat endekslerine gore, 1938 yili ilk alti ayinda enf
lasyon (:1ra111 % 33. 3. ikinci al ti ayi.nda da 27. 3 diizeyinde 
gerceklesmistir. Bw1a gi5re yillik enflasyon oran.i % 69.1, dir. 
Y.illik enflasyon oraninin % 142.34'i.in cok altinda kaldi.ti a
c.ikca gori.ilmektedir." 

KOi taraf.indan yap.ilan bu inceleme 1. Botazici Kopri.isu B ter
tibi gelirinin enfla.syc•nw1 al t.inda kalmad.it.ini gostermekte
dir. 1988 y.ilinda Koprli senetleri % 142.34 oraninda gelir 
getirirken. 6 aylik mevduat faiz oranlarinin da % 51 ile % 10 
ara.s.inda detistiii gorulmektedir. 

Gelir Ort.aJ.i:lit.i Senet.leri alan kisilerin satladit.i gelir in
celenirken, 6 ayl.ik banka mevduat faiz oran.i [167] ve ele 
al.inan donemde gerceklesmi:? olan enf lasyon oran.i son derece 
onemli rol "-""Ynar. Bu nedenle G.O.S. almak yatirimci .ici.n ne 
denli karli bir i:?tir sorusuna cevap. hangi donemde, ne 
oranda gelir pay.i datit~n senetin al.ind.it.ina batlidir. 

[1671 6 a'!tlik mevduat faiz oranlar.i a:?atida verilmi:?tir: 

10. 2 1900 - 8. tL1908 arasinda "'I lo 52, 
8. 8.1983 - 14.10.1988 ara.sinda % 51. 

14.10.1983 - 13.12.1988 arasinda % 55. 
18.12.1988 - 27.12.1988 arasinda % 10, 
27.12.1988 - 1. 1.1989 arasi.nda % 69 
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ii) G.O.S ile borclanmaya gidilmesinin KOF'na maliyeti 

G e 1 ir 
---------

1984' 10,000.0 

1985 14:0,000.0 

1986 220,000.0 

1987 358,966.0 

1988 4:83,998.0 

G id er 

13,700.0 

89,975.5 

215,820.5 

629,167.7 

Fark 

+ 10,000.0 

+ 126,300.0 

+ 130,024:.5 

+ 14-3,14-5.5 

- 14:5,169.7 

(milyon TL. } 

Yu.kaI:·i.daki rakamlara ana para geri odemesi dahil olmaditi i
.;~in genelde giderler gelirlerd.en daha diisU.ktiir. 

Tablo 1s•den takip edilebilece~i gibi 1984 yili.nda ihrac e
dilmeye baslanan senetlerin vade som.i en er.ken 1988 yilinda
dir. Soz konusu tablo inc~elendi~ind.e seneler itibariyle oden
mesi gereken ana para miktari asa~ida verilmistir: 

1988 • . 

1989 

1990 . 

1991 . 

1992 . 

odenecek Ana Para 

. 45,000.0 milyon TL. 

300,000.0 milyon TL. 

285,000.0 milyon TL. 
58.0 milyon ABD $ 

104:.0 milyon DM 

. .•• 112.0 milyon ABD $ 
208.0 milyon DM 

1993 • • . • • • • • . • 56.0 milyon ABD $ 
104.0 milyon DM 

12 Maxt 1989 tarihli Panoroma dergisind.e ender Do~an'i.n yap
ti.~i arastinnada TKKOi eski baskani. BU.lent Giil tekin GOS ile 
bol:·clamna sistemi i1;in ''TUrkiye tarihinin en pahali ic bor1;
lanmasi.11 d.iyordu. Arastu::mada hem1z anapara geri odeme done
mi baslamadan, 1985-86-87 yi.llarinda ci.kari.lan Gelir Ortakli.
~i Senetleri ile 1 trilyon 30 milya:r:- lirali.k finansman s~
lam:h.gi; ancak ayni donemde gelir payi olarak 862 milyar lira 
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geri odendiii belirtiliyordu. Y.ill.ik yilzde 140'lara varan ge
lir payi ;:..demeleri ile yap.ilan horclanma icin TKKOi ilk ba$
kan.i Vahit Erdem ise; herkesin, borclanman.i.n maliyeti ile il
gilendiiini .ama, toplanan para ile "yap.ilan i;;tlere" kimsenin 
bakmad.ii.in.i. if ade ediyc~rdu. Erdem' e gore. sailanan fonla f i -
nanse edilen Karakaya, lHtinkaya gird barajlar.i.n bitirilmesi 
ile sailanan getiri goz i5ni.ine al.i.nd.ii.i.nda bu borclanman.in pa
hal.i olmad.i~.i. sonucuna var.i.l.i.rd.i. 

Ancal::. Kamu Ortakl.i.i1 idaresi yeni bas tan Gelir Ortakl.ii.I. 
Senetleri ihrac etmeye karar vermis ve 22 May.is 1989 tarihin
de "ist.anbul 1.Boiazici Kopri.isi.i, Fatih Sult.an Mehmet Kopri.isi.i, 
Keban, Karakaya, Oymap.i.nar, Alt.inkaya, Kokli.ice Barajlar.i." 
toplam gelirinin % 5' ni l'iir y.il t'adeli Gelir Ort .... =tkl.i.~.i Senedi 
olarak sati:?a sunmayi kararla:;;t1rm.I.$t.i.r. KOi'nin yeni finans
man ihtiyaci i:dare taraf 1ndan ileri si.iri.ilduiu gibi fonun so
rumlulu~tma t'erilen yat.irimlarin yeni f inansman iht.iyaci ve 
TEK' in fona yapmasi gereken odemeleri zaman.inda yapmamas.i nu
d.ir yoksa 1989 yili icinde odenmesi gereken 300 milyar TL. 
tutar inda anapara i5demesinin ortaya c.ikardi~.i. l"lir f inansman 
darl.iii m.I.dJ.r "':' Et.er, KOF' nun f inansman iht.iyac.i. birinci 
iddiadan kaynaklan.I.y1;)rsa, yat1r.I.n1lar tamamlandikca f inansman 
sc•runu ort.adan kalkacaJ.::tir. Ancal::, ikinci iddia gecerl i ise 
Kamu O:rtaJ.::lJ.gJ. idaresi "borcu bore ile kapatJnaya" ca1J.$mak
tadir ki ; gecmi$ zaman uygulamalar.i. bu t.i.ir borclanmanin en 
sonunda bir c.ik:maza girdiiini gostermi$tir. 

