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Cumhuriyet Halk Partisi’nin en önemli hedeflerinden biri gelir dağılımı 
adaletinin olduğu şeffaf, hesap verebilir, adil, rekabetçi ve öngörülebi-
lir bir ekonomik düzen kurmaktır. Nitekim üretilen zenginliğin adil bö-
lüşümü ve çalışanların ulaştığı yaşam standartları toplumlarda refahın 
temel göstergeleri arasındadır. Günümüzde üretim ve hizmetler çe-
şitlenip artarken çalışma koşulları ağırlaşmakta ve çalışanlara sunulan 
ücret ve yaşam standartları gerilemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi, 
herkesin ürettiği ve kazandığı bir Türkiye’yi hedeflemekte, emeğe sa-
hip çıkarak insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatı kurmayı amaçla-
maktadır. Bunun da en önemli araçlarından biri vergilerdir. Bu sayıda 
vergi, vergi reformu ve vergi adaleti gibi önemli konulara farklı açıdan 
yaklaştık, ortaya çok iddialı bir sayı çıktı. Gelir dağılımının olağanüstü 
bozulduğu bir ortamda, alternatif bakışlar için her açıdan “bir başucu 
sayısı” dersek abartı olmaz…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yayın Kurulumuzun sorularını 
yanıtlarken Şevket Pamuk “Devlet, vergi ve iktisadi gelişme dün, bu-
gün ve yarın”, Faik Öztrak “Küresel konjonktür değişirken Türkiye’de 
borçların durumu”, Selin Sayek Böke “Neoliberalizmden sonrası: Hak 
Temelli Kalkınma”, A. Aylin Bayar, Öner Günçavdı ve Haluk Levent Ho-
calarımız “Türkiye’de vergilerin gelir dağılımı üzerine etkileri”, Bülent 
Kuşoğlu “Devlet ekonomi ilişkisi ve vergi sorunsalını yeniden değer-
lendirmek”, M. Akif Hamzaçebi “Uluslararası vergi gelişmeleri”, Tah-
sin Tarhan “Türkiye sanayisi geleceği tasarlayabilir”, Burhan Şenatalar 
“Vergi ve demokrasi”, Deniz Yavuzyılmaz “Sayıştay ama nasıl bir Sa-
yıştay”, Burak Cop “Türkiye ve Avrupa’dan örneklerle vergi üzerine dü-
şünceler”, Eren Toprak “Vergilendirme ve kamu hizmeti ilişkisi üzerine 
notlar”, Ozan Bingöl “Vergilerin toplanması ve harcanmasında sivil ini-
siyatiflerin ve sivil toplum kuruluşlarının rolü”, Ferhat Emil “Bütçenin 
niteliği ve siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan önemi”, Emrah Karaoğuz 
“Yirmi birinci yüzyılda devlet-odaklı kalkınmacılık: Neler yapılmalı, kim 
için ve nasıl olmalı?” başlıklı makaleleri kaleme alırken Gazeteci Nec-
det Saraç her sayımızda olduğu gibi “CHP ne diyor” dosyasını araştırdı 
ve hazırladı, Genel Yayın Yönetmenimiz Yunus Emre ise “Mecbur ada-
mın adaylığı”nı yazdı.

9’uncu sayıda buluşmak dileğiyle, iyi okumalar…

İKİNCİ YÜZYIL Dergisi
Yayın Kurulu

Sekizinci sayı ile merhaba…
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İkinci Yüzyıl Yayın Kurulu sordu, 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 
cevapladı: 

Vergilendirme, kamu harcamaları, 
vergi ve harcamaların millet adına 
denetimi konularında yeni bir 
toplum sözleşmesi
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Devlet toplum ilişkilerini 
düzenleyen en temel ko-
nulardan biri vergilendir-
me konusu. CHP’nin kamu 
maliyesi ve vergilendirme 
konusunda temel görüş-
lerini sorarak başlamak 
istiyoruz. Bu konularda 
CHP’nin temel yaklaşımını 
anlatır mısınız? Ayrıca bu 
yaklaşım iktidarın uygula-
malarından hangi farkları 
içeriyor? 

Kemal Kılıçdaroğlu: Evet, 
kamu maliyesi alanında 
devletin toplum ve bireyle 
ilişkisini gösterdiği en te-
mel alanlardan biri, hatta 
birincisi “vergi”dir. Bu bü-
tün devletler için böyledir. 
Devletler kamu harcama-
larını karşılamak amacıyla 
egemenlik gücüne dayana-
rak vergi alırlar. Demokratik 
devletin bireylerin rızasını 
aramaksızın zor, yani kamu 
gücünü kullanarak işlem 
tesis ettiği en geniş alan 
vergidir. Devletin vergilen-
dirme yetkisinin sınırı bire-
yin hak ve özgürlüklerinin 
sınırıdır. Bir diğer ifadeyle 
devletin vergilendirme yet-
kisinin demokratik bir sınırı 
vardır. Egemenlik gücüne 
dayanan bu yetki sınırsız 
değildir. Özgürlüklerle ver-
gilendirme arasındaki bu 
sınır ince bir dengeye işaret 
eder. İşte demokratik dev-
let bu dengeyi kuran dev-
lettir.

Devletin vergilendirme yet-
kisinin sınırı bireyin hak ve 
özgürlüklerinin başladığı 
yerdir dedik biraz önce. 
Bunu biraz daha açmakta 
yarar var. Söz konusu sı-
nır toplumun/ekonominin 
vergi ödeme kapasitesinin 
ötesinde bir anlama sahip-
tir. Vergiler kanunla konulur. 

Ancak her verginin toplum-
sal bir meşruiyeti olmalı-
dır. Bunun için vergilerin 
kimlerden toplandığının ve 
nerelere harcandığının, ya-
pılan harcamalardan halkın 
mutlu olup olmadığının, 
hem vergi toplama işlemi-
nin hem de yapılan kamu 
harcamalarının usulüne 
göre gerçekleşip gerçekleş-
mediğinin denetlenmesi ve 
sonuçlarının milletle payla-
şılması gerekir. Buna yürüt-
me organının, hükümetlerin 
halka hesap vermesi diyo-
ruz. Bütün bunlar demokra-
silerde “Bütçe Hakkı” kav-
ramının içinde yer alır. Bu 
nedenle kamu maliyesinin/
maliye politikasının iki te-
mel unsuru olan vergi gelir-
leri ile kamu harcamalarının 
Bütçe Hakkı kavramı içinde 
ele almak gerekir.

Devletin yapacağı harca-
maların büyüklüğü ve kap-
samı, yani nerelere ne mik-
tarda harcama yapılacağı 
ile bu harcamaların yapıla-
bilmesi için halkın ödeye-
ceği vergilere, borçlanma 
yapılacak ise borçlanmanın 
miktarına halk/millet adına 
onun temsilcileri karar verir. 
Yani harcamalar ve onun fi-
nansmanını oluşturan vergi-
lere gerçekte milletin kendi-
si karar vermektedir. “Bütçe 
Hakkı”nın en öz tanımı bu-
dur. Bütçe Hakkı ilk ifadesi-
ni 1789 tarihli Fransız İnsan 
ve Yurttaş Hakları Bildir-
gesinde bulur. Bildirgenin 
14’üncü maddesine göre, 
“Bütün yurttaşlar zorun-
lu vergileri ya kendileri ya 
da temsilcileri aracılığıyla 
gözlemek ve saptamak; 
bu vergilere özgür iradele-
riyle rıza göstermek, nasıl 
kullanıldıklarını izlemek; 
miktarını, toplanış tarzı-

nı ve sürelerini saptamak 
hakkına sahiptir”. Bütçe 
Hakkı egemenliğin millete 
ait olması ilkesinin doğal bir 
yansımasıdır. Egemenliğin, 
bu çerçevede bütçe hak-
kının asıl sahibi olan millet 
anayasada vergilerle ilgili 
yasama ve yürütme organ-
larının yetkilerine sınırlama 
getirirken, bütçelere ilişkin 
sınırlayıcı düzenlemeler 
de yapabilmektedir. Tür-
kiye’nin anayasa geleneği 
bu şekildedir. Anayasaları-
mızda “vergiler” ve “bütçe” 
ile ilgili düzenlemelerin yer 
almasının nedeni “Bütçe 
Hakkı” kavramıdır. Bütçe 
Kanunları ile yürütme or-
ganına vergilerin toplan-
masına izin, harcamaların 
yapılmasına yetki verilir. Bu 
kamu mali yönetiminin 1927 
yılından bu yana var olan 
temel ilkesidir. Yürütme 
organının parlamentoya/
TBMM’ye gönderdiği Bütçe 
Kanun Teklifi Meclis tarafın-
dan yasalaştırılmaz ise bu 
güvensizlik oyu anlamına 
gelir. Bizim parlamento ta-
rihimizde bunun örnekleri 
vardır. Örneğin 1971 yılı Büt-
çe Kanun Tasarısı Mecliste 
kabul edilmediği için za-
manın Başbakanı Süleyman 
Demirel Başbakanlıktan is-
tifa etmiştir.

Bugün adına Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi 
denilen modelde 1927 yı-
lından bu yana var olan bu 
temel ilke ortadan kaldı-
rıldı ve Cumhurbaşkanına 
Mecliste bütçenin kabul 
edilmemesi halinde Bütçe 
yapma, yani vergi toplama 
ve harcama yapma yetkisi 
verilmek suretiyle milletin 
Bütçe Hakkı elinden alındı.
Yürütme organına Bütçe 
Kanunu ile verilen izin ve 
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“Güçlendirilmiş Parlamenter 
Sistemde, milletin bütçe hakkına 
sahip çıkarak kamu kaynağı 
kullanan bütün kurumları TBMM’nin 
denetiminin kapsamına alacağız.”
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yetkinin usulüne, yani ka-
nunlara uygun olarak kul-
lanılıp kullanılmadığının 
denetlenmesi ve sonuçları-
nın millete açıklanması da 
“Bütçe Hakkı”nın ayrılmaz 
parçasıdır. Diğer bir ifadey-
le yürütme organının Büt-
çe Kanunu ile aldığı yetki 
uyarınca vergileri usulüne 
uygun toplayıp toplamadı-
ğının ve yaptığı harcamala-
rın da kanunlara uygun bir 
şekilde yapılıp yapılmadığı-
nın denetlenmesi şarttır. Bu 
yok ise sadece Bütçe Ka-
nununun Meclis tarafından 
kabul edilmiş olması Bütçe 
Hakkının var olduğu ve kul-
lanıldığı anlamına gelmez.

Demokrasilerde yürütme 
organının bütçe yapma yet-
kisi diye bir şey olmaz. Tür-
kiye’nin parlamenter sistem 
geleneğinin son bulduğu 
2018 yılına kadar da öyle bir 
şey yoktu. Bu uygulamaya 
son vereceğiz. Güçlendiril-
miş Parlamenter Sistemde 
ne Cumhurbaşkanının ne 
de Başbakanın bütçe yap-
ma yetkisi olmayacaktır.

Güçlendirilmiş Parlamenter 
Sistem konusunda altı siya-
si parti olarak temel ilkeleri 
ayrıntılı bir şekilde belirledi-
ğimiz çalışmada Bütçe Hak-
kına güçlü bir vurgu yaptık. 
Bütçe Hakkını en güçlü şe-
kilde tesis edeceğiz.

Bütçe konusunda yapacak-
larımız bununla sınırlı değil. 
Kamu kaynağı kullanan bü-
tün kurumların bütçelerinin 
Meclis tarafından denetle-
nebilmesi gerekir. Bu ko-
nuda büyük bir denetimsiz 
alan yaratılmıştır. Örneğin 
Türkiye Varlık Fonu (TVF) 
bugün Meclis tarafından 
denetlenmemektedir. Gös-

termelik bir denetimi var-
dır ama bu ne bakanlıklar 
ve diğer kamu idarelerinin 
ne de KİT’lerin denetimine 
benzememektedir. Yönetim 
Kurulu Başkanının Cumhur-
başkanı olduğu bir Fonu 
bugünkü sistemde kimse 
denetleyememektedir. Var 
olan göstermelik denetimin 
amacı ise gerçekte Cum-
hurbaşkanının TVF üze-
rinden yaptığı tasarruf ve 
harcamaların denetlenme-
mesini sağlamaktadır. Bu 
modele son vereceğiz.

Güçlendirilmiş Parlamen-
ter Sistemde milletin bütçe 
hakkına sahip çıkarak kamu 
kaynağı kullanan bütün ku-
rumları TBMM’nin deneti-
minin kapsamına alacağız. 
Bütçe Hakkı ile ilgili son 
olarak şunu da söylemek 
isterim:Bütçe Hakkının ifa-
desini bulduğu belge olan 
Bütçe Kanunu ile yürütme 
organına toplam bir ödenek 
tavanı belirlenmek suretiyle 
harcama yetkisi verilir. Har-
cama yetkisinin bakanlıklar 
ve diğer kamu kurumları 
itibarıyla ayrıntıları da yine 
Bütçe Kanunlarında yer alır. 
Ancak 2021 yılı Bütçesin-
den itibaren Program Büt-
çe uygulamasına geçilmesi 
gerekçe gösterilerek Bütçe 
Kanunlarında gerekli ayrın-
tıların verilmesinden kaçı-
nıldı. Oysa Program Bütçe 
uygulamasında Programlar 
ve bunların da altında Alt 
Program ve Faaliyet-Proje 
kalemleri yer alır. Alt unsur-
lara Bütçe Kanunlarında yer 
verilmediği zaman Meclis 
hangi alt programa ya da 
faaliyet-projeye ne kadar 
ödenek, yani harcama yet-
kisinin verildiğini bilmez. 
Bu Meclisin bütçe hakkının 
elinden alınmasıdır. Bizim 

iktidarımızca Bütçe Hakkı 
en geniş şekilde kullanıla-
caktır.

Bütçe denince işin hep har-
cama tarafı akla gelir. Vergi 
tarafı pek akla gelmez. Bir 
de “Vergi Harcamaları” de-
nilen bir kalem vardır. Ger-
çekte vergi harcaması ola-
rak tanımlanan unsurlar da 
birer kamu harcaması nite-
liğindedir. Vergi harcaması 
indirim, istisna ve muafiyet 
uygulamaları veya diğer 
çeşitli teşvik yöntemleri ile 
tahsilinden vazgeçilen ver-
gileri ifade eder. Vergi har-
caması yolu ile devlet eko-
nomik, mali, sosyal amaçları 
çerçevesinde belirli toplum 
kesimlerine destek sağla-
mış olur. Bu destekler hü-
kümetlerin siyasî program-
larını yansıtır. Bu yolla vergi 
gelirleri azalmış olacak, öte 
yandan da bu tutar kadar 
bütçe harcaması da yapıl-
mamış olacaktır. Yani dev-
let vergileri tahsil edip ilgili 
toplum kesimlerine bunu 
bütçe harcaması ile aktar-
mak yerine vergi gelirleri-
nin tahsilinden vazgeçerek 
bu desteği doğrudan yap-
maktadır. 2022 yılı Bütçe-
sine ekli listelere göre vergi 
harcamalarının toplamı 335 
milyar 968 milyon TL’dir. 
İktidarımızda bunu basit 
bir liste olmaktan çıkarıp 
ayrıntılı bir Rapora dönüş-
türeceğiz. Özellikle sosyal 
gerekçeler, toplumun dar 
ve orta gelirli kesimlerine 
destek vermeyi amaçlayan 
vergi harcamaları dışındaki 
harcamaların ekonomik ge-
rekçeleri ve etkilerine ilişkin 
analizleri kapsayan Vergi 
Harcamaları Raporu mutla-
ka Bütçe Kanun Teklifi ekin-
de yer alan bir belge olarak 
TBMM’ye sunulacaktır.
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İkinci Yüzyıl Dergi

İkinci Yüzyıla Çağrı Beyan-
namesi’nde vergilendir-
me ve kamu harcamaları 
bahsinde şu taahhütte bu-
lunmuştunuz: “Sayıştay” 
gerçek işlevine kavuşturu-
lacak, “Ulusal Vergi Kon-
seyi” ve TBMM’de “Kesin 
Hesap Komisyonu” kuru-
lacaktır. Bu değerlendirme 
ışığında öncelikle Sayıştay 
konusuyla başlayalım. Sa-
yıştay bugün gerçek işlevi-
ni yerine getiremiyor mu? 
Daha önce vurguladığınız 
Sayıştay denetimiyle ilgi-
li “uluslararası normlar” 
nelerdir? CHP iktidarında 
nasıl bir Sayıştay kurum-
laşması ve denetimi öngö-
rüyorsunuz?

Kemal Kılıçdaroğlu: Birinci so-
ruya verdiğim cevapta milletin 
elinden alınan Bütçe Hakkını 
tesis edeceğiz demiştim. Aynı 
cevapta Bütçe Hakkının, Bütçe 
Kanunları ile yürütme organına 
verilen vergilerin toplanması 
izni ile harcamaların yapılma-
sına ilişkin yetkinin kanunlara 
uygun olarak kullanılıp kul-
lanılmadığının denetlenme-
sini ve denetim sonuçlarının 
kamuoyuna açıklanmasını da 
kapsadığını belirtmiştim. De-
mokratik devletlerde bu dene-
timi parlamentolar adına Sa-
yıştaylar yapar. Bizim anayasa 
geleneğimizde de Sayıştay 
böyle konumlandırılmıştır. Büt-
çe hakkının sahibi, millet adı-
na, onun temsilcileri olan mil-
letvekillerinden oluşan TBMM 
olduğuna göre bu hakkın nasıl 

kullanıldığının denetimini Mec-
lis adına bir kurumun yapması 
gerekir. Bizim Sayıştay’ımız da 
Devletin bütün gelir, gider ve 
mallarını TBMM adına denetler. 
Anayasamız Sayıştay’ın göre-
vini böyle tanımlamıştır. Sa-
yıştay, denetimleri sonucunda 
kamu idareleri için düzenlediği 
raporları Kesin Hesap Kanun 
Teklifi görüşmelerinde değer-
lendirilmek üzere TBMM’ye 
sunar.

Evet, Sayıştay’ı gerçek işlevi-
ne kavuşturacağız. Bunun ilk 
adımı Bütçe Hakkının tesisi 
olacaktır. Bütçe Hakkının geniş 
tanımlanması Sayıştay’ın de-
netim alanını genişletecektir.

Bu konuda ikinci olarak yapa-
cağımız şudur: Sayıştay bugün 
şeklen TBMM adına denetim 
yapıyor görünmekle birlikte 
fiilen iktidarın baskısı altın-
dadır. Denetimlere müdahale 
edildiği gibi Ak Parti dönemin-
de kanunla oluşturulan Rapor 
Değerlendirme Kurulu vasıta-
sıyla da Meclise gönderilecek 
raporların içi boşaltılmaktadır. 
Ayrıca kısa bir süre önce Er-
doğan Sayıştay’a “denetim-
lerde açık aramayın, ceza uy-
gulamayın” çağrısı yapmıştır. 
Bu Sayıştay’ı işlevsiz kılarak 
denetimi yok etmektir. Bu an-
layışa, Anayasa’ya aykırı, mil-
letin bütçe hakkını hiçe sayan 
uygulamalara son vereceğiz, 
Rapor Değerlendirme Kurulu-
nu kaldıracağız. Anayasal Ku-
rum olmasından kaynaklanan 
bağımsızlığını Sayıştay’a iade 

edeceğiz. Yine eskiden olup 
da sonra kaldırılan performans 
denetim yetkisini de Sayıştay’a 
vereceğiz.

Beyanname ile devam et-
mek istiyoruz. “Ulusal 
Vergi Konseyi” tam olarak 
nedir? Bugünkü uygula-
madan nasıl bir farklılık 
öngörüyorsunuz? Dünyada 
bu alanda örnek verebile-
ceğiniz iyi uygulamalar var 
mıdır?

Kemal Kılıçdaroğlu: Son soru-
dan başlayayım. Fransa’da ba-
şarılı bir uygulaması var… Biz 
de vergi bilincini geliştirmek 
ve vergilerin nerelere nasıl har-
candığının hesabını halka ver-
mek için benzer bir uygulama-
yı taahhüt ettik. “İkinci Yüzyıla 
Çağrı Beyannamesi”nde Ulusal 
Vergi Konseyi kuracağımızı 
söyledik. Biliyorsunuz, halen 
bir Vergi Konseyi var denilebi-
lir ama yasal bir dayanağı yok 
ve işlevsel değil, varlığını kim-
se bilmiyor. Ayrıca Konseye 
son yapılan atamalar Konseyi 
teknik bir organ olma özelli-
ğinden uzaklaştırdı. Hatırlana-
caktır, Erdoğan ismi kendisiyle 
birlikte anılan bazı iş adamla-
rını kısa bir süre önce Konsey 
üyeliğine atadı. 

Biz Vergi Konseyini yasal bir 
statüye kavuşturacağız. Ver-
gi Konseyi bir danışma organı 
olarak konumlandırılacak olup 
üç temel konuda görev yapa-
caktır:

“Anayasal Kurum olmasından 
kaynaklanan bağımsızlığını Sayıştay’a 
iade edeceğiz.”
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1) Vergi Konseyi vergi politi-
kalarının oluşturulması ve uy-
gulamasıyla ilgili görüş bildi-
recektir. Bu çerçevede Vergi 
Kanunlarında yapılması dü-
şünülen değişiklikler önce-
likle Konseyde tartışılacaktır. 
Konseyin kendisi de re’sen bir 
konuyu ele alıp inceleyebile-
cektir. 

Tabii ki bu değişikliklerin tar-
tışılacağı platformlar sadece 
Konseyle sınırlı değildir. İlgili 
toplum kesimleri de bu tartış-
ma ve değerlendirmelerin için-
de olacaktır. Ancak Konsey bu 
değişiklikleri uluslararası geliş-
meler ülkemizin ekonomik ve 
sosyal yapısı, diğer kanunlarla 
ilişkisi ve vergi sistemine et-
kisini de dikkate alarak daha 
teknik düzeyde ele alacaktır.

2) Vergi Harcamaları olarak 
isimlendirilen vergi indirim, is-
tisna ve muafiyetlerinin amaç-
larına ulaşıp ulaşmadığı ile 
ekonomik ve sosyal etkilerini 
analiz ederek sonuçlarını bir 
raporla yürütme organına bil-
direcektir.

3) Demokrasilerde vatanda-
şın ödediği verginin nasıl kul-
lanıldığının hesabını yürütme 
organına/hükümete sorması 
esastır. Bu hesabın teknik ra-
porunu Sayıştay hazırlayacak, 
TBMM Kesin Hesap Komisyo-
nu da gerekli değerlendirmeyi 
yapacaktır. Vergi konseyi talep 
edilmesi halinde bu konuda da 
görüş bildirebilecektir.

Vergi Sisteminde ne gibi 
değişiklikler yapmayı dü-
şünüyorsunuz? Bu konuda 
bir şeyler söylemek ister 
misiniz?