1937 y.ilinda PetJ.::im ve PTT tahvilleri dovize endeksli olarak 
c1kart1lrn.i$tir. PetJ.::im tahvillerinin tradesi 1990 yil.inda, PTT 
tahvillerinin vadesi ise 1993 yilinda dolacaktir. Ancak, va
denin uzw1 olmas.in.in tahvil sahiplerinin yak.inmasina neden 
olmu$ \'e PTT Genel Mildilrliliunce A~ustos 1989 y1l1nda yapilan 
ac.iklama ile t.ahvilleri iade et.mek isteyenlerden vadesi dol -
madan tahvillerin geri alinabileceii bildirilmi$tir. 

Tahvillerin sonradan bildirilen 
incelememizi yapt.igim.iz 1984 
t.oplam tah\dl gelirleri, toplam 
t.ir. 

anapara odeme tarihi da11i. 
1988 donemine girmediii .icin, 
tahvil giderlerinden yfil::sek-

~.3.~ YURTDI~I BORCLANMADA GELiR - GiDER DURUMU 

1984 - 1988 doneminde di;;t bore anapara i5demesine ba$lan
manu$t.lr. Bu nedenle KOF hesaplarinda yurtd.I.$.l. borclanman.in 
sadece gelir hanesi yi.iksektir. 1985 - 86 doneminde 131, 500. 0 
milyon TL~ d.1$ kredi al.inmistir. Bu donemde GOS sat.i.:;>.indan 
elde edilen gelir yurt.d.I.$.lndan elde edilen gelirden daha yilk
sektir. Ancak, durum t.al::ibeden y.I.llarda deii:?mi:;;, 1967 ve 
1988 y.i.llarinda en yiiksek kalemi yurtd.isi borclanma ~"llu;;ttur
mustur. 
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Yi.n:td.isi bbrclarananin bu derece yiik.sek olmasi fonun amacina 
ters dusmektedir. l\rnac, tasaI~1iflari tesvik ederek ek finans~ 
man sal;laraakti.r. Kamu Ortakliii Fonunun kuI1ilusu ile ilgili 
bilgiler verirken "Amac, istikrarli ve giivenilir gelir veril
mesi suretiyle tasarI:1l.flari tesvik ederek sa~lanacak ek fi
nansman kaynaklari. ile kamu yatirimlarini siiratle ger1;ekles
til:mek11 denilmektedir. Y1n:tdisi bor1;lamna ile kamu yat1;rim
lari daha siiratli ger,;eklestirildiyse de ek finansman tasa:i:·
-r.1if arttirarak s~lanmis olmamaktadir. Ayrica, fonun kurulu
su sirasinda "devlet biitcesine yiik olmayan" bir finansman mo
deline gereksirane duyuldu,rtu belirtilmistir. Ancak, bu uygula
ma yiiksek yuxtd.isi borclanma ile genel ekonomik gostergeleri 
eksik ve yetersiz birakmis olmaktadir. Biitce disi bor1;lan
malarla finansman sekli soz konusu olunca, meclisin hiikfunet 
harcamala:ri uzerindeki geleneksel denetimi de etkili olmam.ak
tadrr. 

1983 y.ilinin ilk yaris.inda Tiirkiye 'nin ce$i tli kaynaJ.dardan 
sa~ladl.~l. orta ve uzun vadeli di$ bore 2,88~ milyon dolardir. 
Bu bore t.utar.in.in 2,406 milyon dolar.l. kamu kesimi, 478 milyon 
dolar.i i5zel J.::esim taraf.indan kullanilnu.:;.;tir. [168] Di:;> b1.:>rc 
dokiimlerinde borclulara gore s11uflandirma yap.i.ldiiinda kamu 
kesimini cilu:?turan kurumlar olaraJ.:: ~unlai'.l. gormekteyiz: Kon
solide Biib.;eye dahil kurumlar, T.C.Merkez Bankasi, KiT'ler, 
Mal1alli idareler. [169] Blitce ile baglantis.i. olmayan fonlarin 
yukaridaki suuf land.irmaya kat.ilmas.i. miimkiin deiildir. AncaJ.::, 
fonlarin yi.U.::sek miktarlara varan dis borclari olduiu da red 
edilemey~cek bir gercektir. 

TABL0:23 FONLARIN DIS VE iC BORC J(CJLLANI.M VE oDEMELERi [170] 
(Cari Fiyatlarla,Milyon TL.} 

Dis Ben:·.;~ i:c Bor1;; Dis Box·1;; i: 1;; Bor1; 
Kullanimi Geliri <:klemeleI·i odemeleri 
--------- -------- --------- ----------

1981* 10,000.0 51,71*1*.0 

1985 141,278.0 241,122.0 

1986 6,565.0 266, 731. 0 770,463.0 

1987 619,930.0 436,289.0 988,293.0 

1988 311,104:.0 795,978.0 837,162.0 

---------------
[ 168] Mali ye .._,.e Giinu'iik Bakanli~i, 1988 - Y.illik Ekonomik 

Rapor, s. 146 
[169] Hazine ve Di$ Ticaret Miiste:;;arliii siniflandirmasJ. 

(T.C . .Merkez Ba.nl::asi,1988 - Yillik Rapor} 
[1701 T.C. Merkez Bankasi. 1988 - Y.i.llik Rapor,s.112 
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FcmlaT1.n kullandi.k.lari. kaynaklar ve yapti.k.lari. odemeleri gcjz
den ge1:;:.irirsek., fonlarin di$ bore rakamlarini genel olarak 
tek.rarlami~ ob.ix1.iz. Ancak, tablodan da gor:iiliiyor ki Mex·kez 
Bank.asi.ru.n verdigi rakamlar Kamu Ortakli.ti i:daresi rakam.la
rina uymamak.tadir. 

Fonlarin kullandJ.~J. di~ bori.;lar genel di~ bore rakainlar.ina 
dahil edilmedikce ekonomik gostergelerin sa~likli olmalari 
beklenilemez. 

1983 yil.i sonu itibariyle Ti.irkiye'nin toplam d.l.:? borcu 16.4 
milyar dolard.ir. Aradan gecen bes y.illik bir zamanda dl.$ 
borclar %104 i~ran.inda art.nu~, 19 milyar dolarl.ik yeni borc
lanmaya gidilmi$tir.[111] 

Fonlar.in kulland.it.i di$ bore rakamlari verilen rakamlara da
hil deiil ise genel ekonomik gi5stergeler carpi tilnu$ olmaJ.:::ta
dir. N'e \rar ki. d.l.:? bore rakamlari tam olarak yans.itilsa bile 
fonlarin dl.$ 'bore ile f inansman.i fon amaclarina ters dil$mek
tedir. 

Kamu Ortaklit.i Fc•ntmun Gelir Ortakliti Senetleri uygulamasi 
aslinda bir it.; borclanma $eklidir. Soz konusu senet uygulama
SJ. dJ.:?J.nda fon gelirleri icinde yer alan iC borclanma onemli 
detildir. 

[171] TUSiAD,Ti.irk Sanayicileri ve i~ Adamlar1 Derne~i. 1969 
Y.ilina GirerJ.:::en Ti.irk .Ekonomisi, s .105 - 107 
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Fon Ekonomisi ve Kamu Ort..aJ.:.:lJ.!t.1 Fonu ile ilgili arast.ir
mam.i.z.i "Giris" bol i'Ununde sapt.adit.J.m.iz amaclar dt.:'11,rul t.usunda 
gercekle=?t.irmeye cal1st.ik. Arast.ir.manuzda konu ile ilgili ki
t.aplardan" maJ:::alelei~.:ten. bul tenlerden. Mali ye BakanlJ.i,J. 'n.in 
yayinlad.ii,J.. y.i.11.i.klai~.ian. biitce gerekcelerinden. Merkez Ban
kasi y.ill.:tk raporlarindan. gazet.elerden. d'.:'lktora seminerleri 
rn)tlar.indan yararland.ik. Kamu Ort.akl.i.i,J. idaresi'nin yazili ve 
sozlu '"laraJ::: verditi bilgiler. ozellikle son ild boliimiin esa
suu olu=?turdular. .BtUla ratmen baz.i nokt.alarJ. isteditimiz 
kadar acikl.ii,a kavust.urmus deliliz. Bunun basl.i.ca nedeni Fon 
sist.eminin gecmi:~dnin uztm olmamasJ. ve devam eden bir uygula
ma olusudur. Bu siirei; icinde baz.i. sorularin cevaplarJ. heniiz 
bilin1nedilinden. baz1lar1n1nki de aciklanmai.:h.t.indan verile.me
mist.ir. Tum zorltiklara ratmen konumuzla ilgili su deterlen
dirrnelerde bul unrnaJ.::: miimJ..'iindiir : 

Kamu kesiminin urettil.i mal ve hizmetlerin f inansman.inda en 
i.inemli yeri tut.an Vergiler birtak.im ilkelere batlJ.. olaraJ::: uy
gulanirlar. En one.mli ilke Vergi Adaleti ilkesi ,_,lmal.id.ir. 
Bunu taJ.dp eden ilke de iktisadi Uygunluk ilkesidir. Bu ilke 
ile bir verginin ekonomik ac.idan uygun olup olmad.ii.i gi..~riUe
bil ir \re sfo:: konusu verginin ekonominin biit.ilnii uzerindeki et
kisi olciUebilir. Anc:ak uygulamaya bak:.ild.iiinda bu ilkeler 
yerine. vergilerin Mali Verimlili~inin ve Siyasal UygunluAu
nun aiirlik kazand.l~J.. dikkati cekmekt.edir. 