Kemal Kılıçdaroğlu: Vergi 
Sisteminde Reform yapa-
cağız. Vergi Sistemi Refor-
mu beş temel ilke üzerine 
oturacaktır. Bu ilkeler şun-
lardır:

- Mükellef Haklarını Göze-
ten Saydam Mevzuat/Say-
dam Uygulama,

- Öngörülebilir Vergi Yükü,

- Vergi Yükünün Adil Dağılı-
mı (Vergi Adaleti),

- Vergide Yeşil Dönüşüm,

- Özerk Gelir İdaresi/ Vergi 
Uygulamasının Siyasi Etki-
den Arındırılması

Her bir reform başlığının alt 
başlıkları ve adımları var. 
Her biri üzerinde ayrıntı-
lı çalışmalar yaptık. Ayrıca 
vergi ile ilgili uluslararası 
gelişmeleri yakından takip 
ediyoruz. Örneğin 20’nci 
yüzyılın son çeyreğinden 
itibaren hızlanan küresel-
leşme süreci bizim vergi 
sistemimizi de etkiledi. Yine 
AB’nin “Yeşil Mutabakat”ı 
vergi sistemimizde yeşil 
dönüşüm olarak tanımlaya-
bileceğimiz bir süreci baş-
latacaktır. Bütün bunlara 
hazırız. Hangi adım hangi 

tarihte atılacak bunları bir 
takvime bağladık. Zamanı 
geldiğinde hepsini açıkla-
yacağız.

TBMM’de “Kesin Hesap 
Komisyonu” kurulması 
öneriniz hakkında bir soru-
muz var. Bu komisyonunun 
amacı ve kapsamı hakkın-
da bilgi verebilir misiniz? 
Böyle bir komisyonun var-
lığı ve başkanının muhale-
fetten olması meclis dene-
timi bakımından nasıl bir 
farklılık yaratır?

Kemal Kılıçdaroğlu: Bizim 
kamu mali sistemimizde 
şöyle bir sorun var. Büt-
çe Kanun Teklifi ile Kesin 
Hesap Kanun Teklifi aynı 
komisyonda yani Plan ve 
Bütçe Komisyonunda gö-
rüşülmektedir. Bu görüş-
melerde geçmiş yılın har-
camaları değil de gelecek 
yılın harcamalarını içeren 
Bütçe Kanun Teklifi ilgi çek-
mekte, Kesin Hesap Kanun 
Teklifi ile ilgili görüşmeler 
gölgede kalmakta, kimse-
nin ilgisini çekmemektedir. 
Örneğin 2022 yılı Bütçe 
Kanun Teklifi 2020 yılı Ke-
sin Hesap Kanun Teklifi ile 
birlikte görüşülmüştür. Yeni 
bir yıla girerken bir önce-
ki yıla ilişkin bir Teklif aynı 
anda, aynı komisyonda gö-
rüşüldüğünden ilgi çekmi-
yor. Oysa bu çok önemli bir 
konudur. Milletin ödediği 
verginin nasıl harcandığının 
hesabı Kesin Hesap Kanun 

“Hangi adım hangi tarihte atılacak 
bunları bir takvime bağladık. Zamanı 
geldiğinde hepsini açıklayacağız.”



w
w

w
.ik

in
ci

yu
zy

ild
er

g
i.c

o
m



ikinciyuzyildergi

13Temmuz-Ağustos

Teklifinin görüşmelerinde 
sorulur. Ödenen verginin 
hesabı sorulamıyorsa kimse 
demokrasi var demesin. Bu 
sorun öteden beri vardır. 

Bu nedenle bu sistemi de-
ğiştireceğiz. Kesin Hesap 
Kanun Teklifleri yeni kura-
cağımız Kesin Hesap Ko-
misyonunda görüşülecektir. 
İktidarın kontrolünden uzak 
bir şekilde çalışması için de 
Komisyon başkanı ana mu-
halefet partisinden olacak-
tır. 

Bu aynı zamanda iktida-
rın yaptığı harcamaların 
hesabını Mecliste vermesi 
demektir. Bu uygulama ile 
bakanlar ve bürokrasi kamu 
harcamalarında daha dik-
katli olacaktır. Ayrıca, Kesin 
Hesap Kanununun içeriğini 
de Bütçe Kanununun içeri-
ğine paralel olarak değişti-
receğiz. 

Böylece her bir kamu ida-
resi için düzenlenmiş olan 
Sayıştay Raporları ve Genel 
Uygunluk Bildirimi ile Kesin 
Hesap Kanunlarının bağı 
daha güçlü bir şekilde ku-
rulmuş olacaktır.

Son sorumuz aslında genel 
bir değerlendirme hakkın-
da. Önceki sorularımıza 
verdiğiniz yanıtlar çerçe-
vesinde öngördüğünüz 
vergilendirme ve denetim 
uygulama ve politikaları-
nın nasıl bir devlet toplum 
ilişkisi yaratacağını düşü-
nüyorsunuz? Ülkemizin 
karşı karşıya bulunduğu 
demokrasi sorunları ba-
kımından bu politikaların 
demokratikleşme alanında 
önemli bir değişiklik yarat-
masını bekliyor musunuz?

Kemal Kılıçdaroğlu: De-
mokrasiler daima sivil top-
lumdan güç alırlar. Siyasal 
toplum, yani Devlet güce 
ve baskıya, sivil toplum ise 
ikna ve uzlaşmaya daya-
nır. Sivil toplum en geniş 
anlamda devletin dışında 
kalan alanın tamamı ola-
rak tanımlanmaktadır. Sivil 
toplumun güçlü olduğu de-
mokrasilerde devletin gücü 
sınırlanır. Bizim gibi otoriter 
rejim uygulamaları ile de-
mokratik kurumların iç içe 
olduğu otoriter rejim unsur-
larının giderek daha fazla 
ağırlık kazandığı ülkelerde 
demokrasi bir krizin içinde-

dir. Bunu aşmanın yolu her 
şeyden önce sivil toplumu 
güçlü kılmaktır. Sivil toplu-
mun zayıflaması; demokra-
sinin güç kaybetmesi, po-
pülist akımların yükselmesi 
ve otoriter rejimlerin taban 
bulması demektir. Böyle bir 
süreçte siyasal katılım da 
olumsuz etkilenir. Sonuç 
özgürlüklerin kaybedilme-
sine kadar varabilir.

Biz vergilendirme, kamu 
harcamaları, vergi ve har-
camaların millet adına de-
netimi konularında yeni bir 
toplum sözleşmesi öneriyo-
ruz. Vergi politikalarının be-
lirlenmesi sürecine katılan, 
ödediği verginin hesabını 
sorabilen bir sivil toplumu 
inşa edeceğiz. Güçlü sivil 
toplum demokrasimizi güç-
lendirecektir. 

Her şey şeffaf olacaktır. 
Göreceksiniz, bütün bun-
lar Cumhuriyetimizin ikin-
ci yüzyılında kuracağımız 
özgürlükçü demokrasi için 
çıktığımız yolculuğu çok kı-
saltacaktır.

“Göreceksiniz, bütün bunlar 
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında 
kuracağımız özgürlükçü demokrasi 
için çıktığımız yolculuğu çok 
kısaltacaktır.”
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SevketPamukNote
pamuk@boun.edu.tr

Devlet, vergi ve iktisadi gelişme 
dün, bugün ve yarın

İktisadın en temel sorula-
rından biri devletin ekono-
mideki ve iktisadi gelişme 
sürecindeki yeriyle ilgili. 
İktisadi gelişme için nasıl 
bir devlete ihtiyaç olduğu, 
devletin güçlü mü yoksa 
zayıf mı olması gerektiği 
yüzyıllardır tartışılıyor. Son 
dönemde gelişmiş ülkeler-
deki iktisadi ve siyasal so-
runlar ve Covid 19 salgınıyla 
birlikte devletin ekonomi-
deki yeri tekrar gündeme 
geldi.  

Bir görüşe göre, bir ülkenin 
iktisadi gelişmesi için en uy-
gun devlet, fazla vergi top-
lamayan küçük ölçekli dev-
lettir. Bu görüşü savunanlar 
devletin iç ve dış güvenliği 
sağlamak, yasaları uygula-
mak, mülkiyet haklarını ko-
rumakla yetinmesi gerekti-
ğini söylüyorlar. Bu görüşe 

göre ancak devletin küçük 
kalması sayesinde piyasa-
nın iyi işlemesi, devletin ve 
yöneticilerin ekonomiye 
zarar vermesi engellenebi-
lecektir. Buna karşılık, ikti-
satçılar tarafından gelişti-
rilen ve son yıllarda tekrar 
güç kazanan ikinci görüş, 
iktisadi gelişme sürecinde 
devletin iç ve dış güvenliği 
sağlamanın, hukuk devle-
tini kurmanın ötesinde de 
önemli işlevleri olduğunu 
savunuyor. İkinci görüşü 
savunan iktisatçılar piyasa 
ekonomisinin kendi başına 
düzgün işleyemeyeceğini, 
devletin piyasanın işleyişi-
ni düzenlemek ve destek-
lemek, bu amaçla gerekli 
yasaları çıkarmak ve uygu-
lamak ve gerekli kurumla-
rı oluşturmak gibi önemli 
görevleri olduğuna işaret 
ediyorlar. Ayrıca devletin 

iktisadi gelişme sürecine 
sağladığı desteğin içeriği-
nin zaman içinde değişme-
si gerektiğini belirtiyorlar. 
Örneğin iktisadi gelişmenin 
ilerleyen aşamalarında dev-
letin altyapı yatırımlarına 
yönelmesi, toplumun geniş 
kesimlerinin yetenek ve be-
cerilerini geliştirebilmeleri 
için eğitimi yaygınlaştırma-
sı ve ileri teknolojilerin kul-
lanımını özendirmesi gere-
kiyor. Kısacası, ikinci görüş 
iktisadi gelişme için iktisadi 
gelişmeyi destekleyen bir 
devletin gerektiğini söylü-
yor. 

 AVRUPA’DA ERKEN 
SANAYİLEŞEN ÜLKELER

Tarihi örneklere bakıldığın-
da, iktisadi gelişmenin dev-
letin küçük ve güçsüz kaldı-
ğı ülkelerde değil, güçlü bir 

Şevket Pamuk
Akademisyen
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devletin iktisadi gelişmeyi 
desteklediği ülkelerde ger-
çekleştiği görülüyor. Batı 
Avrupa’da Sanayi Devri-
mi’ne giden süreçte, Hollan-
da ve İngiltere’de devletler, 
17. yüzyıldan itibaren mer-
kantilizm olarak adlandırı-
lan iktisadi politikalar izle-
yerek iç piyasayı korudular, 
tüccarları, yerli gemiciliği 
ve ihracatı destekleyerek 
yerli üretimin ve istihdamın 
güçlenmesini, içeride üreti-
len katma değerin artmasını 
sağladılar. Parasal istikrarın 
sağlanması, ölçülerin stan-
dardizasyonu, ulusal ulaşım 
ağlarına yatırım bu erken 
dönemde devletlerin iktisa-
di gelişmeye sağladığı diğer 
önemli katkılar arasındaydı. 
Sanayileşmeye İngiltere’den 
sonra başlayan ülkelerde de 
devlet iktisadi gelişmeyi ak-
tif olarak destekledi. Önce 
Fransa, daha sonra Alman-
ya, İtalya, Rusya ve diğer 
ülkelerde devletler, İngiltere 
ile aralarındaki farkı kapa-
tabilmek için pek çok yeni 
kurumun biçimlenmesine 
öncülük ettiler ve özel sek-
töre destek sağladılar. Son 
zamanlara kadar gelişen 
ülkelere gümrük duvarları 
ve korumacılıktan vazgeç-
melerini tavsiye eden ABD 
devleti de 19. yüzyılın bü-
yük bir bölümünde, sana-
yileşme sürecinde İngiltere 
ile arasındaki farkı kapatana 
kadar, korumacı politika-
lar izledi. 1930’lardaki dün-
ya bunalımına tepki olarak 
gelişmiş ülkelerde devletin 
ekonomideki yeri tekrar 
genişlemeye başladı. İkin-
ci Dünya Savaşından son-
ra gelişmiş ülkelerde refah 
devleti benimsenerek dev-
letin eğitim, sosyal güvenlik 
ve iktisadi gelişme alanın-
daki rolü genişlerken, kapi-

talizm altın çağını yaşadı. 

BUGÜNÜN GELİŞEN 
ÜLKELERİ

Bugünün gelişen ülkele-
rinde ise devletin gücü ve 
ekonomideki yeri 20. yüzyı-
la kadar sınırlı kaldı. Bunun 
da etkisiyle iktisadi gelişme 
sürecinde 20. yüzyıla kadar 
fazla başarılı olamadılar. 
Ama 1930’lu yıllarda Dünya 
Bunalımı’nın derinleşmesiy-
le birlikte, tarımda uzman-
laşmaya dayalı modelin tı-
kandığını gören kimi gelişen 
ülke devletleri ve bu arada 
Cumhuriyet Türkiyesi, güm-
rük duvarlarını yükselterek, 
devlet işletmeleri kurarak 
ve çeşitli teşvik uygulamala-
rıyla sanayileşmeye destek 
oldular. İkinci Dünya Sava-
şı’ndan sonra gelişen ülke-
lerin büyük çoğunluğunun 
benimsediği ve daha sonra 
ithal ikamesi yoluyla sanayi-
leşme olarak adlandırılacak 
bu strateji devletin ekono-
mideki yerini öne çıkardı. 
Yine İkinci Dünya Savaşı’n-
dan sonra Doğu Asya’da Ja-
ponya, Tayvan, Güney Kore 
gibi ülkelerde yaşanan hızlı 
sanayileşme sürecinde, ileri 
teknolojilerin benimsenme-
sinde, devletin müdahale-
ci konumu, sektör seçerek, 
hatta kimi durumlarda fir-
ma seçerek oynadığı önemli 
roller biliniyor. 

Ancak bu örneklerin varlı-
ğı, devlet müdahaleciliğinin 
her zaman iktisadi gelişme 
ve sanayileşme doğrultu-
sunda olumlu sonuçlar ve-
receği anlamına gelmiyor. 
Devlet müdahaleciliğinin 
olumlu sonuçlar verebilme-
si için, devlet politikalarının 
şu veya bu kesimin veya 
kişilerin çıkarlarını değil 

uzun vadeli iktisadi geliş-
meyi hedeflemesi ve devle-
tin uygulamalarının toplum 
tarafından denetlenmesi 
gerekiyor. Bu süreçte dev-
let-toplum ilişkilerinin sağ-
lıklı biçimde yürümesi de 
büyük önem taşıyor. Eğer 
toplanan vergiler iktisadi 
gelişme yönünde harcan-
mazsa, devlet müdahaleci-
liği iktidara yakın kesimleri 
desteklemek ya da kayır-
mak için kullanılırsa, uzun 
vadeli sonuçları olumlu ol-
mayacaktır.  

BASİT BİR GÖSTERGE

Son yıllarda iktisatçılar ve 
iktisat tarihçileri tarihi sü-
reç içinde devletlerin artan 
gücünü ya da kapasitesini 
ölçebilmek için basit bir kaç 
göstergeye odaklandılar. 
Bunlar içinde öne çıkanlar-
dan bir tanesi devletin vergi 
geliri. Devletin iç ve dış gü-
venlikten altyapıya, tekno-
loji ve eğitime kadar çeşitli 
konularda etkin olabilmesi, 
yargıyı sağlıklı biçimde ça-
lıştırabilmesi ve iktisadi ge-
lişme sürecine katkı yapa-
bilmesi için vergi toplaması 
gerekiyor. Devletin vergi ge-
lirlerinin ekonominin toplam 
büyüklüğüne oranı (yüzde 
olarak Vergi Gelirleri / Yurt 
İçi Hasıla oranı) son çalış-
malarda devletin gücünü ya 
da kapasitesini yansıtan en 
önemli gösterge olarak öne 
çıkıyor. Ama bu oran her za-
man devletin gerçek gücü-
nü yansıtmayabilir. Örneğin 
devlet topladığı vergi gelir-
lerini verimsizce kullanabilir. 
Bu nedenle sözkonusu ora-
nı mükemmel bir gösterge 
olarak değil de devletin gü-
cünü yaklaşık olarak yansı-
tabilen basit bir ölçü olarak 
düşünmek daha doğru olur.    
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Devletlerin, daha doğrusu 
merkezi devletlerin güçlen-
mesi, yüzyıllar süren uzun, 
karmaşık ve dünya ölçeğin-
de eşitsiz olarak ilerleyen 
bir süreç. Şekil 1’de görül-
düğü gibi, VG / YİH oranı-
nın son 500 yıllık eğilimleri, 
devletlerin güçlenme ve ik-
tisadi gelişmeyi yönlendir-
me sürecinde Batı Avrupa 

ülkeleriyle bugünün gelişen 
ülkeleri arasındaki farkları 
açıkça ortaya koyuyor. 

Şekiller 1 ve 2 de Batı Av-
rupa’da merkezi devletlerin 
17. yüzyıldan itibaren vergi 
gelirlerini artırmaya başla-
dıkları görülüyor. VG / YİH 
oranı dünyada ilk kez Hol-
landa ve İngiltere’de, daha 

sonra da diğer Batı ve Orta 
Avrupa ülkelerinde yüzde 
10’un üzerine çıktı. 20. yüz-
yılın ikinci yarısında refah 
devleti modelinin benim-
senmesinden sonra aynı 
oran Batı ve Orta Avrupa 
ülkelerinde yüzde 30’un da 
üzerine yükseldi. 

Buna karşılık, Şekiller 1 ve 
3’de görüldüğü gibi, bu-
günün gelişen ülkelerinde 
VG / YIH oranı 18. yüzyılın 
sonlarına kadar yüzde 5’in 
altında kaldı. 19. yüzyılda 
ve Birinci Dünya Savaşına 
kadar ise yüzde 10’un altın-
da seyrettikten sonra ancak 
20. yüzyılda yüzde 10’un 
üzerine çıkabildi. Gelişen 
ülkelerin ortalama VG / YİH 
oranı 20. yüzyılın ikinci ya-
rısında yüzde 20 ye doğru 
yükseldi. 
Merkezi devletlerin yapısı 
ve gücü açısından Batı Av-
rupa ülkeleri ile bugünün 
gelişen ülkeleri arasındaki 

yüzyıllar öncesine giden 
farklar, Batı Avrupa ülkeleri-
nin 19. yüzyıldan hatta daha 
öncesinden itibaren dün-
yanın diğer bölgelerindeki 
daha zayıf devletleri askeri 
ve iktisadi alanda yenerek 
sömürge imparatorlukları 
kurabilmelerini de daha iyi 
anlamamızı sağlıyor.  

Asya, Güney Amerika ve Af-
rika’daki gelişen ülkelerde 
toplumsal ve devlet yapıla-
rındaki farklılıkların yanısıra 
bu ülkelerin 19. yüzyıldan 
itibaren tarımsal üretimde 
daha fazla uzmanlaşma-
ya başlamaları ve sanayi-

leşmenin zayıf kalması da 
merkezi devletin gücünü 
olumsuz etkiledi. Bugünün 
gelişen ülkeleri arasında 19. 
yüzyıldan itibaren Avrupa 
ülkelerinin sömürgesi olan-
lardaki 
VG / YİH oranları bağımsız-
lıklarını koruyabilen ülkele-
re göre çok farklı bir çizgi 
izlemedi. 

OSMANLI-TÜRKİYE

Osmanlı – Türkiye tarihçi-
liğinde merkezi devlet ge-
leneğinin bizde hep güçlü 
olduğu, merkezi devletin 
gücünün diğer toplumsal 
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kesimlere göre yüksek ol-
duğu hep yazılmıştır. Ancak 
Şekil 4’de görüldüğü gibi, 
merkezi devletin vergi ge-
lirleri ya da VG / YİH ora-
nı açısından bakıldığında, 
Osmanlı devletinin pek de 
güçlü olmadığı ve iktisadi 
gelişmeye katkısının sınırlı 
kaldığı anlaşılıyor. 

17. ve 18. yüzyıllarda üretici-
den toplanan vergi gelirle-
rinin büyük bir bölümü taş-
radaki ve merkezdeki güçlü 
kişiler ve aileler arasında 
paylaşılıyordu. İstanbul’a 
merkezi devlete ulaşabilen 
vergi gelirlerinin büyük ço-
ğunluğu ise askeri harca-
malara gidiyordu. 

Devletin gücü, bırakınız ik-
tisadi gelişmeye, dış ve iç 
güvenliği sağlamaya bile 
yetmiyordu. Son yıllarda 
yapılan araştırmalar aynı 
dönemde Osmanlı devleti-
nin yanısıra Çin devletinin 
ve Hindistan’daki Türk-Mo-
ğol-Hint devletinin VG / 
VİH oranlarının da yüzde 
5’in altında kaldığını göste-
riyor. 

Şekiller 1 ve 4’e bakarak 16. 
yüzyılda Avrupa’da merke-
zi devletlerin henüz güç-
lenmemiş olduğu dönem-
de, Osmanlıların savaşlarda 
Avrupa devletlerini daha 
kolay yenebilirken, 18. yüz-
yıldan itibaren Avusturya 
ve Rusya’da merkezi dev-
letlerin güçlenmesiyle bir-
likte dengelerin değişmesi, 
Osmanlıların savaşlarda ye-
nilmeye, toprak kaybetme-
ye başlamaları daha iyi an-
laşılıyor.

Yine Şekil 4’e bakarak Os-
manlı Devletinde 19. yüzyıl-
da başlayan reform sürecini 

de daha iyi anlayabilmek 
mümkün. Askeri yenilgiler-
den sonra, merkezi devleti 
güçlendirmek yaşamsal bir 
sorun haline geldi. Reform 
hamlesiyle birlikte, merke-
zi devletin vergi gelirlerinin 
artırılması, VG / YİH oranı-
nın yüzde 10’un üzerine çı-
karılabilmesi sayesinde, ge-
niş bir coğrafyaya yayılan 
imparatorluğu Birinci Dün-
ya Savaşına kadar birarada 
tutmak mümkün olabildi. 
Şekil 4’de VG / YİH oranı-
nın Türkiye’de 20. yüzyıl 
boyunca yükselmeye de-
vam ederek son onyıllarda 
yüzde 20’nin üzerine çıktığı 
görülüyor.

BUGÜN VE YARIN

Son dönemde bir yandan 
küçük devleti savunan ne-
oliberal yaklaşımın öte yan-
dan da Covid 19 salgınının 
ortaya çıkardığı sorunlar, 
devletin önemini tekrar 
gündeme getirdi. Salgı-
nın iktisadi etkilerine karşı 
gelişmiş ülkelerde büyük 
destek paketleri devreye 
girerken, gelişen ülkelerde-
ki önlemlerin cılız kalması, 
devlet kapasitesinin önemi-
ni hatırlattı. 