Gelir. Kurtm1lar. EmlaJ:::. Katma De~er ve di~er vergilerin 1920-
1936 y.illari arasindaki geli~imini inceleditimizde bi'itce ge
lirleri icinde toplan1 vergi gelirlerinin payi en i-'1.Th::sek 1971:. 
y.1.l111da (%93). en dil;?i'ik ise 1940 yil.inda {%(&.3) t.:'lldu~tmu gori'i
riiz. 1933 - 49 donemindeki geli~meler icinde Varl.1.k Vergisi'
nin yi1riirlii~e ko.mnasJ. \re genel olarak dolayli vergilerin pa
y.1.nda goriilen art.i:;i; gibi olumsuz nokt.alar bulun.maJ:::tad.ir. 
1950 - 60 doneminde kamu geliri olarak vergi gelirlerinde ar
t.i:;:; kaydedildiyse de. bu art.i~ milli gelirdeki artist.an ileri 
gelmektedir. 1961 - 79 y.illar.inda olurnlu bir geli;?me olaraJ::: 
dolayl.i vergilei."f.ien dola·5rs.i.z \rergilere J.:::ayis goriln.miist.ilr. An
cak bu cil tm1l u durtm1 sadece gorilntilde kalmis. gercek ne yaz.ik 
ki farkl.i c•lmu:?tur. Dolaysiz vergilerin pay1n.in i-'1.ikselmesi 
gelir vergisine t.abi ('•lan kesimlerin h.izl1 f iyat art.i.slarJ. 
dolayis1yla dab.a yiiksek bir \rergi '5.Ti.Th::ii al t.111.a girmeleri neti
cesinde 1;,rt.aya c.il:::m1:?t.1r. Vergi mat.rahini gizleyemeyen ucret
lilerin '"lust.urdutu l:m kesim aiir vergi yi.Th::u al t.ina girmis ve 
sonuc olaraJ::: vergi sisteminin gelir da~ilinu. iizerinde ilcret
lilerin aleyhine bir etkisi olmustur. 1960 88 doneminin 
baslar.inda dolays.i.z vergilerin toplam vergi gelirleri icinde
ki pay.i dolayl.i vergilerin payindan daha yiiksek '"lmust.ur. 
1985 y1l.indan sonra dt:dayl.i vergilerin payin1n yi'ikselmesi a.s-
1.inda Katma Deter Vergisi'nin uygulanmaya konulma.s.indandir. 
Katma Deier Vergisi 'ne ge,;i:~dn en i5nemli nedeni yat..irin1lar.in 
te:;l>t.rik edilmesi. sanayi i.izerindeki vergi yi'ikiini.in azal t1lmas1 -
d.i.r. Gi..')ri.Uiiyor ki. kamu ke.siminin vergi ile finansmaninda 
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diJdr..at edilmesi gei:·eken en onemli iki nokta uygulanan vergi
lerin gelir da.itl..l1minl.. bozucu etlr..isi olmamasi ve sek.torler 
arasi dengeyi de goz oniinde tutarak ekonomik. k.alk1:rimayi ya
vaslatmarnasid.ir. Teorisine uygun olarak geri;eklestirilen bir 
fon uygulamasinda, vergi sistemi icin sozu ge•:;en nok.talarin 
olumsuz etk.ilerinin en aza indirgenebilece~i soylenebilir 

Kamu k.esi.minin bir basJr..a gelir k.ayn~i da Borolanmadir. Bor•:;
larima k.ullanilmak.tan vazge•:;ilen gelirin ileride faiz ile bir
likte iadesi seklinde y01:"lJm.lanabilir. E~er bor~:; yc1luyla elde 
ed.ilen para ileride vergi gelirleri ile geri odeniyorsa borc
latu:na gele(~ekteki vergi gelirlerinin oru~eden k.ullarn.lto.as1:nd.an 
bask.a bir sey deitildir. Bu du:r:.,mda borclar.trnruu .. n vergid.en 
farkli bir gelir kayn~l. yarattl.itl. soylenemez. 

Borclarmta konusuruia onemli bir nokta da Borclanman.in Yetki
sidir. Borclanman.in yetkisi hem siyasal ac.idan hem de ekcmo
mik faaliyetlerin bi.irokratik engellerden etkilenmemesi aci
s.indan onemlidir. Borclanman.in yetkisi parlamentontmdur; uy
gulay.ic.is.i da hill::iimet.tir. Uygulamada bu \Tetld coiu kez tar
t.i,\?malara y1.)l a1;.mal::tad.1r. ozellikle fon sistemi bu tart.1$maya 
neden 1:'1maktad1r. Genel biltce gelirleri arasinda al.inan l:•.;::orc, 
hangi isim al t..i.nda toplan.irsa tc1plansin. bi.'itcedeki ademi tah
sis prensibi dolay.i.s.iyla belirli giderlere ayr.ilamaz. 

1938 - 88 yillar.i aras.inda Di~ Borclarin geli$imine bakt.it1-
m.izda d.1.~ odeme Zt.)rluklar.111l.D, bu zorluklar.l. a:,;;mak: icin yeni
den al.i.nan borclarin. devaluasy1.)nlarin birbirini t.akip et.t.i
iini gt:.irih"'ilz. D.1$ Bore konusunda da dikkat edilecek nokt.alar 
borclanman.in ekonomiyi d.i:,;;a bat.iml.i yap.ip yapmad.it.i. al.inan 
boi."'clar.in ekon1::m1ik kalk.inmay.i hi:zlamh.ric.i alanlarda m.i y1:.ksa 
biriken anapara ve faiz i5demeleri icin mi kullan.ild.it.i.d.ir. 
Borcu bore ile kar:,;;.ilamaya cal.i$mak icinden c.ik.ilmas.i imkan
s.iz 'bir k.isir dongu olusturur. Bu nedenle kamu kesi.minin 
borclanmaya gittiii alanlar, borcu kar;;.ilad.iktan sonra verim
li bir faaliyet. gosterecek alanlar olmal.idir. Eter l"lorclanma 
"Fon" uygulamasi ce1"'ca\'esinde yap.il.irsa. borcun kullan.ilaca~.i 
alanlar111 se~iminde daha dikkatli olmak miimkiindiir. 

ic Bore konusunda da borclanman.in nedeni son derece i5nemli
dlr. Emisyona ba$vurarak elde edllen borclarin neden c1ldutu 
f iyat. art.i,\?lar.i ic 'borclanma ile f inansmanin en olumsuz tara
f id.ir. Deiisik zamanlarda yapilan lstikrar programlar.inda 
Merkez Bankasi kaynaklar.ina d.aha az ba:?vurulmasJ. kararla:?t.i
r.il.irsa da reel kaynaJ.::lardan f inansman genellikle yet.ersiz 
kalir ve arzu edilmeyen fiyat art.i~lar.i onlenemez. 

Kavram olaraJ.:: "Fon". bir kurumu. bir te:;sebbilsii f inanse ede
bilmek icin elde bulundurulan sermayedlr. Ara$t.i.rmanuzda 
"Fon". belirli kaynaklar.in topland.ii1 biltce 'bailant.il.i veya 
biitiini.iyle biit.ce di~i kamusal nit.elikli bir hesaptir. 

Biltce di:?.1 fonlarJ.n ai.irlik kazanditi durumlarda yi.'iriltJne 1.)r
gan.in1n giderler uzerinde kesin bir hakimiyeti soz konusudur. 
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Bu dux1.1It'oJ.n alte'I:·natifi, butce k.analiyla parlam.entonun gider
ler U.zerinde hakirniyet sa~lam.asidir. Birbirine zit olan bu 
dux:1.nnlar siyasal ter.~ii-1 sonucu gea:;erlilik k.azanirlar. Her 
iki sistemin birlikte uygulari:masi ise bir 1:;ok a1;i.d.an ob.nnsuz 
sonu.;.~ vex10.ek.tedir. Her~eyden onc~e ekonomik. ralr...amlar &;.!ax·:prt i -
lir ve yanll.~ veriler k.ullanilarak' saptanan hedeflere varmak 
hemen hemen imk.ansiz olu.r. 

Fein uygulamasi ile biitce uygulam.asi arasinda temelde ik.i 
fark.lilik. vardir. Birincisi, fon uygulam.asinda gelirler gi
derlere tahsis ed.ilirler. Klasik. biitce ilk.elerinde ise gelir 
(va.ridat) tahsisi si...:;z konu:su i.:''1amaz. Gelirlerin giderlere ay
r.i.lmamas.i.n.i.n ba$1J.ca nedenleri, giderler iizerinde Parlamento
nun kontrolfmii sa~lamak ve biitce di~n. idare ile giderlerde 
suistirnale yol ac.i.lrnasini ;snlemektir. Uygulamada bu nokt.ala
rin St.)11 derece i..inem kazand.i~.i.n.i. belirtmekte yarar vard.i.r. Ge
lirlerin giderlere tahsis edilrnesinin ekonomik acidan yarar
lar.i. ol,.:tu~u red edilemeyecek bir gercektir, ancal::, Parlamento 
denetirninin 1;.lmamas.i. ve idarenin tamamiyle yiiri.ltme organinda 
olmasi, ne ya.z.i.k ki, iilkemizde de sorunlar yarabni$t.i.r. 1982 
Anayasasina gore Say.i$tay genel ve kat.ma butceli dairelerin 
biitiin gelir ve giderlerini TBMM ad.i.na denetlemekle gorevli
dir. Fonlarla ilgili denetim sisteminde, deiil 3aYJ.$t.ay. 
Ba$bal::anl.i.k Denetleme Kurulu bile devre d.l.$1.dJ.r. Bu durumda 
Fonlarin toplay.ip harcadiklari deierlerin ne kadar olduiu bi
linememekt.edir. Kaynal::lar.i.n nerelere 1.re kimlerin yararina 
kullan.ild.iii 51.)rusu bazi durumlarda cevaps.i.z kalmakt.adir. 

Fon uygulamas.i. ile biit.ce uygulamasi arasindaki di~er onemli 
ayri.lik. ise, fon uygulamasi soz k.om.isu olunca Birlik ilk.esi
nin d.e ge1;erlilitini yitb."trlesidix·. Birlik. ilkesinin ger1;ek.
le~tirilmediti bir dux1.nnda ise Parlamento mali idareyi kay
betmek.ted.ir. 

~utce d.l.:?J. fo11lari11 kaynaJ.::lar.inin nit.eli~i son derece onem
lidir. Eier fon kaynaklari daha ;snceden biitce geliri iken 
sonradan biitce dJ.$J.na kaydirild.iysa. fon sisterni icin yeni 
kaynak yarat.i.lmanu$ olur. Bu durum. gelir ve harcamalar.i hut
ce dJ.$J.na cJ.kartarak ekonom.i pol.it.ikalarinin yiiriitme organi 
taraf .i.ndan Parlamentonun denetirni camal::SJ.ZJ.Jl uygulanmas.ina 
neden olur. 

idare taraf indan suistirnale utran1adan uygulanan tdr fon sis
teminde kayuaklar. bireylerin deierlendirmeler.ine daha uygun 
olaraJ.:: tlatilmaJ.:::tadirlar. Ft.)11 s.istem.inde herhangi b.ir alana 
kaynaJ.:: ayr.i.lirken bir ba$ka alana da kaynal:: ay.irma zorunlulu
tu yoktur. Oysa, biitce sisteminde gelir hizmet.ler arasi dai.i.
t.ilirken, belirli bir orana baili kalmaJ.:: gereklidir. Alanlar 
aras.i. bag.inti oldugu zaman ~ kaynaJ.::lar sadece ist.enilen alanda 
de~il. zorunlu olaraJ.:: belirli bir t..~randa ba:?ka alanlarda da 
kullan.i.1.i.r. BagJ.ntJ. etkisi c~lmad.J.gJ. durumlarda ise kaynal::: 
tasarrufu sailan.i.r. Fein sisteminde de bagint.1 etkisi yoktur. 
Ancal:: her ne kadar bagint.i etkisinin varlJ.gJ. kaynal:: t.asarru
ftma mani ol uy1.)rsa da ba~int.i et.kisinin ol urnl u b.ir yan.J. da 