Çin’deki devlet müdahaleci-
liğinin başarıları da kapita-
list ülkelerde devlet müda-
haleciliğine dönüş eğilimini 
destekliyor. Uzun süre ser-
best ticareti destekleyen 
ABD son yıllarda koruma-
cılığa dönüş sinyalleri veri-
yor. Önümüzdeki dönemde 
gelişen ülkelerin ve Türki-
ye’nin de bu yeni eğilimden 
etkilenmelerini bekleyebili-
riz. Kısacası, dünyanın pek 
çok bölgesinde 1970’ler-
de ve 1980’lerde başlayan 
piyasa yanlısı eğilimlerin 

önümüzdeki dönemde ter-
sine dönmesi gündemde. 
1930’lu yıllardan itibaren 
Türkiye’de devlet müda-
haleciliği sanayileşmeyi ve 
iktisadi gelişmeyi destekle-
di ama devlet müdahaleci-
liğinin sonuçları her zaman 
güçlü olmadı. Son yıllarda 
görüldüğü gibi, devlet mü-
dahaleciliğinin daha ileri 
teknolojilerin geliştirilmesi 
yönünde, en verimli sektör 
ve firmaları desteklemek 
için değil de iktidara yakın 
kişi ve firmalar yaratmak 
için kullanıldığı dönemler-
de, devlet müdahaleciliği 
olumsuz sonuçlar verdi. 

Devlet müdahaleciliğinin 
daha etkili olabilmesi için 
hem toplumun daha iyi ör-
gütlenmesine hem de dev-
letin uygulamalarının daha 
iyi denetlemesine ihtiyaç 
var. 

Kısacası, devlet müdahale-
ciliğinin ve vergi gelirlerinin 
iktisadi gelişme yönünde 
kullanımında başarı kolay 
değildir ve pek çok koşula 
bağlıdır. 

Bugünkü siyasi koşullar de-
ğişmeden, devlet müdaha-
leciliğini yandaş yaratmak 
için değil sanayileşme ve 
ileri teknoloji için kullanan 
bir yaklaşım benimsenme-
den, devlet müdahaleciliği 
için gerekli kurumsal ya-
pılar, kadrolar ve denetim 
süreçleri yeniden kurul-
madan, devlet müdahale-
ciliğinin etkili olması, son 
yıllarda iyice tökezleyen 
sanayileşmenin ve iktisadi 
gelişmenin daha olumlu bir 
çizgiye oturması mümkün 
gözükmüyor.
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faikoztrak
 faik.oztrak@tbmm.gov.tr

Küresel konjonktür değişirken 
Türkiye’de borçların durumu

Borcun tarihi aynı zaman-
da uygarlık tarihidir. Tarıma 
dayalı ilk toplumların or-
taya çıkışıyla beraber, yani 
madeni veya kâğıt paranın 
icadından çok daha önce, 
insanlar gelişmiş bir kredi 
sistemiyle yaşayıp, malları-
nı bu yolla değiş tokuş ede-
bilmekteydi. Bundan 5000-
5500 yıl önce, tarihteki ilk 
yazılı metinler, felsefi bir 
düşünce, şiir, efsane, yasa, 
hatta savaş zaferinden de-
ğil; vergi ödemelerinden, 
borç birikiminden ve mülki-
yet sahipliğinden bahseden 
ekonomik belgelerdi. Tarih-
te adı yazılmış ilk insanın 
peygamber, şair veya bü-
yük bir komutan değil de, 
bir muhasebeci olması da 
bu yönüyle anlamlıdır (Ha-
rari, Y.N. s.131). Borçla bera-
ber, borçla ilgili tartışmalar 
da en az 5000 yıldır süre-

gelmektedir. Son beş bin 
yıl boyunca, dikkat çekici 
bir düzen içinde, halk ayak-
lanmaları hep aynı şekilde 
başlamıştır: borç kayıtları-
nın imha edilmesi töreni ile. 
Nitekim antik dünyada bü-
tün devrimci hareketlerin 
tek programı vardır: “borç-
lar silinsin ve toprak yeni-
den dağıtılsın” (Graeber, D. 
s. 14-15). 

Borç meselesi sadece insan 
ve toplum ilişkilerini değil, 
devletlerarasındaki ilişkileri 
de yönlendirip, şekillendi-
recek kadar önemlidir. Kü-
reselleşmenin ilk dalgası 
olarak bilinen ve İngiliz em-
peryalizminin dünyaya hük-
mettiği 1850 ile 1914 arasın-
daki dönem, bu çerçevede 
oldukça öğreticidir. Açık 
vererek borçlanan, borç-
landıkça açığını büyüten ve 

gitgide finans zafiyeti has-
talığına tutulan ülkeler için 
borç konsorsiyumları kurul-
muş, sonrasında ise bunlar 
kurumlaştırılmıştır. Zafiye-
tin son aşaması bu ülkeler-
de mali yönetimin ele geçi-
rilmesi olmuştur (Kuruç, B. 
s.13). 

Osmanlının yarı sömür-
geleştirilmesinde de bu 
yöntem uygulanmış, bu 
nedenle Cumhuriyetimizi 
kuran kadrolar sadece si-
yasi bağımsızlığımızın de-
ğil; mali bağımsızlığımızın 
üzerine de titremiştir. Nite-
kim Lozan Barış Antlaşması 
müzakerelerinde en çetin 
mücadelelerin mali bağım-
sızlığımızı sağlamak için ve-
rilmesi, boşuna değildir. 
Küreselleşmenin ikinci bü-
yük dalgası ise neo-liberal 
paradigmanın hâkimiyeti-

Faik Öztrak
CHP Genel Başkan Yardımcısı / Parti Sözcüsü
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ni ilan ettiği 1971 ile 2008 
arasında gerçekleşmiştir. 
Bu dönemde sermayenin 
dolaşımı önündeki engel-
ler tüm dünyada birer birer 
kaldırılırken, dış finansmana 
erişimin kolaylaşması zayıf 
kurumsal yapılara ve sorun-
lu siyasi sistemlere sahip 

gelişmekte olan ekonomi-
lerdeki hükümetlerin kamu 
harcamalarının kısılması ve 
vergilerin artırılması gibi 
zor kararlardan kaçınabil-
mesine imkân sağlamıştır. 
“Borç müsamahasızlığı-de-
bt intolerance” olarak ta-
nımlanan bu sıkıntılar başta 

Latin Amerika olmak üzere, 
dünyanın pek çok farklı ye-
rinde yeni borç krizlerini de 
tetiklemiştir (Arjantin-1982, 
2001, Bolivya-1980, Bre-
zilya-1983, Şili-1972, 1983, 
Meksika-1982, Filipin-
ler-1983, Türkiye-1978, Mı-
sır-1984). Ardı ardına gelen 

bu borç krizlerine rağmen, 
neo-liberal politikaların hâ-
kimiyetini pekiştirmesiyle, 
özellikle 2000’lerde tüke-
tim ve yatırım harcamaları 
ile gelir ve firma kârları ara-
sındaki makas, özel kesimin 
hızla borçlanmasıyla ka-
patılmıştır. Küresel borçlar 
rekor üstüne rekor kırmaya 
başlarken, 2008-2009 kü-
resel finans kriziyle, 2019-
2020 Kovid-19 pandemisi 
bu borçları yeni zirvelere 
taşımıştır. 

Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemine geçişle bera-
ber, Türkiye’de de ailelerin, 
şirketlerin, finansal kesimin 
ve devletin borçlarından 
oluşan toplam borcun milli 
gelire oranı yüzde 166,3 ile 
rekor seviyelere ulaşmıştır. 
Ülkenin yönetim sistemin-
deki değişiklikle birlikte 
ekonomi yönetiminde akıl-
dan ve bilimden azade uy-
gulamalar özellikle kamu 
borç stoku rakamlarında 
etkisini hissettirmeye baş-
lamıştır. 

2018’den bu yana ardı ardı-
na yaşanan üç döviz kuru 
şoku (2018 Ağustos, 2020 
Kasım, 2021 Aralık) ve ar-
dından gelen yüksek enf-
lasyon kamu borç stokunun 
ikiye katlanma süresini 7 
çeyreğe kadar indirmiştir. 
Son 20 yılda böyle bir tab-
loyla hiç karşılaşılmamıştır. 

Oysa basiretli bir borç yö-
netiminin iki temel amacı 
vardır. Bunlardan ilki dev-
letin finansman ihtiyacını 
ve ödeme yükümlülükleri-
ni mümkün olan en düşük 
maliyetle sağlamak, diğeri 
ise risk seviyesini makul 
seviyede tutmaktır. Dola-
yısıyla etkin borç yönetimi 
borçlanma maliyetini dü-
şük tutmanın yanı sıra, pi-
yasa riski (en başta faiz ve 
kur riski), likidite riski, kre-
di riski ve operasyonel risk 
gibi borçlanma maliyetini 

artırabilecek ve geri ödeme 
koşullarını olumsuz yönde 
etkileyebilecek faktörlerin 
kontrol altında tutulmasını 
da gerektirir (Cangöz, s.1-
2). 

Elbette şu da unutulmama-
lıdır, etkin bir borç yöneti-
mi, tutarlı bir makroekono-
mik çerçeve ve stratejinin 
ayrılmaz bir parçasıdır. 

Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi ile beraber 
ekonomimiz; tüm bu haki-
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katlerin çok uzağına düş-
müştür. Tutarlı ve basiretli 
bir makroekonomik strateji 
izlemek yerine, günü kur-
tarmaya yönelik finansal 
mühendislik tedbirleri yü-
rürlüğe konmuştur. Bu da 
ekonomide öngörülebilir-
liği azaltıp, güvene darbe 
vururken, basiretli, etkin bir 
borç yönetiminden de hızla 
uzaklaşılmıştır. 

Son birkaç yılda borç sto-
kunun yapısı, piyasa riskle-
rine daha da açık hale gel-
miştir. Bu dönemde toplam 
borç stoku içinde dövizli 
borçlanmanın payı artmış-
tır. Ekonomi yazınında “ilk 
günah (original sin)” olarak 
tanımlanan dövizle iç borç-
lanmaya bu dönemde hız 
verilmiştir. 

Yine enflasyonun hızla art-
tığı bir dönemde, TÜFE’ye 
endeksli borçlanma araçları 
sürekli yeniden ihraç edi-
lerek, yüksek enflasyonun 
sebep olduğu riskler kamu-
nun ve elbette sonraki ku-
şakların sırtına yüklenmeye 
başlamıştır. 

Gelecek kuşakların gelir-
lerine ipotek koyan uygu-
lamalar bununla da sınırlı 
değildir. Bütçede doğrudan 
görünmeyen koşullu yü-
kümlülükler kamu mali yö-
netimi açısından büyük bir 
risk unsuru haline gelmiştir. 
“Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ)” 
denerek şeffaf olmayan 
yöntemlerle yapılan proje-
lerle olağanüstü maliyetler 
gelecek kuşakların üzerine 
bırakılmıştır. 

Havalimanı, ulaştırma, şehir 
hastanelerine yönelik KÖİ 
projeleri ve Akkuyu Nükleer 
Santrali için dövizle verilen 
gelir garantilerinin kamu-
ya, 2045 yılına kadar, 152,8 
milyar dolar yük getireceği 
anlaşılmaktadır (Cangöz, 
Emek ve Karaca, s.130-131). 
Son dönemde izlenen ha-
talı politika ve uygulamalar 
neticesinde bu borçlanma 
tercihlerinin milletimize 
maliyeti giderek artmak-
tadır. Nitekim “Faiz sebep, 
enflasyon netice” şeklinde 
özetlenen kerameti kendin-
den menkul bir düşüncenin 
uygulaması, sadece döviz 

kurları ve enflasyonu azdır-
makla kalmamış, iç borç faiz 
ödemelerinin de sıçraması-
na neden olmuştur. Öyle ki 
iç borcun ileride ödenecek 
faizi, iç borcun anaparasını 
aşmıştır. Bu, tarihimizde ilk 
kez karşılaştığımız bir du-
rumdur. Keza, Türk lirasının 
değerindeki erime ve enf-
lasyondaki hızlı artış, 2022 
Bütçe dengelerine de yan-
sımıştır. Daha 2022 yılının 
yarısı tamamlanmadan, ek 
bütçe ihtiyacı doğmuştur. 
2022’de toplam faiz öde-
neğinin, 89,4 milyar lira 
ilaveyle, 329,8 milyar liraya 
çıkarılması teklif edilmiştir. 
Bu 2022’de bütçe faiz öde-
melerinde, bir önceki yıla 
göre, yüzde 82 gibi rekor 
bir artış anlamına gelmek-
tedir. 

Türkiye ekonomisinin borç 
dinamiklerinin hızla bozul-
duğu son dönemde, küre-
sel merkez bankaları da faiz 
artırımlarına başlamıştır. 
Kovid-19 salgını ve ardın-
dan gelen Rusya-Ukrayna 
savaşı küresel enflasyonu 
tetikleyerek, tüm dünyada 
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borcun milli gelire oranını 
törpülemeye başlamış olsa 
da, küresel merkez banka-
larının beklenenin ötesinde 
bir hızla faiz artırımlarına 
başlaması, borçların nasıl 
çevrileceği kaygılarını yeni-
den artırmıştır. Dış finans-
man maliyetlerinin arttığı, 
gelişmekte olan ülkelere 
dönük risk iştahının azaldığı 
bu yeni küresel konjonktür-
de, Türkiye ekonomisinde 
borçların nasıl ve hangi ma-
liyetle çevrileceği meselesi 
daha da önemli hale gel-
mektedir. 

Hal böyle iken ülkemizin 
önümüzdeki bir yılda dış 
finansman ihtiyacı giderek 
artmaktadır. Nitekim vade-
si bir yıl içinde dolacak dış 
borçların miktarı 182 milyar 
dolar ile rekor kırarken, fi-
nanse edilmesi gereken dış 

açık da artış eğilimindedir. 
Türkiye ekonomisi hızla bir 
yol ayrımına doğru ilerle-
mektedir. Ekonomimizin 
yeni bir “kur” ve “faiz” şoku 
yaşamaya tahammülü kal-
mamıştır. Bu nedenle küre-
sel ekonomideki eğilimleri 
de dikkate alan, “tutarlı, 
ciddi bir ekonomik prog-
rama” acilen ihtiyaç bulun-
maktadır. Ancak Türkiye, 
yeni bir seçimin arifesin-
dedir. Mevcut siyasi iktidar 
kadrolarının seçim önce-
si tutum değiştirmesini ve 
gerçekçi, akılcı politikalara 
avdet etmelerini beklemek 
elbette gerçekçi değildir. 
Aksine seçim sürecine gi-
rilmişken, alınacak her anlık 
tedbir, yeni gelecek siyasi 
iktidarın yüzleşeceği yükü 
daha da ağırlaştıracaktır. 

Doğru tedavi ancak doğru 

teşhisle mümkün olabilir. 
İşte bu nedenle altılı masa 
önümüzdeki dönemde ikti-
dara geldiğinde, ilk icraat-
larından birisinin “Durum ve 
Hasar Tespit Komitesi” kur-
mak olacağını açıklamıştır. 
Başta koşullu yükümlülük-
lerin gerçek boyutu, KÖİ 
uygulamaları, Türkiye Varlık 
Fonu gibi paralel bütçe ve 
hazine uygulamaları ince-
lenecek, yükümlülüklerin 
gerçek boyutu tespit edile-
cektir. 

Hemen ardından da bu ağır 
yükü milletin omuzundan 
alacak gerçekçi, akılcı po-
litikalar uygulamaya kona-
caktır. Tıpkı Cumhuriyeti-
mizin kurucu babalarının 
üzerine titrediği gibi “sağ-
lam para” ve “sağlam ma-
liye” yeni dönemin de en 
önemli düsturu olacaktır. 

Cangöz, M. Coşkun, 2019, “Borç Yöne-

timinin Kurumsal Yapısı: Nereye Gidiyo-

ruz?”, TEPAV, Değerlendirme Notu

Cangöz, M. Coşkun, Emek Uğur, Karaca 

Nurhan U., 2021, “Türkiye’de Kamu-Özel 

İşbirliği Modeli Uygulaması: Etkin Risk 

Paylaşımına Yönelik Bir Model Önerisi”, 

TEPAV Elektronik Yayınları No:1

Graeber, David. 2015, “Borç, İlk 5,000 

Yıl”, Türkçesi: Muammer Pehlivan, Eve-

rest Yayınları, 1. Baskı

Harari, Yuval Noah, 2015, “Hayvanlardan 

Tanrılara: Sapiens, İnsan Türünün Kısa 

Bir Tarihi”,  Türkçesi: Ertuğrul Genç, Ko-

lektif Kitap, 45. Baskı. 

Kuruç, Bilsay, 2011, “Mustafa Kemal Dö-

neminde Ekonomi, Büyük Devletler ve 

Türkiye”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ya-

yınları, 1. Baskı.   

Reinhart, Carmen M., Rogoff, Kenneth 

S., 2009, “This Time is Different: Eight 

Centruies of Financial Folly”, Princeton 

University Press

KAYNAKÇA

“Cumhuriyetimizin kurucu babalarının üzerine titrediği 
gibi ‘sağlam para’ ve ‘sağlam maliye’ yeni dönemin de 
en önemli düsturu olacaktır. “
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Uzun bir süredir eskinin can 
çekiştiği, yeninin ise henüz 
doğmakta olduğu bir döne-
mi yaşıyoruz. Kurulu düzen 
milyonlar için sürdürülemez 
bir yıkıcılığı beraberinde 
getirirken egemen güçler 
var olan düzeni kendi ege-
menliklerini koruyacak un-
surlarıyla muhafaza etmek 
için büyük uğraş içindeler. 
Yeninin ne olacağına ilişkin 
reçeteyse, tıpkı dünya ve 
Türkiye tarihinin önceki kri-
tik dönemeçlerinde olduğu 
gibi, siyasal ve toplumsal 
mücadelenin bağrında şe-
killeniyor. 

Küresel ekonominin ve si-
yasetin son 40 yılına neoli-
beralizm damgasını vurdu. 
Neoliberal paradigmanın 
miadını doldurduğu ger-
çeği, 40 yılın sonunda gün 
yüzüne çıkan ekonomik, si-

yasal ve toplumsal bilanço-
da artık inkar edilemeyecek 
kadar belirgin. Farklı ülke 
ve bölgelerde periyodik 
olarak ortaya çıkan eko-
nomik krizler, derinleşen 
sosyal ve ekonomik eşitsiz-
likler, toplumsal sınıflar ara-
sında büyüyen gelir ve re-
fah uçurumu, güvencesizlik 
dalgası, siyasal sistemlerde 
ortaya çıkan çatlaklar, tüm 
bu süreçler sonucunda de-
mokrasilerin içine girdiği 
kurumsal meşruiyet krizi… 
Hayatın her alanında ken-
dini gösteren bu krizler, 
krizlerin neoliberal düzenin 
kendisine içkin olduğunun 
işareti. Peki, yeni bir düzen 
nasıl kurulacak? Neolibera-
lizmin alternatifi nedir? Bu 
değişimde kamunun rolü 
ne olmalı? 

Demokrasi ve sosyal ada-

let nasıl birbirinin alternatifi 
değil de tamamlayıcısı kılı-
nacak? Bu soruların birbiri-
nin içine geçmiş yanıtlarını 
ararken öncelikle neoliberal 
modelin röntgenini çekmek 
yararlı olacaktır.

NEOLİBERALİZM: 
VAATLER VE GERÇEKLER

Bugün kullandığımız anla-
mıyla neoliberalizm, teorik 
kökenleri daha öncelere da-
yanmakla beraber, 1970’ler-
de gündeme girdi ve 
1980’lerde dünya kapitaliz-
minde hakim birikim rejimi 
halini almaya başladı. Ser-
maye sınıfının 70’li yıllarda 
yaşanan ekonomik sarsın-
tılardan duyduğu rahatsız-
lığı giderme reçetesi olarak 
sahiplendiği neoliberalizm, 
1945’ten beri dünyada uy-
gulanmakta olan, Keynesçi 

Neoliberalizmden sonrası: 
Hak Temelli Kalkınma

selinsayekboke
selin.sayekboke@chp.org.trselin.sayekboke@chp.org.tr

Selin Sayek Böke
CHP Genel Sekreteri
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ilkelere dayalı refah devleti 
modelinin terk edilmesi an-
lamına geliyordu. 

Neoliberalizmin üzerine 
inşa edildiği genel ilkeler, 
neoliberal düzenin kurul-
masında tercih edilen araç-
lar ve izlenen yöntemleri 
belirleyen temel anlayışı 
özetliyor. Bu ilkelerin özü, 
neoliberalizm denilince 
akla gelen siyasi liderler-
den Thatcher’ın şu sözle-
rinde çok net: “Toplum diye 
bir şey yoktur. Bireysel er-
kekler, kadınlar ve aileler 
vardır”. Neoliberal anlayış 
toplumsal bir perspektifle 
değil, bireylerin tekil karar-
larının toplamıyla oluşan 
bir düzeni tarif eder. Bireyi 
yurttaşlık hak ve yükümlü-
lükleriyle değil, tüketici ve 
seçmen kimliği ile kabul 
eder. 

Bu anlayış kamuya dair yak-
laşımı da şekillendiren bir 
diğer ilkeyi besler: Devlet 
“küçük” olmalıdır. Neolibe-
ral anlayışa göre devlet ile 
yurttaş arasındaki ilişki de 
hak temelinde değil devle-
ti yönetme yetkisini elinde 
tutan iktidarların yeniden 
seçilme hedefi üzerinden 
şekillendirilmelidir. Aynı an-
layış sadece devlet ve bi-
rey arasındaki ilişkiyi değil, 
kamu ve piyasa arasındaki 
dengenin de nereden kuru-
lacağını belirler. Piyasaların 
müdahale olmaksızın kendi 
kendini düzenleyeceği ve 
piyasanın işleyişi sonucun-
da herkesin hak ettiğini ala-
cağı düşüncesi ile kamuya 
değil piyasalara öncü bir rol 
biçer. Zaman içerisinde bu 
anlayış, hayatımızın her ala-
nında kamu yararı gözeten, 
demokratik hesap verilebi-
lirliğin temellerini oluşturan 

sosyal normlar ve kuralların 
hor görülmesi olarak da iş-
ledi. 

Özet olarak, en genel hatla-
rıyla neoliberalizm toplum-
sal olanı değil bireysel olanı 
öne çıkartan, kamu yararını 
değil piyasa kazançlarını 
yücelten bir anlayış. İşte bu 
anlayışı siyasi, ekonomik ve 
sosyal düzlemde hakim kıl-
mak için özelleştirme, kural-
sızlaştırma, güvencesizleş-
tirme süreçleri ve küçülme 
adı altında devleti yeniden 
yapılandırma yolu ile kök 
saldı neoliberal düzen. İd-
diası oydu ki devletteki bu 
yeniden yapılandırma de-
mokrasiyi ve katılımcılığı da 
güçlendirecekti. Egemen 
güçlerin açık siyasi tercih-
leri sonucunda kullanmayı 
seçtikleri tüm bu politika 
araçları neoliberal düzenin 
hayatın kılcal damarlarına 
kadar sızmasına yol açtı. 

Ve sonuç… Sonuçta neoli-
beralizmin ekonomiye ve 
siyasete ilişkin vaat ettik-
lerinin hiçbirisi gerçekleş-
medi! Gerçekleşmediği gibi 
var olan refahın bölüşümü, 
sosyal adalet ve demokrasi 
düzeylerinde de ciddi yı-
kımlara ve hasara yol açtı! 

Halkın temel sosyal ve eko-
nomik haklarının budandığı 
bir dönüşüm gerçekleşti. 
Kuralsızlığın kazananı bek-
lendiği gibi bir avuç im-
tiyazlı olurken kaybedeni 
toplumun ezici çoğunluğu 
oldu. 