-98-



gozardi edilemez. B~inti etkisinin olurnlu yani talep esnek
ligi yuksek olan mallar i1;in ge1;erlidir. Maliyet a-.r:tisi ve 
k.ayra.a.k. yetersizligi dururnlarinda ilk. vazgecilen talep esnek
lili yiik.sek olan mal ve hizmetlerdir. Olum.lu dissalligi olan 
tnallar tiiketici biliru:;sizlilinden dolayi yiiksek talep esnek
ligine sahip olabilirler. Bu sek.ilde egitim. k.i1lti1r gibi ko
nulara ayrilan kaynak.la-.r:· yetersiz kalabilir. Kaynak. dal;iluni 
acisindan daha az etkin olmasina ra~en. butce sistemi icinde 
"baginti etkisi" nedeniyle di~salligi olan mal ve hizmetler 
k.isi tercihlerinde yansitilmasalar bile. butce icindek.i tah
sis oranini. k.• . .11:·uyabilmek i1;in iiretilir ve topb:ima arz edilir
ler. 

Fonlarla ilgili "bir diter nokta da mevzuatta amacin acik 1:-dr 
. ~ekilde belirlenmesi gereklililidir. Denetimi satliklJ. bir 
:?ekilde yapilma~ .. an fonlarin amaclari da acik bir dil ile be
lirt.ilmez ise, fon idaresinin kaynak kullaninu ekonomi J.CJ.n 
arzu edilen en J.YJ. diizeyde olmayabilir. Boylece kendisinden 
kaynal:: t.asarrufu beklenen fonlarda rahat.likla kaynak israf i 
olabilir. 

Genel olaral:: fon ve kaynak dai.ilJ.mJ. konusunu inceledikten 
sonra. ktu'uldutu zaman Toplu Konut. ve Kamu Ortaklit.i. idaresi
ne ba.tl.i. diler iki fon ile {Toplu Konut Fonu, Gelistirme -;.re 
Dest.ekleme Fonu) t.oplam fon kaynaklarin.i.n '%2S'ine denk dii~en 
oranda k.aynak k.ullanimina ulasmis olan Kamu Ort.aklJ.~J. Fonu'nu 
arastirmanu.za aldi.k. Kamu Ortak.ligi Fonu 'nu sei;.-memizin nedeni 
hem belb:tilen oranda k.aynak. kullarnmi. hem de sosyal ve eko
nctmik ama•:;larin 1;cik belirgin 9ekilde kullanilma.sindan dolayi 
siyasal ycinetimin kendisini en giit:;lii ve elestirilmez saydi.1t1 
fem cilusudur. 

Kamu Ort...."\k:lJ.~J. Fonu. "Tasarruflarin Tesviki ile Kamu Yatirim
larJ.nJ.n Hizlandirilmas.i. Hakkinda Kanun" ile kurulurken amaci 
~u ~ekilde belirtilmi$tir : istikrarli ve giivenilir gelir ve
rilmesi suret.iyle tasarruflari t.esvik ederek sailanacak ek 
f inansman kaynal:::larJ. ile kamu yat.i.rJ.mlarin.i. si.trat.le gercek
le;;tirmek. Burada birkac nokt.a uzerinde durmak gerekir : 

i) Fem idaresi kurulurken amac. kanm idaresinde bulunan ancak 
devlet bi.itcesine yii}::: olma!ran ve ayni zamanda kar amacJ. giitn1e
yen bir f inansman mc•deli gercekle~tirmekt.ir. Bu amac isteni
len $eki1de de gercekle;;mi;;tir. Bu mekanizma i:;;lerken kamu 
yatirJ.mlarJ. icin "zamaninda" \Te "yeterli" mikt.arda f inansman 
sa~lanmasi arzu edilmi:;;tir. Bu uygulan1aya gecilmeden once si -
nirlJ. yatirin1 kaynaklarJ. ile cok sayida prcde f inanse edilme
ye cali:;;ilnl.1.$ ve her proje icin k.i.yaslanamayacak kadar dii~ftk 
seviyelerde kaynal::: tahsis edilmi;;t.ir. Bu nedenle yatJ.rJ.mlar.i.n 
bi.iyi.ik k.isnunda ekonomiye ilave yii}:: getiren onemli gecikmeler 
'.)lmu;;t.ur. Fon finansmani ile bu yat.irJ.mlar bitirilerek Kal
kinma Plan.i' nda hedeflenen bi.iyi.1Jne h.izina eri$ilmek istenmek
tedir. Gercekten de Kamu OrtaklJ.lit.l Fonu'nun finanse et.till o
toyollar ve barajlarin belirli bir kism.i bitirilerek ekonomi
ye katl::ida bul tmulmu:?t.ur. Ara:?tl.rmanuzda f inanse edilen alt-
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yapi tesislerinin onemi ve biiyiikliik.leri ayrintili. olarak. ve
rilmistir. Goi:i.ildi.igi.i gibi, Kamu Ortak.li.gi. Form 'nun k.uI1.ilus a
macinin oneutli bir kismi gerceklesmistir. 