Özelleştirme pratikleri dün-
yanın birçok yerinde yağ-
maya dönüştü. Tıpkı bugün 
ülkemizde yaşadığımız gibi 
eğitim, sağlık, barınma, 
enerjiye erişim gibi insan-

ların en temel hakları hak 
olmaktan çıkarılarak piya-
sadan alınıp satılan metalar 
haline getirildi. Çok uluslu 
firmalar, tekelleşen imti-
yazlı gruplar ilaçtan gıdaya, 
hammaddeden telekomü-
nikasyona tüm alanlarda 
halkı temel haklarından 
mahrum bırakan düzenin 
mihenk taşları haline geldi-
ler. 

Yurttaşın yerine tüketici, 
dayanışmanın yerine birey-
ci rekabet, örgütlü toplu-
mun yerine tekillik konuldu. 

Sosyal güvenlik sistemle-
ri zayıflatılarak milyonlar 
güvencesizliğin pençesine 
bırakıldı. Yukarı yönlü sos-
yoekonomik hareketlilik 
yavaşladı, insanlar doğdu-
ğu koşullarda yaşamaya 
mahkum edildi. Emekçile-
rin örgütlülüğü zor yoluyla 
zayıflatıldı; ücretler sürekli 
olarak baskılandı. Halkın 
kemer sıkmasına dayalı po-
litikalar süreklilik kazandı. 
Finansallaşma tüketiciyi 
de üretken sermayeyi de 
finansal piyasaya bağımlı 
hale getirdi. 

Küçülmesi beklenen devlet 
tam aksine gerek piyasada 
gerekse siyasal-toplum-
sal yapıda kurulu düzenin 
sürmesi için müdahalele-
rini arttırdı. Devlet sosyal 
olmaktan çıkartıldı, devleti 
yönetme sorumluluğunu 
geçici bir süreliğine üstlen-
miş iktidarların kendi seç-
tiklerine güvence sağladığı 
bireyselleştirilmiş bir yapı-
ya evrildi. En uç noktalarda 
parti devletine ve hatta şa-
hıs devletine dönüştü. Kü-
çüleceği iddia edilen devlet 
hak temelli bir çerçeveden 
devletle ilişki kuran halk için 
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küçülürken, erklerin seçici-
liği ile ihya edilen imtiyazlı-
lar için büyüdükçe büyüdü. 

AKP VE NEOLİBERALİZM: 
EKONOMİK BUHRANIN 

ZEMİNİ 

Ülkemizde AKP iktidarı da 
bu neoliberal ilkeleri, anla-
yışı ve politika araçları ile 
ortaya çıkan düzeni sıkı sıkı-
ya sahiplendi ve her alanda 
uyguladı. Neoliberalizmin 
köklerinden şekillenen tek 
adam rejimi ve tek adam 
rejiminin siyasal ve ekono-
mik tercihleriyle büyüttüğü 
neoliberal düzen kök saldı. 

Ülkemizde enerji, teleko-
münikasyon, tarım gibi kri-
tik sektörlerde ve temel hak 
alanlarında kamunun rolü-
nü dönüştüren neoliberal 
politikalar ağır yıkımlara yol 
açtı. Birkaç güncel örnek 
dahi bunu ortaya koyuyor. 
Mesela, elektrik üretim ve 
dağıtım hizmetlerinin bir 
avuç şirkete teslim edilme-
si sadece 2021 yılında 3,5 
milyona yakın abonenin 
elektrik faturalarını öde-
yemedikleri için elektrik-
lerinin kesilmesine sebep 
oldu. Oysa özelleştirme-
lerle hizmetlerin kalitesinin 
artacağı, hizmete erişimin 
kolaylaşacağı ve ucuzlaya-
cağı söyleniyordu. Hizmet-
lerin kalitesinin artması bir 
yana, özel şirketler dağıtım 
şebekelerinin bakımlarını 
yapmadıkları için 500 bin 
yurttaşımızın yaşadığı Is-
parta’ya kar fırtınasının or-
tasında beş gün boyunca 
elektrik dahi verilemedi.
 
Aynı yıkımı şeker fabrikala-
rının yakın zamanda tüm iti-
razlara rağmen özelleştiril-
mesi sonucunda yaşıyoruz. 

Özelleştirmelerin ardından 
fabrikaların kapısına kilit 
vuruldu ve arazileri satılma-
ya başlandı. Sonuç ortada, 
ithalat bağımlılığı iktidarın 
TL’de değer kaybı yarat-
maya dayalı tercihleriyle 
birleşti ve Türkiye’de şeker 
fiyatları son altı ayda TÜİK 
verilerinde dahi %100’den 
fazla artış gösterdi. İktida-
rın yanıtı ise bilindik oldu, 
400 bin ton kamış veya 
pancar şekeri sıfır gümrük-
le ithal edildi.  Özelleştirme-
ler sonrasında Türkiye 1998 
yılından beri ilk kez üretim 
için A kotası şeker ithal etti. 

Neoliberalizmin özelleştir-
meler konusundaki temel 
savlarından bir diğeri de 
kamunun ekonomideki var-
lığının yolsuzluklara sebep 
olduğuydu. 

Oysa Türkiye’de de yaşa-
dığımız gibi neoliberal dö-
nemde yolsuzluklar derin-
leşti ve hatta sosyal normları 
da yıkan anlayışla toplum-
da kanıksanır hale geldi. 
KİT’lerin verimsiz olduğu, 
siyasi iktidarlar tarafından 
arpalık olarak kullanıldığı ve 
çokça yolsuzluğun yapıldığı 
söylenerek başlayan özel-
leştirmelerden biri de Türk 
Telekom’un yabancı bir ai-
leye peşkeş çekilmesiydi. 
Telekom özelleştirmesi so-
nucunda kamu milyarlarca 
dolarlık büyük bir zarara 
uğradı, yatırım yapılmadığı 
gibi özelleştirme geliri de 
kurumun peşkeş çekildiği 
aile şirketi tarafından öden-
medi. 

Kamunun bizzat kendi yap-
tığı takdirde çok daha ucu-
za yurttaşlara sunabilece-
ği temel hizmetler “kamu 
özel işbirliği” adı altında 

iktidarın rantçı yandaş ser-
mayedarlarına devredildi. 
Geçmediğimiz yolların ve 
köprülerin, kullanmadığı-
mız havalimanlarının, git-
mediğimiz hastanelerin ga-
ranti gelirleri kamunun yani 
halkın üstüne yüklendi. Tam 
da neoliberal paradigma-
ya uygun bir şekilde sağlık 
gibi, ulaşım gibi temel hak-
lar rantiye haline getirildi ve 
metalaştırıldı.  Şirketlerin 
işlettiği şehir hastaneleri, 
yollar, havalimanları, enerji 
santralleri neoliberal piya-
sacılığın en açık örneklerin-
den birisi oldu. Öyle ki bu 
projelerle kamu 2021-2045 
döneminde 153,5 milyar 
dolar garanti yükümlülüğü 
altına sokuldu. Karlar bir 
avuç yandaş şirkete, zarar-
lar ise kamuya yani halka 
yüklendi!

İktidarın benimsediği neo-
liberal paradigma doğrul-
tusunda attığı adımlardan 
biri de sosyal devletin tüm 
yurttaşlar için sağlama-
sı beklenen güvencelerini 
ortadan kaldırması oldu. 
Sosyal devletin hak temelli 
bütüncül sosyal politikaları 
yerine siyasi patronaja da-
yalı bir sosyal yardım an-
layışı ikame edildi. İktidar 
doğru mali politikalarla ve 
bütçe hakkı kullanımıyla 
dar gelirli kesimlere doğru-
dan gelir transferi yapmak 
yerine borçla tüketimi şişir-
meyi tercih etti ve borçlu-
luk devasa boyutlara ulaştı.
Emeğin hakları da benzer 
şekilde yok sayıldı, günden 
güne eritildi. AKP Genel 
Başkanı’nın bir toplantıda 
ifade ettiği “Bizimle bera-
ber grev denilen olaylar 
ortadan kalktı” cümlesi ik-
tidarın emeğe ve emeğin 
haklarına yönelik yaklaşımı-
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nı ortaya koymakta yeterli. 
Emekçilerin toplu pazarlık, 
örgütlenme, sendikalaş-
ma, toplu sözleşme ve grev 
gibi en temel hakları siyasal 
zor yoluyla gasp edildi. Bu-
gün ülkemizde sendikalılık 
oranı %14’lerde seyrediyor 
ki bunun içinde iktidar ile 
korporatist bir ilişki kuran 
sendikalar da var. Emeğin 
pazarlık masasına oturama-
dığı yerde ücretler sürekli 
olarak baskılandı, pazar-
lık masasına oturamayan 
emekçiler yüksek enflasyon 
ortamında açlık ve yoksul-
luk sınırlarının altında üc-
retlere mahkum edildi. 

NEOLİBERAL 
MADALYONUNUN İKİ 

YÜZÜ: EKONOMİK 
BUHRAN VE 

DEMOKRASİNİN YIKIMI 

Son yıllarda gerek dünyada 
gerek ülkemizdeki geliş-
meler, neoliberal ekonomik 
modelin kriziyle demokra-
sinin uğradığı tahribat ara-
sında apaçık bir bağlantı 
olduğunu ortaya koyuyor. 

Halkı güvencesizleştiren, 
haklarını gasp eden, yok-
sullaşmaya yol açan, serveti 

tabana yaymayan ve tüm 
varlığın sadece bir avuç 
imtiyazlının elinde tutul-
masını sağlayan neoliberal 
ekonomik düzenin sürdü-
rülebilmesinin yolu bir yan-
dan demokrasinin yıkımı 
oluyor. Bir avuç imtiyazlı 
zenginleşirken bir bütün 
olarak yoksullaşan toplum 
kimlik kamplarına bölüne-
rek atomize ediliyor. Bu du-
rum nihayetinde neoliberal 
ekonomik düzenin kendisi-
ni bir şekilde sürdürmesini 
sağlıyor. Neoliberal krizden 
çıkışı sağlayacak ve eşit bir 
düzeni kuracak olan sınıf 
siyaseti, kimlik siyasetiyle 
ikame edilmek isteniyor. 

İşte tam da bu koşullar al-
tında sosyal demokrat si-
yaset yeniden tarihsel bir 
sorumluluk ve görev üstle-
niyor.

YENİ BİR DÜZEN 
MÜMKÜN

Neoliberal dönüşümün hız 
kazandığı ve aşırı piyasacı 
savların değişmez doğrular 
kabul edildiği geçmiş dö-
nemlerde refah devletinin 
ve kamunun ekonomide 
üstlenmesi gereken aktif 

rolün önemi vurgulandığın-
da bunların çağ dışı ve de-
mode fikirler olduğu söy-
lenebiliyordu. Oysa bugün 
neredeyse tüm uluslararası 
kuruluşlarda ve ülkelerde 
artan sosyal ve ekonomik 
eşitsizliklere karşı hareke-
te geçilmesi gerektiği yö-
nünde vurgular yapılıyor. 
2008-2009 küresel finan-
sal krizinden sonra başla-
yan yeni paradigma arayışı 
pandeminin etkisiyle gerek 
uluslararası siyasette ge-
rekse sosyal bilimler nez-
dinde gündeme daha çok 
oturdu.

Ancak neoliberal düzenin 
değişebilmesi ve bununla 
beraber demokrasinin inşa 
edilebilmesi veya koruna-
bilmesi için gücünü halk sı-
nıflarından alan bir siyasal 
irade gerekiyor. Zira düzeni 
kuran siyasal ve ekonomik 
tercihlerin değişmesini sağ-
layacak olan budur. 

Böylesi bir siyasi irade bu-
gün çok boyutlu yıkıma yol 
açan neoliberal anlayışı, bu 
anlayışı var eden politika 
tercihlerini, bu tercihlerle 
şekillenen düzeni değiş-
tirecek bir irade olacak. 
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Cumhuriyetimizin ikinci 
yüzyılında Türkiye’de de-
mokrasiyi yıkan tek adam 
rejimi ile sosyal adaleti yok 
eden neoliberal düzeni   
değiştirecek olan şüphe-
siz Cumhuriyet Halk Partisi 
olacak. 

Hedefimiz Cumhuriyetimi-
zin ikinci yüzyılında neoli-
beral ekonomik düzenin ye-
rine hak temelli kalkınmacı 
bir yeni düzeni var etmek. 
Hedefimiz kimlikler üze-
rinden ayrıştıran popüliz-
min yerine kucaklayıcı, tüm 
kimliklerin özgürce kendile-
ri olabilmesinin güvence al-
tına alındığı toplumsal ba-
rışı tesis etmek. Hedefimiz 
otoriterleşen yapıların ye-
rine kurallı, hukukun üstün-
lüğünün sağlandığı, katı-
lımcı demokratik kurumsal 
yapıların kurulduğu hukuk 
ve demokrasi düzenini kur-
mak. Bu hedefleri gerçek-
leştirmeye imkan verecek 
olan ise yeni bir kamucu 
ve halkçı ekonomik anla-
yıştır. Kamu yararını temel 
alan, toplumsal dayanışma-
yı merkezine alan yeni bir 
anlayış… Devleti “şirket gibi 
yönetilen” bir şahıs devleti-
ne indirgemiş olan bugünkü 
neoliberal zihniyetin yerine 
yeni kamuculuk anlayışı ile 
düzeni değiştirme iradesi-
dir tanımlanan. 

Hak temelli bir kalkınmanın 
hukuki güvencelerini sağla-
yacak olan hukuk devletini 
kurmak gerekiyor. Devletin 
piyasaları düzenleyici ve 
denetleyici rolünü seçici bir 
keyfilikle değil tüm yurt-
taşları eşitlikçi bir biçimde 
kapsayacak bir anlayışla 
üstlenmesini sağlayacak 
olan kurumları inşa etmek 
gerekiyor. Biz kuracağız.

Güçlendirilmiş parlamenter 
sistem ile demokratik hu-
kuk devletini inşa edeceğiz. 
Bütçe hakkı parlamentoda 
olacak, tüm üretici güçler 
parlamentoda kendi büt-
çesine sahip çıkacak. Ka-
munun kaynaklarının rant-
la yandaş zenginleştiren 
değil, kamu yararı gözeten 
bir anlayışla verimli, gelir ve 
istihdam yaratan yatırımlar-
da kullanıldığı, hep birlikte 
kalkındığımız bir düzeni ku-
racağız. 

Yeni düzende devletin sos-
yal olma vasfını en güçlü 
şekilde kazanması gere-
kiyor. Biz hak temelli bir 
sosyal devleti mutlaka ku-
racağız. Bütün zenginliğin 
bir avuç imtiyazlının elinde 
toplandığı, halkın ise yok-
sulluğu paylaştırdığı bu 
düzeni güçlü sosyal devleti 
inşa ederek değiştireceğiz. 
Mesela, Aile Destekleri Si-
gortası ile ülkemizdeki tüm 
hanelere temel gelir güven-
cesi sağlayacağız. Devlet 
vatandaşının sigortası ola-
cak. 

Sosyal adaleti ve ekono-
mik verimliliği gözeten adil 
bir vergi politikasını hayata 
geçireceğiz. Dolaylı vergile-
re dayanan değil, daha çok 
kazananın daha çok vergi 
ödediği, vergide adaletin 
sosyal adaletin temelini 
oluşturduğu bir bütüncül 
sosyal politika çerçeve-
si uygulayacağız. Vergide 
adaleti kurumsallaştırmak 
için Ulusal Vergi Konseyi’ni 
kuracağız.

Kamunun üretimdeki rolü-
nü yeniden tanımlayacağız. 
Kalkınmacı, üretken, yatı-
rımcı ve girişimci devleti ku-
racağız. Ranta ve yağmaya 

açılmış alanlarda kamu za-
rarlarını ortadan kaldıracak, 
halk açısından vazgeçilmez 
olan temel hakları gasp 
eden her alanda halkın ola-
nı yine halkın yapacağız. 

Stratejik sektörlerde üretimi 
destekleyecek, kimi alanlar-
da devletin üretim rolünü 
üstlenmesini sağlayacağız. 
Bunu yaparken keyfiliğe 
değil, neoliberal dönemde 
bizlere unutturulmaya ça-
lışılan planlama kavramını 
yeniden devlet yönetiminin 
merkezine koyarak kuraca-
ğımız Strateji ve Planlama 
Teşkilatı’nın yol göstericiliği 
ile yapacağız. Dış ticaretle 
beraber iç talebi ve iç paza-
rı da önemseyen planlı bir 
kalkınma programını haya-
ta geçireceğiz. Kalkınmacı 
ve girişimci devleti kuraca-
ğız. Teşvikler, kamu ihalele-
ri, ar-ge politikaları, vergiler 
hak temelli kalkınmayı he-
defleyen kalkınmacı ve giri-
şimci devletin yol gösterici 
politika araçları olacak.

Kuracağımız yeni düzende 
neoliberalizmin beslendiği 
ve beslediği “şahıs devleti 
ve şirket gibi yönetilen dev-
let” anlayışının yerine hu-
kuk devleti olacak, sosyal 
devlet olacak, kalkınmacı 
ve girişimci üretken devlet 
olacak. Yeni bir kamucu an-
layışla eşitlikçi, hak temelli 
kalkınmayı Cumhuriyetimi-
zin ikinci yüzyılında mutla-
ka sağlayacağız!

SONUÇ YERİNE

Yapabiliriz, yeni bir düzeni 
kurabiliriz. Çünkü biliyoruz 
ki her bir düzen, daha tek-
nik bir ifadeyle her bir biri-
kim rejimi siyasal ve ekono-
mik tercihlerle şekilleniyor. 
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Köklü bir düzen değişikliği-
ni mümkün kılacak ekono-
mik ve finansal kaynakları-
mız da insan kaynağımız da 
ülkemizde var. 

Eski düzen miadını doldur-
muşken yeni, hak temelli, 
eşitlikçi, kalkınmacı ve de-
mokratik bir düzeni kurmak 
hepimize düşüyor.

Otomotiv fabrikasında 
montaj hattında çalışan 

mavi yakalı emekçi, merdi-
ven altında atölyelerde gü-
vencesizliğe mahkum edil-
miş tekstil emekçisi, evden 
freelance çalışan güvence-
siz beyaz yakalı, plazalarda 
emeğiyle güneşi kovalayan 
ofis çalışanı, siparişi yetiş-
tirmek için canını ortaya 
koyan motor-kurye, top-
rağını ekemeyen, ektiğini 
satamayan çiftçi, köyünü 
ve geleceğini ranta teslim 
etmemek için ağacına sıkı 

sıkı sarılan orman köylü-
sü, ömrü boyunca alın teri 
döküp bugün yoksullukla 
boğuşan emekli, barınama-
yan öğrenci, ataerkiye karşı 
hayatta kalma mücadelesi 
veren kadın…      

Ekonomik buhrana son    
verecek, buhranı yara-
tan tek adam rejimini ve                 
neoliberal ekonomik düzeni 
değiştirecek olan bizleriz,   
başaracağız! 
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Türkiye’de vergilerin gelir dağılımı 
üzerine etkileri

A. Aylin Bayar
Akademisyen

Haluk Levent
Akademisyen

Öner Günçavdı
Akademisyen

Ülkelerin gelir dağılımı ada-
letsizlikleriyle mücadelede 
ellerindeki en önemli araç-
lardan biri vergilemedir. 
Farklı gelir gruplarının ka-
zançları ve/veya servetle-
ri üzerinden elde edilecek 
vergi gelirlerinin daha dü-
şük gelir gruplarına trans-
feri ya da o gelir grupların-
daki bireylerin gelirlerinin 
artmasına yarayacak harca-
maların finansmanına kana-
lize edilmeleriyle farklı gelir 
grupları arasındaki göreli 
gelir dengesi sağlanabil-
mektedir. 

Bazen vergilerin farklı ge-
lir grupları arasındaki gö-
reli gelir dengesi göz ardı 
edilerek, vergilerin kamu 
kesiminin yapmak istediği 
harcamaların finansmanını 
sağlayacak bir araç olarak 
kullanılması mümkündür. 
Farklı gelir grupları arasın-
da siyasi otoritenin kimle-
rin etkisinde bulunduğu-

na bakılarak, vergilemenin 
yükünden kaçınılabilmek 
mümkün olmakta ve bu 
yük başka gelir gruplarının 
üstüne yüklenebilmektedir. 
Bu bakımdan siyaset vergi-
leme sisteminin nasıl ve ne 
amaçla kullanılacağının be-
lirleyicisidir. Aslında genel 
bir sınıflandırma yapıldığın-
da siyasetin emek ve ser-
maye arasında kime daha 
yakın bir pozisyon aldığına 
bağlı olarak, vergiler yoluy-
la kamunun elde edeceği 
gelirin ne amaçla ve kimin 
için kullanılacağı da anlaşı-
labilir. 

Türkiye gibi siyasi istikrar-
sızlıkların sıkça yaşandığı 
ve kamu maliyesinde disip-
linin sürekli korunamadı-
ğı bir ülkede vergilemenin 
ne amaçlarla kullanıldığı 
ve kaynağının hangi gelir 
gruplarının oluşturduğunun 
bilinmesi önemlidir. Özellik-
le ülkeyi yirmi yıl kesintisiz 

yönetme imkânı bulmuş bir 
siyasi iktidarın bu vergile-
meyi nasıl kullandığı, yükü 
kimlere yüklediği ve bu 
vergilemenin gelir dağılımı 
üzerine etkilerinin değer-
lendirilmesi çok daha önem 
kazanmaktadır. Bir bakıma 
bu durum yirmi yılın nihai 
bir muhasebesidir.

Türkiye gibi gelişmekte 
olan ülkelerdeki arz açıkları 
kamu harcamalarını ve bu 
harcamaları finanse ede-
bilmek için de vergi geliri 
temin etmek zaruri hale ge-
tirmektedir. Bu ülkelerdeki 
ortalama gelirlerin düşük 
olması doğal olarak vatan-
daşın gönüllü olarak yap-
tığı tasarrufların da düşük 
olmasına neden olurken, 
ihtiyaç duyulan harcamala-
rın finansmanı için devletin 
vergileme yoluyla zorunlu 
tasarrufları artırıcı tedbir-
lere başvurması kaçınılmaz 
olmaktadır.
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Ancak ekonomiler bu doğ-
rultuda yol aldıkça kamu-
nun yapacağı harcamaların 
gerekliliği onların ekonomi-
nin toplam verimliliği üze-
rine yaptıkları etkilerinin 
ne olduğu ve vergilemenin 
yükünün kimlerce karşılan-
dığı önem kazanmaktadır. 
Bu bakımdan vergileri top-
lamak kadar, aynı zamanda 
toplanan vergilerin eko-
nominin toplam faktör ve-
rimliliğini arttıracak şekilde 
kullanımı da önemlidir.

İktisat literatüründe vergi-
lerin ve kamu harcamala-
rının ekonomiye nasıl etki 
edeceği konusunda ciddi 
görüş ayrılıkları bulunmak-
tadır. Kimine göre, vergi-
leme ve bu vergilerle elde 
edilen gelirlerle yapılan 
harcamaların ekonomiye 
olumlu etkileri olsa bile, 
bunlar dikkate alınmayacak 
kadar küçüktür. Aksine ver-
gilemenin üretici kesimler 
üzerinde yol açtığı olumsuz 
etkiler çok daha önemlidir. 
Öte yandan vergilemelerin 
ekonomide oluşturulan ge-

lirin yeniden dağıtımı üze-
rinde olumlu etkileri oldu-
ğunu iddia adan görüşlerde 
bulunmaktadır. Dolayısıyla 
literatürde bu farklı ve bir-
birine zıt görüşlerin varlığı, 
vergilerin ekonomide ge-
çekte nasıl etki sergilediğini 
ampirik bir inceleme konu-
su haline getirmektedir. Bu 
çalışmada İstanbul Politik 
Araştırmalar Enstitüsü-
ne 2021 yılında yaptığımız 
araştırmanın güncellenmiş 
sonuçlarını sunmaktayız. 
TÜİK Hanehalkı Bütçe An-
ketlerinden elde ettiğimiz 
gelir rakamlarından yola çı-
karak tahmin ettiğimiz ver-
gi gelirleri ve bunların gelir 
dağılımına etkilerini ince-
lenmeye çalışılmıştır. 

MAKROİKTİSADİ 
DÜZEYDE ÜLKEMİZDEKİ 

VERGİLEME

Ülkemizdeki genel inanışın 
aksine, Türkiye uluslararası 
standartlara göre çok fazla 
vergi geliri toplayamayan 
ülkelerdendir. OECD’nin 
2020 yılı verilerine göre, 

2018 yılında toplam vergi 
gelirlerinin GSYİH’ya oranı 
ülkemizde sadece yüzde 
24’tür. Aynı oran Fransa’da 
yüzde 46, İtalya’da yüzde 
42 seviyelerindedir.

Ülkemiz bakımından önem 
taşıyan bir diğer nokta da 
toplam vergilerin GSYİH 
içindeki payının yüzde 24 
olduğu 2009 yılında itiba-
ren artmaya başladığı ve 
2011 yılında yüzde 26 se-
viyesine ulaşmasıdır (Bkz. 
Grafik 1). 

Sonraki yıllarda ise, vergi 
gelirleri 2009’un yaklaşık 1 
puan kadar üstünde bir pa-
tikada dalgalanmaya baş-
lamıştır. Ayrıca TÜİK’in Ha-
nehalkı Bütçe Anketlerine 
dayanarak bizim yaptığımız 
hesaplamalarda, hanehalk-
larının eşdeğer hanehal-
kı toplam gelirleri  içinde 
eşdeğer toplam vergilerin 
payının ise yüzde 17 oldu-
ğu tahmin edilmiştir. Bu 
OECD’nin açıkladığı raka-
mın sadece 7 puan altında 
bir orandır. 

Kaynak: OECD (2020) Global Revenue Statistics Database. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RS_GBL]
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Kaynak: Gelirler Dairesi Başkanlığı Çeşitli Vergi İstatistikleri

Ülkemizdeki vergi gelirle-
rinin düşüklüğünün yanı 
sıra nasıl toplandığının da 
önemi vardır. Zira gelir ve 
servet üzerinden ve göreli 
olarak daha zenginlerden 
alınan vergiler ekonomide 
daha adil bir gelir dağılımı 
sağlamanın ön koşuludur. 
Öte yandan Türkiye’de ol-
duğu gibi, gelir ve servet 
üzerinden vergi toplamakta 
zorlanan hükümetlerin baş-
vuracakları gelir toplama 
şekli çoğunlukla dolaylı yol-
dan, yani tüketim üzerinden 
alınan vergiler olmaktadır.

Vergi gelirlerinin sürekli 
olarak artan oranlarda do-
laylı vergilere dayanması 
bir ülkedeki gelir dağılımın-
da bozulmanın nedenidir. 
Bireylerin gelir düzeylerini 
dikkate almayan ve sabit 
orandan tüm gelir grupla-
rından eşit olarak uygula-
nan bu tarz vergiler, göreli 
olarak düşük gelirli hane-
halklarının üzerinde çok 
daha fazla yük oluşturmak-
ta ve ekonomideki gelir 
eşitsizliklerini artırmaktadır.  

Ülkemizdeki durum da bü-
yük ölçüde budur.

Ülkemizdeki vergi gelirleri-
nin kaynağı ağırlıklı olarak 
tüketim üzerinden alınan 
vergilerden oluşmaktadır. 
OECD’nin 2020 yılı verileri-
ne göre, tüketim üzerinden 
alınan vergilerin ülkemiz-
deki GSYİH’ya oranı 2018 
yılında yüzde 9,9 iken, ge-
lir vergilerinin oranı sade-
ce yüzde 5,9’dur (OECD, 
2020).

Ülkemizde toplanan vergi-
lerin kompozisyonundaki 
değişim ayrıca Grafik 2’de 
açık bir şekilde görülebil-
mektedir. Maliye Bakanlığı-
nın Gelirler Dairesi Başkan-
lığının verilerine dayanarak 
oluşturulan bu grafikte, 
KDV gibi dolaylı vergilerin 
toplam vergi gelirleri için-
deki en büyük payı aldığı 
açıkça görülüyor. Gelir ver-
gisinin payı ise 2000’le-
rin başından beri KDV’nin 
toplam içindeki payından 
oldukça düşük seviyelerde 
seyretmiştir. Dikkat çeken 

bir husus ise, gelir vergisi-
nin payının 2010 sonrasında 
hafif bir artış göstermesidir.

Ülkemizdeki bu vergileme 
yapısının gelir dağılımı ba-
kımından etkilerini görebil-
mek için Grafik 3 oluşturul-
muştur. Bu grafikteki amaç 
toplam gelir vergilerinin 
GSYİH içindeki payındaki 
değişime bağlı olarak gelir 
dağılımından ne tür geliş-
melerle birlikte yarandığını 
görebilmektir. Bu inceleme-
mizde gelir dağılımındaki 
gelişmeler en bilinen ölçü 
olan Gini katsayısı ile ölçül-
müştür. Bu katsayının sıfıra 
doğru değişmesi iyileşme, 
bire doğru yaklaşması ise 
gelir dağılımında yaşanan 
bir kötüleşmeye işaret et-
mektedir.

Grafik 3’te elde ettiğimiz ilk 
gözlem, 2001 sonrasında, 
2009 yılına kadar toplam 
vergi gelirlerinin GSYİH’ya 
oranında ciddi bir değişim 
görülmemesine rağmen, 
gelir dağılımında dikkate 
değer bir azalma yaşanmış 
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Kaynak: OECD (2020) Global Revenue Statistics Veri Tabanı ve TÜİK Hanehalkı Bütçe Anketlerinden yazarların hesaplamaları 
[https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RS_GBL].

olmasıdır. Bu durum, ver-
giler yoluyla sağlanacak 
yeniden dağıtım etkisine 
atfedilemeyecek nitelikte 
bir gelişmedir. Gelir dağılı-
mındaki bu iyileşme, muh-
temelen bu dönem zarfında 
sağlanan verimlilik artışları 
ile birlikte gelen yüksek bü-
yüme oranları ve merkez ve 
yerel düzeyde devreye so-
kulan transfer ödemelerinin 
etkisi ile elde edilen bir iyi-
leşmedir (Bayar ve Günçav-
dı, 2021). 

Özellikle yapılan transfer 

ödemelerinin büyük ölçü-
de bütçe dışı kaynaklardan 
sağlanmış olması vergi ge-
lirleri ile gelir dağılımındaki 
iyileşme arasındaki bağı za-
yıflatmıştır.

Toplam vergi gelirlerinin 
2009 yılının ardından ka-
tegorik olarak bir artış gös-
terdiği ve toplam vergilerin 
GSYİH içindeki payını daha 
yüksek bir platoya çıkarıp, 
orada yatay şekilde sey-
rettiği görülmektedir. Öte 
yandan gelir dağılımının 
da bu tarihten itibaren son 

derecede ılımlı bir iyileş-
me gösterdiği ve en azın-
dan 2014’e kadar azalan bir 
trende sahip olduğu anla-
şılmaktadır. Tüm bu makro 
düzeydeki bulgular, gelir 
dağılımı ile bir yeniden da-
ğıtım aracı olan vergiler 
arasında belli belirsiz bir 
ilişkinin varlığına işaret et-
mektedir. Ancak vergilerin 
doğrudan gelir dağılımına 
olası etkilerini ölçebilmek 
hanehalkı gelirleri üzerine 
etkilerinin hesaplanabilme-
siyle mümkündür.  

MİKROİKTİSADİ DÜZEYDE 
VERGİLEME VE GELİR 

DAĞILIMI İLİŞKİSİ

Vergilerin ülkemizdeki ge-
lir dağılımına yaptığı etkiyi 
görebilmek için TÜİK’in Ha-
nehalkı Bütçe Anketlerin-
deki verilerine dayanarak 
yaptığımız hesaplamalar 
kullanılmıştır. Hesaplamala-
rımız konusundaki detay-
lar Bayar vd., (2021)’de yer 
almaktadır.  Bu çalışmada 
öncelikle ilgili verilerden 

yola çıkarak hanehalklarının 
ödedikleri vergiler tahmin 
edilmeye çalışılmıştır. Ar-
dından vergilerin ve trans-
fer ödemelerinin gelir da-
ğılımı bakımından etkileri 
incelenmiştir.
İlk aşamada brüt gelirler-
den, ödendiği varsayılan 
vergiler (matrah değerleri) 
düşüldükten sonra elde edi-
len yeni gelirler üzerinden 
hesaplanan gelir dağılımı 
kullanılarak, vergilerin gelir 
eşitsizliği üzerinde nasıl bir 

etki yarattığı incelenecektir.  
Gelir vergisi sonrası yeni 
dağılıma ait Gini katsayıları 
Grafik 4’te kırmızı ile gös-
terilmektedir. Bu durumda 
elde edilen gelir dağılımı 
ile bir önceki durumda elde 
edilen gelir dağılımı arasın-
daki farkın yönü ve düzeyi 
kabaca tahmin ettiğimiz 
gelir vergisinin gelir dağı-
lımı üzerinde yapmış oldu-
ğu etkiyi göstermektedir. 
Sonuç olarak Grafik 4’te 
gelir vergileri düşüldükten 
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sonra, bir önceki dağılım-
dan çok daha iyi bir dağılım 
elde ettiğimiz görülüyor. 

Transfer ödemelerinin ha-
nehalklarının gelirlerini des-
tekleyecek şekilde yapılma-
sı ekonomide yeni bir gelir 
dağılımının oluşmasını sağ-
layacaktır. TÜİK’in mevcut 
Hanehalkı Bütçe Anketle-
rinde transfer gelirleri hazır 
olarak bulunmaktadır. Daha 

önce transfer ödemeleri ya-
pılmadan önce hanehalkla-
rının brüt gelirlerini hesap-
lamak için çıkardığımız bu 
gelirleri, gelir vergisi son-
rasında gelirlere ekleyerek, 
hanehalklarının gelir vergisi 
ve transfer ödemesi sonrası 
gelirleri elde edilmektedir. 
Bu yeni gelirlere dayanarak 
elde edilen dağılım ise Gra-
fik 4’te mavi sürekli çizgi 
ile gösterilmektedir. Dikkat 

edilirse transfer ödemeleri, 
miktarları ve yapılma şekil-
lerine bağlı olarak gelir da-
ğılımını düzeltici etkiye sa-
hiptir. Bu durum elde edilen 
ve mavi renk ile belirtilen 
Gini katsayısı fonksiyonu-
nun şekildeki diğer fonk-
siyonlara göre en düşük 
seviyede seyretmesinden 
anlaşılmaktadır.

Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bütçe Anketlerinden elde edilen verilere dayanarak yazarların hesaplamaları

Kaynak: Grafik 3’teki bulgulara dayanarak yazarlarca hesaplanmıştır
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Bir önceki gelir dağılımla-
rında elde edilen Gini kat-
sayılarına göre daha düşük 
bir seviyede seyreden bu 
grafik, fiili olarak yapılan 
transfer ödemelerinin, ge-
lir vergileri ile birlikte eşit-
sizliği iyileştirici yönde etki 
yaptığını göstermektedir. 
Bir önceki dağılımın sonu-
cunda oluşan gelir dağılımı 
ile bu durumdaki dağılım 
arasındaki fark ise, transfer 
ödemelerinden kaynaklan-
maktadır. Buna göre son 
yıllarda, transfer ödemeleri-
nin Gini katsayısının 0,40’lı 
seviyelerin altına düşmesini 
sağlayan önemli bir faktör 
olduğu düşünülebilir. 

Son olarak ülkemizdeki 
vergi sisteminin en önemli 
bileşenini teşkil eden tü-
ketim harcamaları üzerin-
den alınan dolaylı vergiler, 
kamu maliyesi bakımın-
dan oldukça önem arz et-
mektedir.  Ancak bu tarz 
vergilemelerin farklı gelir 
grupları bakımından taraf-
sızlığından bahsedebilmek 
mümkün değildir. Gelirden 
ziyade, harcamalar üzerin-
den alınan bu vergilerin dü-
şük gelir grupları üzerinde 
yaratmış olduğu yük, yük-
sek gelir gruplarına göre 
çok daha fazladır. Bu hu-
susu göz önüne alarak, tü-
ketimden alınan vergilerin 
gelir dağılımında yarattığı 
etkinin tahmini önem arz 
etmektedir. Bu aşamada 
ihtiyaç duyulan “hanehal-
kı bazında ödenen dolaylı 
vergiler” verisi TÜİK Hane-
halkı Bütçe Anketlerinde 
bulunan ayrıntılı harcama 
verileri kullanılarak üretil-
miştir.

Tahmin ettiğimiz dolay-
lı vergileri hanehalklarının 

gelir vergisi ödendikten ve 
transfer ödemeleri yapıl-
dıktan sonraki gelirlerinden 
düşülmesiyle dolaylı vergi 
sonrası net gelir düzeyleri 
elde edilmiştir. Dolaylı ver-
gi sonrası gelir dağılımını 
gösteren Gini katsayıları ise 
mavi kesikli çizgi ile göste-
rilmektedir. Dikkat edilirse, 
tüketimden dolaylı olarak 
alınan bu vergiler transfer 
ödemesi sonrası iyileşmiş 
olan gelir dağılımının bir 
miktar kötüleşmesine yol 
açmaktadır. Elde edilen 
vergi ve transfer ödemele-
rinin gelir dağılımı üzerine 
etkilerinin niceliğinden zi-
yade bu niteliği ülkemiz-
deki vergi sisteminin yeni-
den dağıtım mekanizması 
üzerinden gelir dağılımını 
iyileştirebilmesi için gelir 
vergisine ağırlık verilerek, 
tüketim üzerinden alınan 
vergilerin payının azaltıl-
ması gerektiğine işaret et-
mektedir. Buna ek olarak 
kapsamı genişletilmiş bir 
sosyal transfer sisteminin 
gelir eşitsizliklerinde ciddi 
manada iyileşme yaratma 
potansiyeline sahip olduğu 
anlaşılmaktadır.

Bu genel değerlendirme-
ler ışığında, gelir vergisi ve 
transfer ödemelerinin ülke-
mizdeki gelir dağılımı üze-
rinde iyileştirici bir etkiye 
sahip olduğu, öte yandan 
tüketim üzerinden alınan 
dolaylı vergilerin ise gelir 
dağılımını bozucu niteliğe 
sahip olduğu anlaşılmak-
tadır. Bu Türkiye ekono-
misi için yapılmış önceki 
çalışmalarda elde edilmiş 
sonuçlarla benzer sonuçlar-
dır (bkz. Yılmaz vd., 2019).
Vergi ve transfer uygula-
malarının her birinin gelir 
dağılımı üzerindeki etkileri-

ni daha net görebilmek için, 
her bir vergi uygulamasının 
ardından elde edilen gelire 
göre oluşan gelir dağılımla-
rı arasındaki farklar hesap-
lanmıştır. Bu amaçla Grafik 
5 oluşturulmuştur. Farklı 
gelir koşullarında oluşan 
dağılımlara bağlı olarak 
hesaplanan Gini katsayıla-
rı arasındaki farkları gös-
teren bu grafikler, üç farklı 
maliye politikasının gelir 
dağılımı etkilerinde zaman 
içinde ortaya çıkan deği-
şimleri de görmemize ola-
nak sağlamaktadır. Bunlar 
sırasıyla, gelir vergisi, trans-
fer ödemeleri ve tüketim 
üzerinden alınan vergilerin 
gelir dağılımı üzerindeki 
etkileridir. Örneğin Grafik 
5’te mavi ile gösterilen gelir 
vergisi ödemesi yapıldıktan 
sonra ortaya çıkan gelir da-
ğılımı ile öncesindeki brüt 
gelir durumundaki dağılım 
arasındaki farkların zaman 
içinde seyridir. Bu etkinin 
ortaya çıkma nedeni dikka-
te alınarak bu fonksiyon ge-
lir vergisinin gelir dağılımı 
etkisi olarak adlandırılabilir. 
Elde ettiğimiz bu etki fonk-
siyonlarının zaman içindeki 
seyirleri hem nitel hem de 
nicel olarak diğer uygula-
maların gelir dağılımı üze-
rinde yarattıkları benzer 
etkilerle karşılaştırılmasına 
olanak sağlamaktadır.

Transfer ödemelerinin ge-
lir dağılımına etkileri gelir 
vergisine göre biraz daha 
karmaşıktır. TÜİK Hanehalkı 
Bütçe Anketlerinde yer aldı-
ğı şekliyle transfer ödeme-
leri, kapsamı bakımından 
son derece heterojen bir 
yapıya sahiptir. Bu ödeme-
lerin içinde yoksullara yö-
nelik yapılan nakdi ve ayni 
ödemelerden emeklilerin 



34    

w
w

w
.ik

in
ci

yu
zy

ild
er

g
i.c

o
m

İkinci Yüzyıl Dergi

almış olduğu emekli aylıkla-
rına kadar her türlü transfer 
ödemesi yer almaktadır. Bu 
haliyle transfer ödemeleri-
nin gelir dağılımı üzerinde 
yaptığı etkinin de değişken 
bir nitelikte olması kaçınıl-
mazdır. Ülkedeki ekonomik 
koşullara bağlı olarak bu 
grup içindeki farklı nitelik-
teki transfer ödemelerinin 
grup içi ağırlıklarında da 
değişkenlik görülebilir. Bu 
değişkenliğe bağlı olarak 
da transfer ödemelerinin 
gelir dağılımı üzerinde fark-
lı nitelikte etkilerin oluşma-
sı mümkündür. Örneğin bu 
grup içinde emekli gelir-
lerinin ağırlığının artması, 
ülkemizdeki emekli geliri 
alanların payının görece 
düşüklüğü dikkate alındı-
ğında, gelir dağılımını bo-
zucu bir etki yaratması, en 
azından beklenilen iyileştir-
me yönündeki etkiyi zayıf-
latması mümkündür (Selim 
vd., 2014).

Transfer gelirlerinin gelir 
dağılımı etkileri iyileştirici 
yönde ama üç fazda ger-
çekleştiği görülmektedir. 
İlk fazda 2010 yılına kadar 
transfer ödemelerinin ge-
lir dağılımını iyileştirici et-
kisinin yüksek olduğu an-
laşılıyor. 2014 yılına kadar 
göreli olarak durağanlaşan 
bu etki, 2015 sonrasında ise 
azalmaya başlıyor.

Özellikle enflasyonun hızla 
düştüğü ve satın alma gü-
cünün arttığı 2010’a kadar-
ki dönemde muhtemelen 
emeklilik geliri gibi gelir-
lerde yapılan iyileştirmeler 
transfer ödemelerinin gelir 
dağılımını iyileştirme yö-
nünde çıkarttıkları etkinin 
artmasına neden olmuş 
olabilir. AKP iktidarının bi-
rinci döneminin ardından 
gelen dönemde ise transfer 
ödemelerinin gelir dağılımı 
üzerinde iyileştirici yönde 
bir etki yarattığı görülmek-

tedir. Bu etkinin 2010 yılı-
na kadar artarak sürdüğü 
açıktır. Ancak bu tarihten 
sonra transfer ödemeleri-
nin gelir dağılımını iyileşti-
rici yönde yaptığı etki önce 
istikrara kavuşmakta, 2015 
sonrasında ise azalmakta-
dır. Hala iyileştirici etkiye 
sahip olsa da 2011 sonra-
sındaki dönemde iyileştirici 
etki giderek azalmıştır. Bu 
da ülkemizin sosyal devlet 
uygulamalarını öne çıkartıp 
transfer ödemelerini yok-
sul ve düşük gelirli aileleri 
hedefleyerek yeniden yapı-
landırdığına işaret etmek-
tedir. Bunu yaparken de bu 
ödemelerin kapsamını ge-
nişletmenin gelir dağılımını 
iyileştirme yönünde önemli 
kazanımlara yol açtığı gö-
rülmektedir.

Son olarak tüketimden 
alınan vergilerin gelir da-
ğılımında yarattığı etkiler 
Grafik 5’te gözlemlenebilir. 
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Önceden ele alınan diğer iki 
maliye politikasına kıyasla 
dolaylı olarak tüketimden 
alınan bu vergilerin 2010 
yılı dışında tüm yıllarda ge-
lir eşitsizliğini arttırıcı yön-
de etki yarattığı anlaşılmak-
tadır. Yılmaz vd. (2019)’da 
elde edilen sonuçlarla da 
paralellik gösteren bulgula-
rımız, bir bakıma harcama 
üzerinden alınan vergile-
rin hanehalklarının gelirle-
ri içinde düşük paya sahip 
olmasının bir sonucudur. 
Dolaylı vergilerin gelir dağı-
lımı üzerindeki etkisi sürekli 
pozitif, yani gelir dağılımı-
nı bozucu yönde gerçek-
leşmiştir.  Ayrıca tüketim 
vergilerinin gelir dağılımı 
üzerindeki olumsuz etkisi-
nin 2017 yılı sonrasında ar-
tış göstermiş olması dikkat 
çekmektedir. Daha önce de 
belirtildiği gibi, gelir düzey-
leri itibariyle değerlendiril-
diğinde, tüketimden alınan 
vergilerin gelir eşitsizliğini 

arttırıcı etkisinin kaynağı 
ödenen bu tür vergilerin 
düşük gelirli hanehalkları-
nın bütçesinde çok daha 
fazla paya sahip olmasıdır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Eşdeğer hane gelirleri üze-
rinden yapılan inceleme-
lere göre, gelir vergisi ve 
transfer ödemelerinin eş-
değer hane gelirleri arasın-
daki eşitsizliği ciddi oranda 
azalttığı görülürken, harca-
malardan alınan vergilerin 
ise, gelir dağılımı üzerin-
de bozucu etkisi olduğuna 
rastlanmıştır.