ii) Karnu Ortak.li,iii Fonu 1 rnl.n kuI'Ulusundak.i diter ama1; 11ek fi
nansman" sailamak.tir. Saglanacak. ek f inansmanin, istikrarli 
ve guvenilir gelir verilmesi ile tasarl'.'.'1.lf lari arttirarak elde 
edilmesi ama1;_!lamnist1r. Fon •un ek finansman sagladi.gi gelir 
tablosundan acik bir sekilde gO'J:iilmektedir. Burada soY.'1.ln f o
nun kullandigi kaynaklarin, yarati.lmasi. amaclanan ek fira.ans
man kaynak.larina uyt.mt gosterip gostermedigidir. incelememizde 
Tablo 19'da belirtiltligi gibi Karm.i Ox:tak.liii Fonu•na en yiik
sek geliri saglayan kalemler Gelir 0-.r:tak.ligl. Senetleri satisi 
ve Yurtdisi Bor1::.lanmadl.1:·. Gelir Ortak.li.gi Senetlerinin cesit
lerini, vadelerini, halkin bu senetlere gosterdigi ilgiyi ca
lismarnizda ayrintili. olarak. sund.uk. Gelir Ortakligi. Senetle
ri hem kui:1.lm. icin, hem de alici icin ne derece hedeflenen a
maclara uymak.tad.ir '? Karm.l Ortakli~i Fcmu 'nun kaynak yaratmak. 
icin dis borclamnaya gidisi fon amaclarina uygun m1~iur ? 
Arastirmamizd.a bu soJ:1.ilara cevap arad.ik, burada tekrar kisaca 
degerlendb::memizi yapacagiz. 

Ka:mu ku:ru:m ve kuY'Uluslarina ait altyapi. tesislerinin gelirle
rine hakiki ve hiik:mi sahislarin ortak olmasi. 11::.in cikarilan 
Gelb:· O:r:takli.gi. Senetlerinin satisindan 1984 - 88 yillarinda 
1,212,964:.0 milyon TL. elde edilmistir. [Bu senetleri alan 
kisiler a1;isindan sistemin karli olup olmadiitina. da kisaca. 
detinebiliriz. Kisilerin elde ettikleri gelirin birbirinden 
farkli. oldu,i;tunu gorul:11z. Kamu Ol:takli.l;i idaresi tarafind.an 
yapilan ara.stil:·ma.ya. gore Birinci Boia,zici KopJ:iisii B -Tei:tibi 
Gelir Ol:tak.lil;i Sen.edi icin 1988 yilinda toplam 7 milya.r Lira 
( 1. 117, 801. 704:. fJ TL. ) od.eme ya.pilmistir. 5 milyar Lira dele
rinde ihrac olunan senetler icin odenen gelir payi orani yf'.iz
de 142.34 tur. 100,000.0 Lira 1 lik senet sahibi Temmuz 1988 1 de 
72,530.0 TL. ve Ocak 1988 1 de 69,810.0 TL. gelir payi. a.ldi.l;ina 
gore sened.e 1988 yilinda % 14.-2. 34.- ora.ninda geli:r:· oder.anistir. 
Ayni yi.l Devlet istatistik Enstitusune gore yilli.k enflasyon 
orani % 69.7 dir. Bankalar tarafindan verilen alti ayli.k mev
duat faizi de % 51 ila % 70 arasi.nda deiismi~tir. Bu dul:1E~ia 
Gelir Ctttakligi. Sened.i sahibinin elde ettiti gelir hem enf
lasy\':.rrmn iistund.edir, hem de bankalarin verdiii mevduat f ai-

. zinden yiiksek.tir. Ancak, bu sonuc ti.im Gelir Ortak.li.ii Senet
leri. i•::.in ge•;erli del;ildir. Ya.ti.runcinin kari tamamiyle hangi 
donemde ( enflasyon ve mevduat faizleri aci.sindan), h.angi is
letmenin gelirine baili. old.ugu ve ongoriilen gelir payinin ti.lrrt 
isletme geliri icinde ne oranda daiitildiiina bal;lidi.r.J 
1984 - 1988 doneminde senet sahiplerine gelir payi. odemesi 
olarak 943,519.0 milyon TL oder.t:mistir. Buna ila.ve olarak da 
9,773.6 milyon Lira'li.k ihrac bedeli odenmistir. Ayrica 1988 
yilinda ~5,000.0 milyon TL a.napara odemesini de hesaba katar
sak, elde edilen gelirden ka.lan yiik.sek bir rakam d.etildir. 
Zaten anapa'l:·a odemeleri 1988 yilindan itibal:·en ba;;;larni~tir. 
Bu du.:r:1.imda faiz ve anapara geri odemeleri i·~in yeni k.aynak 
gerekretektedir 
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Gerekli olan yeni kayna,itin Gelil:· Ortakli~i Senetleri sati~i 
ile eld.e ed.ilen gelirin hizlandird.iji veya sonucland.i.rdiiti 
yatirllnlard.an s~lanacak gelir olmasi amaclanma.ktad.ir. Fon 
idarecileri taraf ind.an bile bu sistemin son derece pahali bir 
ic borclanma old.ugu kabul edilmi~tir. Ancak Fon finansmani i
le bitirilen veya hizland.irilan yatir:i.mla:rin ekonomiyi (>lumlu 
etkiled.iti bir gert;ek.tir. Al tinkaya, Karakaya gibi baraj larin 
bitirilmesi iles~lanan gelir goz oniine alindl.~l.nda bu borc
lanmanin pahali olm.ad.i~i sonucuna bile varilabilir. 

Finamse ed.ilen yati:rimlarin getirisi ile Gelil:· Ortakliti Se
netlerinin gelir payi ve anapara odemesinin yapilamadi~i bir 
durl.lm soz kom.isu olt1:rsa, o zaman uygulanan bu sistem yillar 
<3nce uygulanmi;'? "Esham" sisteminin gird.iii darbo~aza girer ve 
kend.isi bir yij.k h.alini alir. Her iki uygulamada da Devlet da
ha ileri tarihte elde edeceti geliri 5nceden ve toplu olarak 
elde etmi$tir. Eiter sistemler cikrnaza girerlerse 1;are yeni 
hisseler, yeni oitaklik senetleri cik.aitmakta aranmaktadir. 
Kisa bir sure icin yeni senetler ile elde edilen k.aynaklar 
i:idemeler icin yeterli oluyorsa da, bu $ekilde, yani yeni pay
lar daititarak. mali kriz a~n.lamaz ve kisir bir dongii i1;ine gi
rilmi$ olur. 