Ekonomilerin içine düştük-
leri krizlerden çıkabilmek 
için başvurdukları para po-
litikalarının ekonomilerde 
yapısal sorunlar yaratmak-
ta olduğu, hatta krize ge-
çici çözüm olduğu tartışı-
lan bir husustur. Özellikle 
doğru maliye politikaları 

tarafından desteklenmeden 
uygulanmaya çalışılan para 
politikalarının ekonomide 
yapısal bir karakter gös-
teren problemlerin çözül-
mesinde çok da faydalı 
olmadıkları bilinmektedir. 
Örneğin bugünkü gibi iç ta-
lepte yaşanan düşüşleri gi-
dermeye yönelik düşük faiz 
politikalarının bu talebi can-
landıracak kesimlerin borç-
lanmalarına olanak sağlaya-
madan, krediye daha kolay 
ve hızlı erişebilen kesimler 
lehine avantajlara neden 
olduğu günümüzün bilinen 
gerçeklerindendir. 

Bu itibarla, bugün maruz 
kaldığımız ekonomik ya-
vaşlama ve düşük büyüme 
problemleriyle baş edebil-
mek için uygulanan para 
politikalarının mutlaka uy-
gun bir maliye politika kar-
masıyla desteklenmesine 
ihtiyaç vardır.
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“Kamu harcamalarında 
şeffaflığın ve hesap 
verilebilirliğinin sağlanması, 
toplum nezdinde ödenen 
vergilerin gerekliliğine yönelik 
algının güçlenmesine ve 
vatandaşın vergiye tabi 
gelirlerini beyanını teşvik 
edecektir.”
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Kaynakça

Bu çalışmada elde ettiği-
miz ampirik sonuçlara da-
yanarak yaptığımız politi-
ka önerilerinden biri vergi 
kurumuna yönelik güvenin 
ve algının toplumumuzda 
güçlendirilmesi ve verginin 
gelirde adaleti sağlamanın 
en önemli araçlarından biri 
olduğu fikrinin oluşturul-
masıdır. 

• Bu amaçta kamu harca-
malarında şeffaflığın ve 
hesap verilebilirliğinin sağ-
lanması, toplum nezdinde 
ödenen vergilerin gereklili-
ğine yönelik algının güçlen-
mesine ve vatandaşın ver-
giye tabi gelirlerini beyanını 
teşvik edecektir.

•Ülkemizde vergide adale-
ti ortadan kaldıran ve ge-
lir dağılımı bakımından da 
olumsuz etkiler oluşturan 
vergi aflarına son verilme-
si toplumun vergiye yöne-
lik bakışını değiştirecektir. 
Özellikle son yıllarda sürekli 
başvurulan bu yöntem, ver-
gilerini kaynağında ödemek 
zorunda kalan, ödemekten 
kaçınamayan kesimler ba-
kımından haksızlığa, daha 
da kötüsü gelir dağılımı ba-
kımından kötüleşmeye yol 
açmaktadır.

• Ülkemizde düşük gelirli 
hanehalkları üzerinde gö-
reli olarak daha fazla yük 
oluşturan ve gelir dağılımı-
nın bozulmasına yol açan 
tüketim üzerinden alınan 

vergilerin toplam vergiler 
içindeki payının azaltılması 
gerekmektedir. Dahası gö-
reli olarak bu gelir grupla-
rının lehine sonuçlar vere-
cek bir şekilde, düşük gelirli 
hanehalklarının tüketimle-
rinde maruz kaldıkları do-
laylı vergilerin oran olarak 
azaltılması, içinde bulundu-
ğumuz gibi güçlü bir kriz 
ortamında ithalata yol aç-
madan, iç talebe ciddi kay-
nak yaratılmasına olanak 
sağlayacaktır. Önümüzdeki 
birkaç yıl Türkiye ekonomisi 
için çok önemli olan iç tale-
bin borçlanmadan, sadece 
hanelerin gelirlerine bu şe-
kilde yapılacak desteklerle 
arttırılabilmesi, bunu yapar-
ken de talebin ithal mallara 
en az düzeyde yöneleceği 
grupların gelirlerinin he-
deflenmesinin düşünülmesi 
gereken bir politika öner-
mesidir.

• Gelir ve servet vergileri-
ne ağırlık verilerek tüketim 
vergilerinin azaltılması için 
imkân yaratılmalıdır. Yap-
tığımız ampirik inceleme-
ler gelir vergisinin; ‘gelirin 
yeniden dağıtım etkisinin’ 
daha yüksek olduğunu or-
taya koymaktadır. Daha-
sı bu şekilde ülkemizdeki 
gelir dağılımının düzelme-
si yönünde de önemli bir 
katkı yaratılabilecektir. Çok 
daha önemlisi, vergi yükü-
nün daha adil dağıtımı ve 
göreli olarak daha adil bir 
gelir dağılımı için orta gelir 

gruplarındaki vergi yükü-
nün de makul ölçülerde art-
tırılmasına gerek vardır.

• Enflasyon bir ülkedeki 
nispi fiyat yapısını bozan en 
önemli iktisadi dengesiz-
lik problemidir. Uzun süreli 
yüksek enflasyon dönem-
lerinde farklı gelir grupla-
rının vergiye tabi oldukları 
gelirlerin üst eşik değerler 
enflasyondan aynı derece-
de etkilendiklerinden ke-
simler arası nispi fiyatlarda 
bir değişimin işareti görül-
mez. Ancak bu çalışmada 
görüldüğü gibi, ülkemiz-
deki enflasyonun üst gelir 
gruplarının tabi oldukları 
eşit gelir seviyelerini göreli 
olarak çok daha fazla etki-
lediği anlaşılmıştır. Böyle 
bir durum gelirler dilimleri 
belirlenirken, özellikle üst 
gelir diliminin tabi oldukla-
rı eşit değerlerin yeterince 
fazla arttırılmadığı ve bu 
sebeple bir üst gelir ver-
gisi oranıyla vergi vermesi 
gereken sayısının olması 
gerekenden düşük tespit 
edildiği anlamına gelmek-
tedir. Bu amaçla öncelikle 
makro iktisadi istikrarın te-
mini gerekmektedir. Bu ya-
pılana kadar, ekonomideki 
gelir dengelerini tutturmak 
bakımından gelir vergisi 
eşiklerinin enflasyona karşı 
eşit derecede direnç göste-
recek düzeyde tespit edil-
mesinde yarar vardır.
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Devlet ekonomi ilişkisi ve vergi 
sorunsalını yeniden değerlendirmek

Bu sorulara cevap arayan 
iktisatçılar yüz yıllardır tar-
tışıp, teoriler geliştirdiler. 
Ancak genel olarak kalkın-
mayı önceleyen kamucu 
devlet anlayışı, kaynakların 
doğru kullanılabilmesi için 
devletin ekonomide daha 
aktif rol oynaması gerekti-
ğini savunurken, liberal ba-
kış kamunun ekonomik faa-
liyet alanlarından mümkün 
olduğunca uzak durması 
gerektiğini savundu. 

Adam Smith şöyle diyor-
du; “İnsan çıkarına dayalı 
ekonomik etkinlik bir gö-
rünmez el gibi piyasayı 
düzenleyebilir. Bu nedenle 

ekonomide devletin rolü 
minimum olmalı ki rekabet 
ve kar güdüsü toplumsal 
refahı maksimize edebilsin.” 
Bu liberal teori daha da ileri 
giderek, J.S. Mill ile “Bıra-
kınız yapsınlar” noktasına 
kadar varmış ve devlet mü-
dahalesini en aza indirerek 
özel müteşebbisin tam ser-
bestleşmesini savunmuştu.
 
Ancak sonuçta, serbest 
piyasanın özellikle kriz ve 
buhran zamanlarında top-
lumsal faydayı maksimize 
edemediği acı tecrübelerle 
test edilmiş oldu. 1929 bü-
yük buhranından çıkmak 
için devletin iktisadi ha-

yatta daha etkin olması ve 
kamu harcamaları yoluyla 
arz yaratarak işsizliği çöz-
mesi ana iktisat politikası 
olarak, J.M. Keynes tarafın-
dan önerildi.  

İkinci dünya savaşından 
sonra devletin kamu harca-
maları yoluyla baştan sona 
ekonominin dümenine geç-
tiği ve ülkelerin yaraları-
nı kamu gücüyle sardığını 
gördük. Fakat 1970’lerden 
itibaren özellikle “Washin-
gton Mutabakatı” ile ABD 
öncülüğünde başlayan 
devletin müteşebbis kimli-
ğinden vazgeçerek tam re-
kabet ortamını güçlendire-

Bülent Kuşoğlu
CHP Genel Başkan Yardımcısı/Ankara Milletvekili

Devlet ekonomide patron 
mu, oyuncu mu, hakem mi 

olmalı?

Devlet ekonomik hayatın 
tam olarak neresinde 

durmalı?
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cek kurallar koyan “hakem 
rolü” tekrar ön plana çıka-
rılmaya başlandı. 2008 yı-
lındaki finansal krize kadar 
liberal ekonomi politikaları 
tüm dünyada hakim model 
oldu. Krizle birlikte serbest 
piyasa ekonomisinin sonu-
na gelindiği söylense de 
düzenleyici kurumların iş-
levselliği artırılarak aksak-
lıkların giderilebileceği sa-
vunuldu.

Tüm bunlar gelişmiş birkaç 
ekonomi için irdelenirken, 
gelişmekte olan ekonomi-
lerin durumu spesifik olarak 
farklı bir şekilde değerlen-
dirilmedi. Gelişmekte olan 
veya geri kalmış ülkelerle 
gelişmiş ülkeler arasındaki 
farklılıklar özellikle de ge-
lişmekte olanların zorunlu 
olarak rezerv paraya duy-
dukları ihtiyaç yani çift para 
kullanımları görmezden 
gelindi. Hâlbuki gelişme-
miş ekonomilerdeki krizler 
daima rezerv paraya olan 
ihtiyaç nedeniyle çıkmıştı. 
Örneğin, bugün Türkiye’nin 
yaşadığı sürekli kriz duru-
mu da ekonomide %73 se-
viyesine ulaşmış dolarizas-
yon bağlantılıdır. 

Yine gelişmekte olan ülke-
ler için ihmal edilen bir et-
men de gelişmiş ülkelerin 
kalkınmasında ve kalkınma-
nın sürdürülmesinde kamu-
nun rolünün görmezlikten 
gelinmesi oldu.

KÜRESEL 
DENGESİZLİKLER ARTTI

Devletin en temel görevinin 
ne olduğu konusunda bir-
çok ekonomist tarafından 
üzerinde uzlaşılan “kaynak 
tahsisi” işlevidir. Prensip 
olarak devlet kamusal mal 

ve hizmetlerin üretimi için 
şahısların servetlerine mü-
dahale ederek kaynakları 
doğrudan tahsis edebil-
mektedir. Piyasa ekonomi-
sinde yer alan bir devletin, 
yüksek kalitedeki bir kamu 
sektörü eliyle verimsiz har-
camaları en aza indirerek 
piyasa ve toplum üzerin-
deki maliyetleri minimize 
etmesi beklenir. Bunu ya-
pabilmek için de etkin bir 
harcama ve vergi sistemine 
de ihtiyaç vardır. 

Devletin kaynak tahsisi 
şeklindeki temel rolüne bu 
yüzyılda “gelirin yeniden 
dağılımı” ile “kalkınma ve 
istihdamın sağlanması” rol-
leri de eklenmiştir. Özellikle 
gelirin yeniden dağılımı rolü 
maalesef tarafsız olarak uy-
gulanamamaktadır. İktidar-
ların veya nüfuz sahiplerinin 
ön yargılarından sıyrılarak 
ideal bir Gini katsayısı veya 
yoksulluk sınırı belirlenmesi 
çoğu kez mümkün olama-
maktadır. 

“Friedman dünyayı kurtar-
mak istiyor ben ise bunu an-
lamaya çalışıyorum” diyen 
Nobel ödüllü iktisatçı Ge-
orge Stigler; çıkar grupları 
ve diğer siyasi katılımcıların 
yasaları kendileri lehine şe-
killendirmek için hükümetin 
düzenleyici ve zorlayıcı yet-
kilerini kullanacağından ha-
reketle hukuk ve ekonomi 
bağlantısına vurgu yapan 
iktisadi regülasyon teorisi-
ni geliştirmişti. Buna göre 
devlet yasaklayarak, finan-
sal imkân sunarak ya da yü-
kümlülük koyarak istediği 
sektörü destekleyebilir ya 
da baltalayabilir.  Regülâs-
yonlar da meclisten çıktı-
ğına göre baskı grupları çı-
karttıracağı yasalar yoluyla 

güçlü firmalar lehine piya-
sayı şekillendirebilirler. Bu 
noktada Stigler’in altı çizil-
mesi gereken bir iddiası da 
ekonomik regülasyonun bir 
diğer amacının rant yarata-
rak siyaset kurumunu bes-
lemek olduğu yönündedir. 
Çözüm yolu; kuralların en 
kötü olasılığa dayalı olarak 
uzun vadeli planlanması ve 
şeffaf şekilde takip edilme-
sidir. 

1929 Büyük Buhranı’nın ar-
dından Keynes’in “müdaha-
leci devlet” anlayışı bütün 
dünyada önem kazanmaya 
başlamıştır. Devletin rolünü 
bizzat ekonomik hayatın 
patronu olarak konumlan-
dıran Keynesyen iktisat po-
litikaları 1970’li yılların son-
larına değin bütün dünyada 
uygulanmıştır. Bu politika-
ların sonucu olarak devle-
tin ekonomideki işlevleri 
arttıkça devletler büyümüş 
ve akabinde bütçe açıkları, 
yüksek vergi yükü, enflas-
yon gibi ağır sorunlar orta-
ya çıkarmıştır. 1960’lı yıllar 
ve özellikle 1970’li yılların 
başlarından itibaren klasik 
liberalizmin temel ilkeleri-
ni savunan çağdaş liberal 
düşünce okulları akademik 
ve politik çevrelerde sesle-
rini duyurmaya başlamış-
tır. 1970’li yıllarda dünya-
da ABD dahil olmak üzere 
ekonomik anlamda içinden 
çıkılmaz bir kaos yaşanmış 
ve böylece Keynesçi eko-
nomi modeli yerini “neoli-
beral” düşünceye bırakmak 
zorunda kalmıştır. Neolibe-
ral düşünce, devletin piya-
saya olan müdahalesini mi-
numum düzeye indirmeyi 
ve (deregülasyon) kuralsız-
lık teorisi ile özel sermaye-
ye her türlü imkânın sağ-
lanmasını hedeflemektedir. 
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Türkiye’de neoliberalizmin 
12 Eylül 1980 askeri müda-
halesinden önce 24 Ocak 
1980 kararları ile uygula-
maya konulduğunu görmek 
mümkündür.

FİNANS EKONOMİSİ 
ALDATMACASI VE 

SONUÇLARI 

Devletin dışarıda tutulduğu 
serbest piyasa modelinde 
üretimden ziyade finans 
ekonomisinin başat rol oy-
nadığını görüyoruz. Neoli-
beral ekonomi politikaları 
sonucunda dünya ekono-
milerinin geldiği noktayı 
göstermek açısından iki hu-
susun altı çizilebilir. Birincisi 
dünya küresel borç tutarı, 
ikincisi de küresel gelir ve 
servet eşitsizliği. 

Uluslararası Finans Ensti-
tüsü’nün (IIF) 2022 yılında 
yayınlanan “Küresel Borç 
Monitörü” raporuna göre, 
küresel borç tutarı 303 tril-
yon dolar ile 2021 yılında 
rekor seviyeye ulaştı. Küre-
sel borç tutarının ülkelerin 
GSYH’sine oranı 2020 yı-
lında %360’ın üzerine çıka-
rak rekor kırmıştı. Bu oran, 
toplam küresel hâsılanın 3,5 
katına ulaşan bir borç mik-
tarını işaret ediyor. Özellikle 
az gelişmiş ve gelişmek-
te olan ülkeler ve insanları 
borç yükü ve sarmalı karşı-
sında derin krizlere ve yok-
sulluğa sürükleniyor. 

World Inequality Lab ta-
rafından paylaşılan Dünya 
Eşitsizlik Raporu’nun 2021 
yılı sonuçlarına göre en te-
pedeki % 1, 1990’ların orta-
sından bu yana biriken tüm 
ek servetin % 38’ini, en alt-
taki % 50 ise bu birikimin 
sadece % 2’sini aldı. 

Küresel en alt %50’lik kesim 
toplam gelirin %8’ini alıyor 
ve toplam servetin de sa-
dece %2’sine sahip. Küresel 
ilk %10, toplam hane halkı 
servetinin %76’sına sahip 
ve 2021’de toplam gelirin 
%52’sini elinde bulunduru-
yor. 

Türkiye’de durum nasıl 
diye baktığımızda; %10’luk 
en zengin kesimin ülkede-
ki toplam gelirin %54,5’luk 
kısmını, en yoksul %50’lik 
kesimin ise sadece %11,2’lik 
kısmını aldığını görüyoruz. 
En zengin %10’luk dilim-
de ortalama gelir 149.400 
avroya ulaşırken en yoksul 
%50’de 6.500 avroya düşü-
yor. En yoksulların ortalama 
geliri, en zenginlerin 23’te 
1’ine denk gelmekte.
Türkiye’de eşitsizlik daha 
çok servet konusunda de-
rinleşmiş durumda. %10’luk 
en üst dilim, toplam serve-
tin %67’sini elinde tutarken 
en yoksul %50’ye düşen 
pay ise sadece %4. Ortala-
ma servet, %10’luk dilimde 
263 Bin Avroya çıkarken en 
yoksul %50’de yer alan ki-
şilerin ortalama serveti sa-
dece 2,9 Bin Avro. En üst 
%10’luk dilimde kişi başı-
na düşen servet, en yoksul 
%50’lik kesimin 91 katı.

Türkiye’de 1990-2005 ara-
sında gelir eşitsizliği nis-
peten azalmıştı. Fakat ik-
tidarın halkın alım gücünü 
artırmak yerine kendi elitle-
rini yaratarak kontrol alanını 
genişletmeyi tercih etme-
siyle birlikte eşitsizlik, son 
15 yıldır yeniden yükselişe 
geçti. En üst %10’luk dilimin 
gelirden aldığı pay 2005-
2010 arasında %50’nin altı-
na düşse de 2021’de %54’e 
ulaştığı görülüyor.

2008 krizi sonrası 10 yıllık 
dönemde iktidarın gerile-
yen ekonomik performan-
sıyla Türkiye’nin orta gelir 
tuzağına düşmesi, 2018 kur 
krizi sonrasında ise alt ve 
orta sınıfların giderek yok-
sullaşması ve iktidara ya-
kın-yandaş gruplara yapılan 
servet transferleri servet 
eşitsizliğini yeniden artırdı. 
Diğer yandan OXFAM’ın bir 
araştırmasına göre dünya-
nın en zengin 8 kişisi, yer-
yüzünde yaşayan en fakir 
3,6 milyar insan ile eşit mik-
tarda servete sahip.
Görüleceği üzere, son 50 
yılda Adam Smith’in “gö-
rünmez eli”, J.S.Mill’in “bı-
rakınız yapsınları” ve Ge-
orge Stigler’in “kuralsızlık 
teorisi” (deregülasyonu) ile 
günümüze kadar hâkimi-
yetini sürdüren neoliberal 
politikalar ve onun ülke yö-
netimlerindeki temsilcileri 
ne dünyada ne Türkiye’de 
toplumsal faydayı maksimi-
ze edememiş bilakis derin 
yoksullaşmaya ve korkunç 
servet eşitsizliğine neden 
olmuştur. 

Söz konusu adaletsizlikler 
dünya genelinde sürdürüle-
mez bir sosyal ve ekonomik 
iklim yaratmıştır. Bu iklim 
yaşanan ekonomik krizlerin 
de temelinde yer almakta-
dır. 

2008 finansal krizinden 
daha tam olarak çıkılama-
mışken milyonlarca insanın 
hayatını, işini, geleceği-
ni kaybetmesine yol açan 
COVİD-19 pandemisi yeni 
bir dünya düzeninin kapı-
sını araladı. Finansal kriz ve 
pandemi öncesine kadar 
dünyada çok uluslu şirket-
ler ve küreselleşmenin baş 
döndürücü gücü sıklıkla 
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dile getirilmekteydi. Neoli-
beral ekonomi politikaları 
karşısında devletçi-kamucu 
söylemde bulunmak adeta 
ayıplanır haldeydi.

PANDEMİ GERÇEKLERİ 
DAHA GÖRÜNÜR HALE 

GETİRDİ 

Serbest girişimcilik ve piya-
sa ekonomisi sürekli arıza 
verir hale gelmiş ve 2008 
finansal krizinde şirketler 
ve kişiler devlet tarafından 
kurtarılmak zorunda kalın-
mış olmasına rağmen duru-
mun vahameti ancak pan-
demi dolayısıyla net olarak 
anlaşılır olmuştur. 
Dünya ekonomilerinde de-
vasa iş kayıpları ve arz sı-
kıntılarına yol açan ve in-
sanların evlere hapsolmak 
zorunda kaldığı pandemi-
den çıkış sürecinde dünya-
daki çoğu devlet ekonomik 
hayatın tüm sorumluluğu-
nu üstüne alarak kurtarıcı 
rolüne soyundu. Devletler 
ardı ardına destek paketleri 
açıklayarak çalışma ve iş ka-
yıplarını gidermek için har-
cama artırıcı tedbirlere baş-
vurdular. Faiz indirimleri ve 
varlık alımları yoluyla mali 
genişlemeye giden hükü-
metler, teşvik paketleri ara-
cılığıyla yardım ve hibeler 
dağıtıyor, batan şirketleri 
kurtarıyor ve piyasalara can 
simidi oluyorlardı. Nedense 
kriz zamanlarında özel sek-
tör ve serbest piyasa adeta 
çuvallıyordu. İyi zamanlarda 
yaratılan servete büyük bir 
eşitsizlikle sahip olan liberal 
elitler, kötü zamanlarda or-

tadan kayboluyor ve kurta-
rıcı rolü her seferinde dev-
letin kucağında kalıyordu.

Pandemide Türkiye’nin ka-
yıpları da yüksek oldu. Dev-
let teşvik paketleriyle iş ve 
gelir kayıplarını telafi etmek 
ve gıda, sağlık gibi temel ih-
tiyaçları üstlenmek zorunda 
kaldı. Ancak ekonomisinin 
zayıf ve kırılgan hali nede-
niyle pandemi sürecinde 
kendinden beklenen des-
teği tam olarak verebildiği 
söylenemez.

Türkiye son 20 yılda sahip 
olduğu iktisadi teşekkülle-
ri özelleştirme kapsamında 
elinden çıkarmış ve devleti 
önemli ölçüde iktisadi ha-
yatın dışına itmiştir. Serbest 
piyasa ekonomisinin gerek-
tirdiği her türlü kararı sor-
gulamadan alarak küresel 
finans sisteminin çarkları 
arasında öğütülür hale gel-
miştir. Sistemin yürümesi 
için her seferinde daha faz-
la borçlanmak ve daha çok 
faiz ödemek gerekmiştir. 
Finans ekonomisinin etki-
si altında kalmış ve üretim 
alanlarından uzaklaşmıştır. 
Olan üretim de maalesef 
çarpık bir mimariye sahiptir. 
Türkiye’nin 2002 yılında 130 
milyar dolar olan brüt dış 
borcu, %247 oranında arta-
rak Mart 2022 itibariyle 451 
milyar dolara yükselmiştir. 
Ancak, iç borç içerisinde-
ki döviz yükümlülükleri de 
dikkate alındığında bu bor-
cun 600 milyar doları aştı-
ğını görmezlikten geleme-
yiz.

Son 19 yılda yapılan özel-
leştirmelerin toplam tutarı 
62,7 milyar dolar. Devletin 
kamusal fayda taşımayan 
üretimdeki payını azalta-
cağız mantığıyla yapılan 
özelleştirmelerle bugün 
devletin çekildiği üretim 
alanlarında tüketici fiyat-
larının 10 kat 20 kat arttı-
ğını görüyoruz. Kamunun 
üretimden çekildiği ve tam 
serbestiyle özel müteşeb-
bise bıraktığı alanlarda bir 
süre sonra ithal bağımlısı ve 
sürekli yüksek cari açık ve-
ren ülke konumumuz iyice 
pekişmiştir. 

Tüm bunlardan sonra ise 
maalesef Türkiye 0,401 Gini 
katsayısı ile gelirin en ada-
letsiz dağıtıldığı ülke konu-
munda bulunuyor.

VERGİ NEDEN NE 
KADAR VE KİMDEN 
ALINMALI SORUSU 

TEKRAR 
CEVAPLANMALI

Kamunun ekonomik ve sos-
yal işlevi tekrar ele alınıyor 
ve değişiyor ise vergi so-
runsalı da tekrar değerlen-
dirilmek durumunda değil 
mi?
Kamu harcamalarının kay-
nağı olan vergileme ne ka-
dar adil?

Kamu harcamalarının kay-
nağı gerçekte vergi mi 
borçlanma mı?

Gelişmekte olan ülkeler için 
vergi mi yoksa kalkınma mı 
öncelikli olmalı? 

“Türkiye son 20 yılda sahip olduğu iktisadi teşekkülle-
ri özelleştirme kapsamında elinden çıkarmış ve devleti 
önemli ölçüde iktisadi hayatın dışına itmiştir.”
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Modern bir vergi sistemine 
sahip olmak ancak vergi-
lendirmede adaleti sağla-
makla mümkündür. Vergi 
sistemi içinde dolaylı ve 
dolaysız vergiler arasında 
makul bir denge kurulma-
sı gereği vergilendirmede 
adaletin sağlanması bakı-
mından en çok dikkate alı-
nan referanstır. 

Dolaysız vergiler genellikle 
gelir ve servet üzerinden 
alınırken, dolaylı vergiler 
harcamalar üzerinden alın-
maktadır. Dolaylı vergiler; 
işlem vergisi, tüketim vergi-
si, gider vergisi v.b. adlarla 
karşımıza çıkmakta, halk 
arasında ise daha çok KDV 
ve ÖTV olarak bilinmekte-
dir. Satın alma veya işlem 
anında doğmakta ve vergi 
yükü nihai tüketicinin üs-
tünde kalmaktadır. Dolaysız 
vergiler mali güce göre alı-
nırken dolaylı vergiler her-
kesten eşit oran veya mik-
tarda alınmaktadır. Örneğin 
bir mal üzerinde %18 KDV 
ve %82 ÖTV varsa, bu vergi 
yükünü şahsi geliri bin lira 
olan da bir milyon lira olan 
da aynı oranda ödemek du-
rumundadır. Bu nedenle, 
dolaylı vergiler son derece 
adaletsiz kabul edilir. 

Sağlıklı bir vergi sistemine 
sahip olmayan ve bu neden-
le de kayıt dışılığın yüksek 
olduğu gelişmekte olan ül-
kelerde toplam vergi gelir-
leri içinde genellikle dolaylı 
vergilerin payı yüksektir. Bu 
durum ise zaten bozuk olan 
gelir dağılımının yoksul halk 
kesimleri aleyhine daha da 
bozulması sonucunu do-
ğurmaktadır. Türkiye’de 
1998 yılında dolaylı vergi-
lerin toplam vergi gelirleri 
içindeki payı %56 iken 2021 

sonu itibariyle %65 civarın-
dadır. Aynı şekilde dolaysız 
vergilerin payı ise %44’ten 
%33’e düşmüştür. Bu du-
rum vergi sistemimizin son 
derece adaletsiz olduğunu 
göstermektedir. Gelişmiş 
ülkelere bakıldığında dolay-
lı vergi oranının % 50’den 
daha düşük olduğu görül-
mektedir.

Yukarıda belirttiğimiz hu-
suslar ülkemizde de neo-
liberal ekonomi politika-
larının toplumsal faydayı 
sağlama bakımından iyi so-
nuçlar vermediğini ve hem 
adaletsiz hem de sürdürü-
lemez bir ekonomik iklim 
yarattığını göstermektedir. 

Durum bu olduğuna göre, 
her türlü kriz ortamında sü-
rekli teşvik ve yapılandırma 
paketleriyle kurtarılmak zo-
runda kalınan özel sektör 
girişimcilik gücünü elinde 
tutmalı mı? Bu güç kamuya 
mı devredilmeli? Kamuya 
hangi oranda ve koşullarda 
devredilmeli?

Özellike vergi ve kalkınma 
için eğitim, sağlık, tarım ve 
ARGE alanlarında yeni bir 
anlayışa ihtiyaç yok mu?

Dünyanın en derin ve cid-
di sorunu olan yenilenebi-
lir enerji ve yeşil ekonomi 
konularında serbest paza-
rı tek yetkili kılmayı kabul 
diyor muyuz? Etmiyorsak 
nasıl bir politika uygulaya-
cağız ve vergiler bu konuda 
nasıl etkili kılınacak?

KURALLAR DEĞİŞTİ, 
DÜZEN DEĞİŞİYOR 

FARKINDA OLMAK GEREK

Son krizlerden ve özellikle 
Rusya-Ukrayna Savaşından 

sonra küresel yeni ticaret 
savaşlarının başladığını ve 
yeni bir dünya düzeni ara-
yışı olduğunu görüyoruz. 
ABD ve Çin arasındaki kü-
resel hâkimiyet mücadelesi 
her alanı etkiliyor, belirsiz-
likleri artırıyor. Uluslararası 
tehditler arttıkça devletler 
kendi endüstrilerini geliş-
tirmek, gümrük duvarla-
rını yükseltmek, istihdamı 
korumak ve yeni iş alanları 
yaratmak gibi yükleri üst-
lenmeye başladılar. Açık 
serbest dünya ticaretinin 
zora girdiği bir iklimle karşı 
karşıyayız. 

Güçlü ve kalifiye bir devlet 
ekonomiye el atmalı ve teh-
ditleri bertaraf edecek ka-
mu-özel sektör koordinas-
yonunu sağlamalıdır. 

Son üç krizde ciddi başa-
rısızlığa uğramış olan özel 
sektör girişimcilik yetkisine 
kamusal regülasyon gerek-
tiği açıktır. 

Gelişmiş ekonomiler asla 
kamu desteğinden vazgeç-
miş değillerdir, gelişmekte 
olan ekonomiler de kesin-
likle aldanmamalıdırlar.

Devletin ekonomik aktivite-
nin içinde etkili bir otorite 
olarak yeniden rol alması 
sermaye kontrollerinin gö-
rünen görünmeyen bazı 
formlarda devreye girme-
sine neden olabilecektir. 
Dünyada bu yönde atılma-
ya başlanan adımlar, pan-
demi sonrasında yaşanan 
arz yönlü kısıtlamalar hızla 
çözülmediği sürece liberal 
ve kural bazlı küresel tica-
reti ciddi anlamda daralt-
maya devam edecektir. 

Neoliberal model geride 
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kaldıkça da kamuyu ekono-
mide daha çok görmek du-
rumunda kalacağız.

Ancak, Türkiye kamusal 
güce yeniden açılacak Key-
nesyen dünya düzeninin 
sunacağı fırsatları iyi kulla-
nabilecek mi?

Kaynaklarını üretken kesim-
lere mi aktaracak yoksa si-
yasal iktidarın yarattığı bir 
yandaş zümreye aktarmaya 
devam mı edecek? 

Tekrar etme pahasına altını 
çizmek gerekirse, dünya-
nın az gelişmiş ülkelerine 
benzer şekilde; Türkiye’de 

en zenginlerle en yoksullar 
arasında; ortalama gelirde 
23 kat, kişi başına düşen 
servette ise 91 kat fark oluş-
muş durumdadır. 

Bu müthiş adaletsiz dağı-
lıma rağmen Mariana Maz-
zucato’dan yola çıkarak; 
“Serbest piyasa meşrulaş-
tırdığı sürece tüm gelirler 
mübah ve gelir bölüşümü 
adaletli” mi diyeceğiz, yok-
sa devletin ekonomide ar-
tacak ağırlığını fırsata dö-
nüştürüp yeni kurulacak 
birey-toplum-devlet ilişkisi 
düzeninde daha adil bir 
bölüşüm için gasp edenleri 
durduracak mıyız? 

Yine asla ihmal etmememiz 
gereken bir gerçek Mazzu-
cato’nun “Size ne anlatı-
lırsa anlatılsın, İphone’dan 
Google arama motoruna 
kadar dünyanın en popüler 
ürünlerini özel şirketlerin 
değil, vergi mükellefleri-
nin finanse ettiği gerçeğini 
unutmayın” sözünün haki-
kati değil midir? 

Sonuç olarak, devlet eko-
nomi ilişkisini kurmak ka-
çınılmaz görünüyor ancak, 
nasıl bir ilişki sorusunun da 
daha çok tartışılacağı su 
götürmez bir gerçek.
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Akif_Hamzacebi
akif.hamzacebi@tbmm.gov.tr

Uluslararası vergi gelişmeleri
1. KÜRESELLEŞME VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

1.1. Küreselleşme

Vergi sistemleri ekonomik 
sistemlerin türevidir. Eko-
nomide meydana gelen 
gelişmeler doğrudan vergi 
sistemlerini de etkilemek-
tedir. 20’nci yüzyılın son 
çeyreğinden, özellikle de 
1980’lerden bu yana yaşa-
dığımız küreselleşme sa-
dece ekonomik sistemler 
ve ekonomi politikalarında 
değil vergi sistemleri ve 
politikalarında da büyük 
değişikliklere yol açmış-
tır. Bu değişimi gelişmekte 
olan ülkeler yanında geliş-
miş ülkeler de yaşamakta-
dır. Dünyanın 1980’li yıllarla 
beraber yaşamaya başladı-
ğı süreci tek bir kelime ile 
ifade edecek olursak bu-
nun adı “Küreselleşme”-
dir. Küreselleşme sermaye 

hareketleri ile mal ve hiz-
met ticaretinin önünde bir 
engelin olmadığı, bunların 
serbest olduğu bir dünyayı 
tahayyül eder. Dünya 40 yılı 
aşkın bir süredir küreselleş-
meyi bütün şiddetiyle yaşa-
maktadır. Küreselleşme ile 
birlikte ulus-devletin güç/
iktidar alanı daraldı, Avrupa 
Birliği (AB) gibi ulus-devlet 
üstü oluşumlar güç kazan-
dı, mal ve hizmet ticareti 
ile sermaye hareketlerinin 
önündeki engeller kalktı, 
piyasa ve rekabet güç ka-
zandı, daha çok sermaye/
yatırım çekme arzusu ülke-
leri vergi rekabetinin içine 
itti, sosyal devlet güç kay-
betti, toplam üretim artışıy-
la birlikte toplam gelir art-
tı ama gelir dağılımındaki 
adaletsizlik de olağanüstü 
ölçüde arttı. Ulus-devlet ve 
onu güçlendiren bir fonk-
siyon icra etmiş olan sos-
yal devletin koruma altına 

aldığı kesimler küreselleş-
me ile birlikte korunmasız 
kaldılar. Topluma mutluluk 
ve refah getirme vaadiy-
le yola çıkan liberal piyasa 
ekonomisinin 1980’lerden 
sonraki neoliberal versiyo-
nu toplumsal olanı da za-
yıflattı. Bu süreçte popülist 
akımlar ve bunların siyasi 
partileri ile Brexit gibi küre-
selleşme karşıtı hareketler 
güç kazandı. Ancak bütün 
bu gelişmelere rağmen kü-
reselleşme halen gücünden 
bir şey kaybetmiş değil. Kü-
reselleşmenin olumsuz et-
kilerine karşı uluslararası iş-
birliği dünyanın gündemine 
girdi. 1980’lerin Washing-
ton Uzlaşmasına karşı kap-
sayıcı büyümeyi savunan 
2021 Cornwall Mutabakatı 
var şimdi. 

Diğer yandan küreselleş-
menin öteki yüzünde, bilgi 
ve iletişim teknolojilerinde 

M. Akif Hamzaçebi
CHP İstanbul Milletvekili
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meydana gelen gelişme-
lerin üretim süreçlerinde 
yarattığı büyük bir devrim 
vardır. Bu devrim ve ya-
rattığı etkiler Endüstri 4.0 
olarak isimlendirilmekte-
dir. Birinci Endüstri (Sana-
yi) Devrimi üretimin maki-
neleşmesi, İkinci Endüstri 
Devrimi üretimin serileşme-
si ve Üçüncü Endüstri Dev-
rimi üretimin otomasyo-
nu olarak isimlendirilmişti. 
Dördüncü Endüstri Devrimi 
(Endüstri 4.0) ise insanlığın 
ulaştığı teknolojik seviye-
ye ilaveten nesnelerin in-
terneti, yapay zekâ, robot 
teknolojileri gibi gelişmeleri 
hayatımıza soktu. Endüstri 
4.0’ın ekonomik sistemler 
yanında vergi sistemlerini 
de etkilemesi kaçınılmazdır. 

Küreselleşmenin ekonomi 
ve vergi politikaları üzerin-
deki derin etkilerini yaşa-
maya devam ediyoruz. Bu 
süreç bazı itiraz ve çalkan-
tılara karşın sona ermiş de-
ğil, tam tersine bütün hızıy-
la devam ediyor.

1.2. Sürdürülebilirlik

Geçen yüzyılın ortaların-
dan yoğunluklu olarak da 
1980’lerden itibaren hayatı-
mıza giren bir kavram daha 
var. “Sürdürülebilirlik”. Bu 
kavram sadece ekonomiye 
odaklı kalkınma anlayışı-
nın değişmesine ve sürece 
sosyal ve çevresel faktörle-
rin de dâhil edilmesine yol 
açmıştır. Sürdürülebilirlik 
“Gelecek nesillerin kendi 
ihtiyaçlarını karşılama ye-
teneğine zarar vermeden 
bugünün ihtiyaçlarını kar-
şılayan kalkınma” olarak 
tanımlanmaktadır. Sürdü-
rülebilirlik kavramı küresel 
ısınmanın yol açtığı sorun-

lar karşısında büyük önem 
kazanmıştır. Dünya iklim 
zirvelerinin temel konusu 
daima iklim ve “sürdürüle-
bilirlik” olmuştur. Zira küre-
sel iklim değişikliği küresel 
iş birliğini zorunlu kılmak-
tadır. 

1.2.1. Paris İklim Anlaşması

Bu çerçevede BM İklim De-
ğişikliği Çerçeve Sözleşme-
si (BMİDÇS) 1992 yılında 
kabul edilmiş, 1994 yılında 
da yürürlüğe girmiştir. (Tür-
kiye bu sözleşmeye 2014 
yılında katılmıştır). 2020 
sonrası iklim değişikliği reji-
minin çerçevesini oluşturan 
Paris Anlaşması ise 5 Ekim 
2016 tarihi itibarıyla küre-
sel sera gazı emisyonları-
nın yüzde 55’ini oluşturan 
en az 55 tarafın anlaşmayı 
onaylaması koşulunun ta-
mamlanması sonucunda 4 
Kasım 2016 itibarıyla yü-
rürlüğe girmiştir. Türkiye de 
Paris Anlaşmasını 22 Nisan 
2016 tarihinde imzalamış, 
anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna ilişkin 
7335 sayılı Kanun da 7 Ekim 
2021 tarihli Resmî Gazete-
de yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Paris İklim Anlaş-
masının temel hedefleri An-
laşmanın 2’nci maddesinde 
belirtilmiştir. Buna göre an-
laşma, sürdürülebilir kalkın-
ma ve yoksulluğun ortadan 
kaldırılması çabaları bağ-
lamında iklim değişikliği 
tehdidine yönelik küresel 
müdahaleyi aşağıda belirti-
len araçlarla güçlendirmeyi 
amaçlamaktadır:

1. Küresel ortalama sıcak-
lık artışını sanayi öncesi 
seviyeye göre 2 derecenin 
oldukça altında tutmak ve 
sıcaklık artışını sanayileşme 

öncesi dönemindeki sevi-
yelerin 1,5 derece üzeri ile 
sınırlandırmak,

2. Gıda üretimini tehdit et-
meyecek şekilde iklim deği-
şikliğinin olumsuz etkilerine 
uyum sağlama kabiliyetini 
artırmak, iklim değişikliğine 
direnci geliştirmek ve dü-
şük emisyonlu kalkınmayı 
teşvik etmek,

3. Finans akışlarını düşük 
sera gazı emisyonları ve 
iklim değişikliğine dirençli 
kalkınmaya yönelik eğilimle 
tutarlı hale getirmek.

Görüldüğü gibi sera gazı 
emisyonlarını sınırlandırıl-
ması taraf ülkelerin (sera 
gazı emisyonlarının yüzde 
95’ini oluşturan 195 ülke 
imzalamış, 191 ülke bunu 
parlamentolarından geçir-
miştir) ekonomik ve finans 
sistemlerini değiştirecektir. 
Bu değişimin vergi sistem-
lerine etki etmemesi düşü-
nülemez. Bu süreçte vergi 
sistemleri de büyük bir de-
ğişime uğrayacaktır.

1.2.2. Avrupa Birliği Yeşil 
Mutabakatı:

Paris İklim Anlaşmasına 
paralel olarak AB 11 Aralık 
2019 tarihinde iklim ve çev-
reyle ilgili zorluklarla müca-
dele konusundaki taahhüt-
lerini daha geniş ve etkili 
bir şekilde yeniden düzen-
lemeyi amaçlayan “Avrupa 
Yeşil Mutabakatı”, “EU Gre-
en Deal” açıklamıştır. 

Bu mutabakat çerçevesin-
de doğal kaynak tüketimi 
azaltılırken ekonomik bü-
yümenin sağlanması ve 
2050’de sera gazlarının net 
emisyon değerinin sıfırlan-
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ması (karbon nötr) hedef-
lerine ulaşmak için hazır-
lanan “AB İklim Kanunu” 9 
Temmuz 2021 tarihinde AB 
Konseyince onaylanarak 
AB Resmî Gazetesinde ya-
yımlanmıştır.

Avrupa İklim Kanunu ile be-
lirlenen hedeflere ulaşmak 
amacıyla Avrupa Komisyo-
nu tarafından 14 Temmuz 
2021 tarihinde bir dizi ya-
sal düzenleme içeren “Fit 
for 55” Yeşil Paket Taslağı 
sunulmuştur. Söz konusu 
Taslak ile amaçlanan, sera 
gazı emisyonlarının 1990 
yılı seviyesine kıyasla 2030 
yılına kadar %55 oranında 
azaltılması ve 2050 yılında 
Avrupa’yı karbon nötr sevi-
yesine ulaştırmaktır. Paket 
taslağının ismi olan “Fit for 
55” ile bu %55’lik hedefe 
atıfta bulunulmaktadır. Pa-
ket/Taslak ekonomi, top-
lum ve sanayi genelinde 
ihtiyaç duyulan dönüşümü 
yaratmayı hedeflemekte-
dir. Bu çerçevede AB’nin 
iklim, enerji, sanayi, binalar, 
arazi kullanımı, ulaşım ve 
vergilendirme politikaları-
nın %55 emisyon azaltım 
hedefine uygun olarak dü-
zenlenmesini istemektedir. 
AB ayrıca Karbon Fiyatla-
ma Politikasının bir alt aracı 
olan Emisyon Ticaret Siste-
mi’ne (ETS) giren sektörle-
rin 2030 yılına kadar sera 
gazı emisyonlarının 2005 
yılı seviyesine kıyasla %61 
oranında düşürülmesi ge-
rektiğini de söylemektedir. 

AB, Avrupa Yeşil Mutaba-
katı ile hedeflenen politika-
ların Avrupa sanayisi üze-
rinde yaratacağı maliyet 
karşısında, Avrupa’nın re-
kabetçiliğinin korunabilme-
si ve üretim ile yatırımla-
rın, emisyon azaltım hedefi 
AB’den az olan ülkelere 
kaymasının önlenmesi için 
“Sınırda Karbon Düzenle-
mesi (SKD)-Carbon Border 
Adjustment” mekanizma-
sıyla dış ticarette emisyon 
ticaret sistemi, yeni vergiler 
ve tarife dışı engelleri içer-
mesi muhtemel bir sistem 
üzerine çalışmalarını sür-
dürmektedir. Düzenlemenin 
1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 
3 yıllık mali yükümlülük ge-
tirmeyen bir geçiş dönemi 
ile başlatılması hedeflen-
mektedir. Söz konusu dü-
zenlemeye tabi olan seçili 
sektörler bu aşamada de-
mir-çelik, çimento, alümin-
yum, elektrik ve gübre ola-
rak belirlenmiştir.

Paris İklim Anlaşması ve Ye-
şil Mutabakat aynı hedefe 
yönelmiş metinlerdir. Paris 
İklim Anlaşması taraf olan 
bütün ülkeleri kapsarken 
Yeşil Mutabakat AB üyesi 
ülkeleri kapsama almakta-
dır.

KISA ÖZET

1980’li yıllarla birlikte dün-
yanın yaşamakta olduğu üç 
büyük gelişmeyi şöyle özet-
leyebiliriz:

1. Ardında bilgi ve iletişim 

teknolojilerindeki olağanüs-
tü gelişimin yattığı küresel-
leşme. Diğer bir ifadeyle mal 
ve hizmet ticareti ile serma-
ye hareketlerinin önündeki 
engellerin kalkması.

2. Küresel ısınma/ İklim de-
ğişikliği

3. Endüstri 4.0

Bu gelişmeler ulusal vergi 
sistemlerini olağanüstü öl-
çüde etkilemiş ve değişi-
me zorlamıştır. Bu etkinin 
yarattığı en büyük değişim 
kendisini vergi rekabeti 
olarak göstermiş ve ülke-
ler kurumlar ve gelir vergisi 
oranlarında indirime gitmiş-
lerdir. Küreselleşmenin ver-
gi sistemlerinde yarattığı 
etkileri bugüne kadar geniş 
boyutlu bir şekilde yaşadık. 
Endüstri 4.0 ve Paris İklim 
Anlaşması ve Yeşil Mutaba-
kat da önümüzdeki yıllarda 
vergi sistemlerinde bugüne 
kadar yaşananlara kıyasla 
çok daha büyük değişiklik-
lere yol açacaktır.

Türk Vergi Sisteminin de 
toplam vergi gelirlerinde 
bir azalmaya yol açmaksı-
zın bu gelişmelere uyum 
sağlaması önem arz etmek-
tedir.