Kamu Ortakl.iii Fonu'nw1 gelir kalemlerinden en yilkseklerinden 
biri de Yurtdl.$.1 Bt.n."clanmadir. Bir cok kere tekrarland.i~J. gi -
bi Fon'w1 kurulu$ amac.i nTasarruflarJ. te:;.;vik ederek ek finan
sman kaynaklari yaratJnaktir". DJ.$ borca ba$vuru nedeni de~i
$ik c'1abi1ir. E,l.er di$ borca. yurtici tasarruf te$vik edilme
yip, ek f inansman yarat.i.lamad.i.i.i icin ba:;.; vuruldu ise Fon ku
rulu$ amacina ula$amami:;.;tir. DJ.$ bore ile finansman yapilmas1 
kabul edildiJ.;:ten sonra bu borclanmanin fon prosedi.lril d.1$J.nda. 
parlamento yc'1uyla da yapilmas.J. mi.imkiin olurdu. ustelik. fon
larin aldJ.,1.J. di$ borclar genel di$ bore rakamlari icinde go
riUmedilinden. ekonomiye yon veren rakamlarin da get.;erlilili 
aza1tilmanl1$ cdurdu. Eler di$ borca. Gelir Ortakl.ii.J. Senetle
ri ile ilgili odemeler nedeniyle ba$ \Ttlruluyorsa, biraz once 
yukarida si..')ziinii ettil.imiz k.is1r dongiini.in bir ba;?ka ce;ddi 
meydana gelmi:? olur. 

Tet.)rik olara};:, fon sisteminin ekonomide kaynak ve gelir dai.i
lJ.mJ.nJ. olumlu etkileyeceiine inanmaktayiz. Bu sistem ile ar
zu edilen. ekonomik kalkinma gerceklestirilebilir. Ancak, teo
ri ile pratil.in birbirine uymadiiini iiziilerek gi..')rmekteyiz. 
Uygulan1ada fon sistemi kolayca carp1 t.ilabilmektedir. Yiiriltme 
erkine boyle bir yetki vermek, ne yaz1k ki, suistirnale yol 
acmaktad1r •. Parlamenb.)' nun mali idareyi kaybettil.i bir cirtam
da uygulan1an.in memleket yarar.ina (.'llmasi tamamiyle fem idare
lerine kalm.i$t.l.r. 

GiiriUiiyor ki hem klasik biitce sist.eminin, hem de fon sistemi
nin olumlu ve olumsuz yonleri bulunmaktadir. Sistemlerden bi
ri uygulanma};:tayken, diierinin olumlu yanlar1 d.ikkati cek:mek
tedir. Siyasal ortan~la oltunlu noktalari ai1r basan sistem 
tercih edilmeye ba:;.;lan.i.r. Bu :;.;ekilde bir sistemden diterine 
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(di.i$i.ince olarak) geci:;; olur. Sonunda bu deii$iklik uygulamada 
da gercekle:~dr. Ancak, bir .siire sonra yeni .sistemin de olum
suz noktalar.i. goze batabilir. Boylece, mali idare bir donem 
Parlamento' nun. l:dr donem de yiiriltme erkinin elinde bulunur 
en azindan };:« .. ""Jnu5ra getirilen ele:;;tiriler bu yonde olur. 
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TAB LOLAR 

TABLO: 1 1923 - 32 Genel biitce Gelirleri Bile:?irni 

TABLO: 2 1933 - ti.9 Genel Bu tee f}elirleri Bile:;;imi 

TABLO: 3 1950 - 60 Genel Bi.itce t}elirleri Bile~imi 

TABLO: 4 1961 - 79 t}enel Biit.ce Gelirleri Bile:;simi 

TABLO: 5 1930 - 33 Genel Biitce Gelirleri Bile:;;imi 

TABLO: 6 1960 - ao D.i:? Bi:> re Dokfunii 

TABLO: 7 1930 - 33 DJ.:? Bore Dokiimii 

TABLO: a 1932 - 33 Net ic Borclanma 

TABLO: 9 Temel Ek1.:momik Gostergeler 

TABLO: 10 1932 - 03 Net Di:? Borclanma 

TABLO: 11 1933 - 2022 DJ.$ Borclar.in Taahhiit Baz.inda Da~.ilimi 

TABLO: 12 Kamu Ortakl.i.~i Fon'u Mevzuati 

TABLO: 13 Barajlar 

TABLO: 1~ Otoyollar 

TABLO: 15 198(t. - 33 Gelir Ortakl.i.ii Senetleri 

TABLO: 16 1115 - 93 Doneminde Y.illil:: Kari Esham Olarak 
Satilan Mukataalard.an ornekler 

TABLO: 11 Kamu Ort.ak:l.i.j.i Fonu Gelirleri 

TABLO: 16 Barajlar.in 'llretimi ve Gelirleri 

TABLO: 19 Kamu Ort.ak:l.ij.i Fonu 'na En Yill::.sek Geliri Sajlayan 
.Kalemler 

TABLO: 20 Kamu Ort ...... :U::l.ij.i Fonu 'nun Giderleri 

TABLO: 21 Kalk.i.nmakta <>ncelikli Yorelere Saglanan Finan.sman 

TABLO: 22 Kamu Ort.ak:l.iji Fonu'nun Gelir - Gider 
Kar:? .il a:? t..irma.s .i 

TABLO: 23 Fonlar.in Dl.:? ve ic Bore Kullanim v·e odemeleri 
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