2. VERGİ REKABETİ

Küreselleşme süreciyle bir-
likte sermaye hareketleri-
nin serbestleşmesi, ülkele-
ri daha uygun bir yatırım 
iklimi oluşturarak sermaye 

“Küreselleşme süreciyle birlikte sermaye hareketlerinin 
serbestleşmesi, ülkeleri daha uygun bir yatırım iklimi 
oluşturarak sermaye çekebilmek amacıyla bir vergi 
rekabetinin içine sokmuştur.”
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çekebilmek amacıyla bir 
vergi rekabetinin içine sok-
muştur. Bu ülkeler kurumlar 
vergisi oranlarında, bu bağ-
lamda kâr payı üzerindeki 
vergi yükünde önemli indi-
rimlere gitmişlerdir.

Bu süreçte ilginç olan ka-
zanç üzerinden alınan ver-
gilerde indirime gidilirken 

toplam vergi hasılatında bir 
azalmanın olmaması, hat-
ta küçük de olsa bir mik-
tar artışın olmasıdır. Bunun 
anlamı oran indirimi ile do-
laysız vergilerde meydana 
gelen hasılat kaybının do-
laylı vergilerde oran artışı-
na gidilmek ya da istisna ve 
muafiyetlerin daraltılması 
suretiyle telafi edildiğidir. 

Biz burada OECD ülkeleri 
için genel eğilimi ifade eden 
bir cümle kuruyoruz. Elbet-
te bu genel ifadeye istisna 
oluşturan ülkeler olabilir. 
Seçilmiş bazı ülkelerin ge-
lir ve kâr üzerinden alınan 
vergiler ile kurumlar vergi-
si oranlarına ilişkin tablolar 
aşağıdadır.

Bu iki tablonun söyledikle-
ri şudur: OECD ülkelerinde 
Kurumlar Vergisi oranların-
da olağanüstü bir düşüş ya-
şanmıştır. Pandemi süreci-
ne rağmen bu eğilimde bir 
değişiklik meydana gelme-
miştir. Çok uluslu şirketleri 
ilgilendiren en önemli unsur 
kurumlar vergisi oranlarının 
seviyesidir. Gelir ve kâr üze-
rinden alınan vergi oranla-
rında ise 2010’ların ortala-
rından itibaren bir yükseliş 

vardır. Ancak bu oranları 
tek başına kâr payı üzerin-
deki oran olarak değerlen-
dirmek yanlış olur.

Ayrıca OECD üyesi olma-
yan gelişmekte olan ülkele-
rin vergi rekabeti ve teşvik 
politikaları çerçevesinde 
yapmış oldukları vergi indi-
rimleri doğal olarak bu ista-
tistiklerde yer almamakta-
dır.

BİR DE ŞU VAR: 

Ülkelerin yabancı sermaye 
çekebilmek amacıyla daha 
uygun bir yatırım iklimi 
yaratmak için vergi oran-
larını düşürmeleri amaca 
ulaşabilmek için tek başına 
yeterli bir unsur değildir.  
Ekonomik ve siyasi istikrar, 
pazarın büyüklüğü gibi un-
surlar en az vergi oranları 
kadar, hatta onlardan daha  
önemlidir.
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Küresel vergi rekabetinin 
ülkelerin ulus devlet sınır-
ları içindeki vergi matrahı-
nı azaltmak suretiyle vergi 
hasılatında azalışa neden 
olabildiğini biraz önce ifa-
de etmiştik. Ancak ülkelerin 
bütçe dengeleri ve birey-
lerin devletten, özelde de 
sosyal devletten vazgeç-
mediği, daha fazla talepkâr 
olduğu dikkate alındığında 
dolaysız vergi gelirlerindeki 
azalışın dolaylı vergilerde 
artışa gidilmek suretiyle te-
lafi edildiğini de söylemiş-
tik. 

Bu tablodan da görüldü-
ğü gibi kurumlar vergisi ile 
gelir ve kâr payı üzerindeki 
vergi oranlarındaki düşüşe 
rağmen ülkelerin toplam 
vergi yükü azalmamış, hat-
ta artmıştır. Ancak şunu da 
ilave edelim ki küreselleş-
menin ülkelerin ulusal vergi 
matrahlarını azaltması salt 
vergi rekabeti sonucunda 
meydana geliyor değildir. 
Bunlara bir sonraki bölüm-
de değineceğiz.

3. MATRAH AŞINDIRMASI 
VE KAR KAYDIRMASI

(BEPS – BASE EROSION 
AND PROFIT SHIFTING)

Çok uluslu şirketler, yasal 

düzenlemelerden faydala-
narak dünya çapında oluş-
turdukları şirket yapıları ve 
vergisel uygulamalar (vergi 
planlaması) ile kârlarını dü-
şük oranda vergilendiren 
ya da hiç vergilendirmeyen 
ülke ya da bölgelere ak-
tarmaya çalışmakta ve bu 
durum çoğu ülke için vergi 
matrahında azalışlara ne-
den olduğu gibi, vergi ada-
leti ve rekabet ortamını da 
bozmaktadır. Söz konusu 
soruna uluslararası alanda 
çözüm arayışları çerçeve-
sinde, 2013 yılında G-20’nin 
çağrısı üzerine OECD, 
“BEPS Eylem Planı”nı ya-
yımlamıştır. Eylem Planında 
konuyla ilgili 15 eylem be-
lirlenmiştir. Bu eylemler üç 
temel sütun üzerine otur-
maktadır.

1. Uluslararası düzeyde ku-
rumlar vergisi konusunda 
bir uyumun tesis edilmesi. 
Bu alanda yapılan çalışma-
ların temeli kurumlar vergi-
si matrahının azaltılmasına 
yönelik uygulamaları orta-
dan kaldırmaktır.

2. Vergilendirmenin temel 
prensiplerini belirlemek 
(Örneğin transfer fiyatlan-
dırmasının kurallarının be-
lirlenmesi)

3. Şeffaflığın sağlanması 
(Örneğin ülkeler arası oto-
matik bilgi değişiminin sağ-
lanması).

OECD/G20 BEPS Projesi-
nin iki temel hedefi vardır:

(1) Vergilendirmeyi eko-
nomik aktivite ve değer 
yaratımı ile ilişkilendirerek 
vergilendirilecek geliri gü-
vence altına almak,

(2) Görüş birliğine daya-
lı tek bir uluslararası vergi 
kuralları seti oluşturarak 
matrah aşındırması ve karın 
düşük vergili ülkelere kaydı-
rılması ile mücadele etmek.

OECD tarafından önerilen 
BEPS Eylem Planı Eylül 
2013’te G20 Liderleri tara-
fından kabul edilmiştir. 

Kabul edilen plana uygun 
olarak 7 çıktıdan oluşan ilk 
grup eylem, Eylül 2014’te 
Cairn’deki G20 Maliye Ba-
kanları Toplantısında kabul 
edilmiştir. Geriye kalan 8 
eylem ise Eylül 2015 itiba-
rıyla tamamlanmış olup, ey-
lemler sonucunda oluştu-
rulan Raporlar kamuoyuna 
sunulmuştur. 

BEPS Projesi ile ilgili söz 

Toplam vergi yüküne ilişkin özet tablo da şu şekildedir:
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konusu raporlar genel ola-
rak; 

- Çifte Vergilendirmeyi Ön-
leme Anlaşmalarında ya da 
Yorumlarında,

- Ülkelerin İç Mevzuatında,

- OECD Transfer Fiyatlan-
dırması Rehberinde,

değişiklik yapılmasını ön-
görmektedir.

Bu kapsamda BEPS eylem 
planı sonucunda çok ulus-
lu şirketlerin elde etmiş ol-
duğu karların düşük vergi 
yüküne sahip ülkelere akta-
rılmasının önüne geçilmesi 
amacıyla ilk olarak ülke-
lerin yapmış olduğu Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmalarında değişiklik 
yapılması öngörülmüş ve 
bu amaçla çok taraflı bir 
Çerçeve Anlaşma (MLI) ha-
zırlanmıştır. Türkiye de bu 
anlaşmaya taraf olmuştur.

Öte yandan diğer bir 
önemli değişiklik OECD’nin 
hazırlamış olduğu Transfer 
Fiyatlandırması Rehberin-
de yapılmıştır. Anılan Reh-
berde yapılan değişiklikler 
ile karın değer yaratılan ül-
kelerde bırakılmasını sağla-
yacak düzenlemeler yapıl-
mıştır.

Yine çok uluslu şirketlerin 
kar kaydırmalarının önüne 
geçilmesi amacıyla otoma-
tik bilgi değişim mekaniz-
maları (Ülke Bazlı Raporla-
ma (CBC) ve Otomatik Bilgi 
Değişim (CRS)) hayata ge-
çirilmiştir.

BEPS Eylem Planında olup 
çözüme kavuşturulamayın 
en önemli konu ise Dijital 

Hizmetlerin Vergilendiril-
mesi olmuştur. Çok Uluslu 
Şirketlerin vergilendirilme-
si meselesi ise BEPS’in ilgi 
alanına girmemektedir.

4. DİJİTAL HİZMETLER İLE 
ÇOK ULUSLU ŞİRKETLE-
RİN VERGİLENDİRİLMESİ 

VE VERGİ GÜVENLİK 
MEKANİZMALARI

4.1. BEPS Sürecinden Pillar 
1 ve Pillar 2 Sürecine

G20 ve OECD çalışması 
olan Matrah Aşındırması ve 
Kar Kaydırması Projesinin 
(Base Erosion Profit Shif-
ting Project, BEPS) 1. Eyle-
mi; Dijital Ekonomide Vergi 
Sorunlarının Ele Alınması 
Raporunda (2015), dolaylı 
vergiler açısından tüketimin 
yapıldığı ülkede yapılacak 
vergilemede OECD KDV 
rehberine atıf yapılmak su-
retiyle kaynak ülkenin ver-
gileme hakkı konusunda 
genel bir anlayış birliğine 
varılırken, kazanç vergile-
mesi açısından bir konsen-
süse ulaşılamamıştır.

BEPS Projesindeki gecik-
me ülkeleri ulusal çözüm-
ler aramaya itmiş ve bazı 
ülkeler dijital hizmetleri 
vergilendiren yasalar çı-
karmışlardır. Türkiye de 
05/12/2019 tarihinde kabul 
edilen 7194 sayılı Kanunla 
Dijital Hizmet Vergisini yü-
rürlüğe koymuştur. Verginin 
oranı yüzde 7,5’tir.

Bununla birlikte çalışmalar 
devam etmiştir. G20 tara-
fından harekete geçirilen 
ve BEPS konularının görü-
şüldüğü OECD/G20 Kap-
sayıcı Çerçeve Grubu dijital 
ekonominin vergilendiril-
mesinde konsensüse dayalı 

bir çözüm bulmayı amaç-
lamıştır. Çalışmalar önemli 
ölçüde grup üyesi ülkelerin 
iştirak ettiği Dijital Ekonomi 
Görev Gücü (Task Force on 
Digital Economy) bünye-
sinde yürütülmüştür. 

Bu görev gücünde dijital 
şirketlerin de içinde olduğu 
çok uluslu şirketlerin mev-
cut bağlantı ve kar dağıtım 
(nexus and profit allocation 
rules) kurallarında yapılma-
sı muhtemel değişiklikler 
Pillar 1 olarak, küresel mat-
rah aşındırma karşıtı kural 
(global anti-base erosion 
proposal) ise Pillar 2 olarak 
ele alınmıştır. Bu çerçeve-
de oluşturulan çözümün 
ana parametrelerini içeren 
Çalışma Programı Haziran 
2019’daki G20 Maliye Ba-
kanları ve Liderler zirve-
sinde görüşülmüş ve ça-
lışmalara devam edilmesi 
kararlaştırılmıştır.  

Ocak 2020’de Pillar 1 ve Pil-
lar 2’nin ana çerçevesi Kap-
sayıcı Çerçeve Grubu tara-
fından açıklanmıştır. 2020 
sonu itibariyle nihai metnin 
oluşturulması planlanmakta 
iken Covid19 süreci ve ABD 
seçimleri nedeniyle yaşa-
nan gecikme dolayısıyla ça-
lışmanın tamamlanması için 
son tarih 2022 yılı ortaları 
olarak belirlenmiştir.

1 Temmuz 2021 tarihinde 
gerçekleştirilen OECD Kap-
sayıcı Çerçeve Toplantısın-
da, Pillar 1 ve Pillar 2’nin 
belirli hususları üzerinde 
ön mutabakata varılmıştır. 
8 Ekim 2021 tarihinde ger-
çekleştirilen OECD Kapsa-
yıcı Çerçeve Toplantısında 
ise Pillar 1 ve Pillar 2’nin 
genel çerçevesi üzerinde 
ülkemizin de arasında bu-
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lunduğu 134 ülke mutaba-
kata varmış, akabinde bu 
sayı tüm Kapsayıcı Çerçeve 
üyelerini (141 ülke) kapsa-
yacak şekilde genişlemiştir.

4.2. Çok Uluslu Şirketler 
Kârlarının Vergilendirilme-
si

4.2.1. Pillar 1 Projesi

Çok Uluslu Şirketlerin De-
ğerin Yaratıldığı (Pazar) 
Ülkelerde Elde Ettikleri Ka-
zançların Bu Ülkelerde Ver-
gilendirilmesi

Başlangıçta sadece dijital 
hizmetlerin vergilendiril-
mesi konusu ile sınırlı ola-
rak geliştirilen BEPS Proje-
sinden sonra Pillar 1 Projesi 
dijital şirketlerin de içinde 
olduğu çok uluslu bütün şir-
ketlerin vergilendirilmesini 
kapsamına almıştır. Ancak 
çok uluslu şirketler içinde 
dijital hizmet sunanlar hala 
büyük bir ağırlığa sahiptir.
Pillar 1 Projesi ile küresel 
konsolide cirosu 20 Milyar 
Euro’yu ve %10 vergi önce-
si kârlılık eşiğini aşan çok 
uluslu şirket gruplarının 
%10 kârlılık seviyesini aşan 
kârının %25’inin, hasılat ta-
banlı bir dağıtım anahtarı 
ile pazar ülkelere dağıtılma-
sı öngörülmektedir. 

Bu çerçevede 2022 yılın-
da yeni sisteme ilişkin çok 
taraflı bir sözleşme hazır-
lanması ve bu sözleşmenin 
2023 yılında yürürlüğe gir-
mesi, ilk vergi ödemesinin 
de 2024 yılında yapılması 
öngörülmektedir.

PİLLAR 1 PROJESİNİN 
TÜRKİYE’YE ETKİSİ

Uluslararası uygulamada 

karşımıza çıkan bu yeni uy-
gulamanın Türkiye’de üç 
alanda etkisinin ortaya çık-
ması beklenmektedir.

1-Dijital Hizmet Vergisinin 
Kaldırılması

07.12.2019 tarihli Resmî Ga-
zetede yayımlanan 7194 
sayılı Kanun’la ihdas edi-
len Dijital Hizmet Vergisi 
özetle; dijital ortamda su-
nulan reklam hizmetleri ile 
diğer hizmetlerden %7,5 
oranında vergi alınmasını 
öngörmektedir. Türkiye di-
jital hizmet vergisinde di-
ğer ülkelere kıyasla yüksek 
sayılabilecek bir vergi ora-
nına sahiptir. Örneğin aynı 
konuda Fransa %3, İngilte-
re %2 oranında vergileme 
yapmaktadır. Ancak küresel 
dünyada artık vergi sadece 
ulus-devletlerin egemenlik 
alanına ait bir konu olarak 
görülmemektedir. 

Şöyle ki: gerek Türkiye ge-
rekse dijital hizmetlerden 
vergi alan diğer ülkeler ABD 
tarafından ticaret soruştur-
masına konu edilmiş ve her 
ülkenin o ülke için kritik 
önem taşıyan sektörlerin-
den ABD’ye yapılan ithala-
tın ek vergiye tabi tutulma-
sı kararlaştırılmıştır. Ancak 
Pillar 1 Projesi uygulamaya 
intikal edene kadar bu ver-
giler ABD tarafından erte-
lenmiştir.  Pillar 1 Projesi ile 
öngörülen yeni vergileme 
sisteminin uygulamaya gir-
mesi ile Dijital Hizmet Ver-
gisinin kaldırılması zorunlu 
olacaktır. Türkiye ve ben-
zeri ülkelerin Pillar 1 Proje-
sinden kazançlı çıkmaları 
projedeki “%10 kârlılık se-
viyesini aşan kârın %25’ini” 
ifadesindeki %25’lik oranın 
yukarıya çekilmesi ile müm-

kün olacaktır. Türkiye’nin 
konuyla ilgili stratejisi bu 
olmak zorundadır.

2- Online Reklam Hizmetle-
rindeki %15 Stopajın Kaldı-
rılması 

19 Aralık 2018 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan 476 
sayılı Cumhurbaşkanı ka-
rarıyla, internet ortamında 
verilen reklam hizmetleri-
ne ilişkin olarak, bu hizme-
ti verenlere veya internet 
ortamında reklam hizmeti 
verilmesine aracılık eden-
lere yapılan ödemeler üze-
rinden %15 oranında gelir/
kurumlar vergisi stopajı ya-
pılmaktadır.

Yeni vergileme sistemi di-
zayn edilirken bu stopaj uy-
gulamasının kaldırılması da 
söz konusu olabilecektir.

4.2.2. Pillar 2 Projesi 

Küresel Asgari Kurumlar 
Vergisi

Vergi rekabeti uzun yıllar 
boyunca ulusal vergi mat-
rahlarını aşındırmıştır. Re-
kabet nedeniyle kazanç 
üzerinden alınan vergilerin 
oranlarındaki düşüş aslın-
da kazananı olmayan “Dibe 
Doğru Yarış”tır. Pillar 2 bu 
açıdan acımasız vergi reka-
betine karşı ilk ciddi adım, 
ilk küresel işbirliğidir. Ancak 
şunu da belirtelim ki küresel 
asgari kurumlar vergisi kü-
resel/konsolide cirosu 750 
milyon Euro olan şirketleri 
kapsamına almaktadır. Pil-
lar 2’nin en önemli unsuru 
%15 oranında küresel asgarî 
kurumlar vergisi oranıdır. 

Buna göre bir şirketin elde 
ettiği kâr bulunduğu ülkede 
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efektif olarak %15’in altında 
bir oranla vergilendirilirse 
aradaki vergi farkını, şirke-
tin nihai ana işletmesinin 
olduğu ülke vergi idaresi 
alacaktır. Bu doğal olarak 
ülkelerin %15’ten daha dü-
şük oranda bir kurumlar 
vergisi uygulama imkânını 
ortadan kaldıracaktır.

Sistemde maddî duran var-
lıkların %8’i ile işçi ücretleri-
nin %10’u kadar kâr, asgari 
kurumlar vergisinden hariç 
tutulacak. Bu oranlar kade-
meli olarak azalarak 10 yılın 
sonunda %5’e inecektir. 

Konuya ilişkin düzenleme-
lerin 2022 yılında hazırlan-
ması, yasalaştırılması ve 
uygulamanın 2023’te başla-
ması öngörülmektedir. An-
cak AB, İngiltere ve ABD’de 
yaşanan son gelişmeler ne-
deniyle uygulamanın 2024 
gibi başlayabileceği tahmin 
edilmektedir.

PİLLAR 2 (ASGARİ KU-
RUMLAR VERGİSİ) UYGU-
LAMASININ TÜRKİYE’YE 

ETKİSİ VE YAPILMASI 
GEREKEN 

DÜZENLEMELER

1. Asgari kurumlar Vergisi 
Uygulamasının İç Mevzuata 
Aktarılması

Asgari %15 kurumlar Vergisi 
uygulamasının hayata geçi-
rilmesine ilişkin iç mevzuat-
ta düzenlemeler yapılması 
gerekmektedir. 

2. Yatırım Teşvik ve Diğer 
Teşvik Sistemlerinin Göz-
den Geçirilmesi

Asgari kurumlar vergisi uy-
gulamasının hayata geçi-
rilmesinden sonra mevcut 

teşvik sistemlerinde sağla-
nan avantajlar, diğer ülke-
nin vergileme hakkı dola-
yısıyla, özellikle çok uluslu 
şirketler açısından uygula-
namayacaktır. Bu nedenle 
teşvik sistemlerinin gözden 
geçirilmesi gerekmektedir.

Sonuç itibarıyla Pillar 1 ve 2 
projelerinin kısa ve orta va-
dede Türkiye gibi gelişmek-
te olan ülkelerin vergi hası-
latlarını artırıcı etki yapması 
ihtimali zayıftır. Türkiye bu 
projeleri diğer ülkelerin uy-
gulamaya geçecekleri ta-
rihleri dikkate alarak uygu-
lamaya koymalıdır.

5. ROBOTLARIN YÜKSELİ-
Şİ – ROBOT VERGİLERİ

Endüstri 4.0 birçok yeni 
kavramı hayatımıza soktu. 
Yapay zeka, nesnelerin in-
terneti, üretim teknolojile-
rinin dijital dönüşümü gibi. 
“Robot” kavramının tarihi 
daha eski olmakla birlikte 
o da Endüstri 4.0 ile anlam 
kazanmıştır. Robot tekno-
lojisi işletmelere göz ardı 
edilemeyecek ölçüde ma-
liyet avantajı sağlamakta-
dır. Robot teknolojisi iler-
ledikçe işgücü maliyetleri 
aşağıya inecektir. Belki de 
emeğin zamanla önemli 
ölçüde üretim faktörü ol-
maktan çıkacağı bir süre-
ci yaşayacağız. Böyle bir 
sürecin işsizlik yaratacağı 
tahmin edilmektedir. Daron 
Acemoğlu Endüstri 4.0’ın 
yaratacağı kitlesel işsizliğe 
karşı Refah Devleti 3.0 Pro-
jesi içinde devletin teknoloji 
kullanımını sınırlayıcı bir rol 
üstlenmesi gerektiğini ileri 
sürmektedir.

McKinsey Global Institute 
tarafından yapılan bir araş-

tırmada küresel ekonomi-
nin GSYİH olarak yaklaşık 
yüzde 90’ını oluşturan 46 
ülkede Endüstri 4.0 ve ro-
bot teknolojisinin yükselişi 
ile birlikte 2030 yılına ka-
dar dünyada 400 milyon ila 
800 milyon arasında kişinin 
işini kaybedeceği belirtil-
miştir. Araştırmalar her ila-
ve robot ile 5 ila 6 çalışanın 
işini kaybedeceğini söyle-
mektedir.

Öte yandan konu uluslara-
rası platformlarda da ele 
alınmaktadır. Avrupa Parla-
mentosu robot-birey ilişki-
lerini düzenleyen bir tasarı-
yı onaylamıştır. Yine OECD 
üyesi ülkeler “Yapay Zeka 
İlkeleri”ni 2019 yılında im-
zalamıştır.
Bu konudaki iyimser görüş 
ise şudur: Teknolojideki iler-
lemeden, robotların yükse-
lişinden kimse çekinmesin. 
Zamanında aynı korku bil-
gisayar icat edildiğinde de 
yaşanmıştı, bilgisayar insa-
nın yaptığı işleri yapacak, 
insan işsiz kalacak diye. 

Öyle olmadı, tam tersine 
bilgisayar yeni iş olanakları 
yarattı. Robot teknolojisi de 
benzer şekilde yeni iş alan-
ları yaratacaktır. Biz bu gö-
rüşü oldukça iyimser bulu-
yoruz. Robotların yükselişi 
ile birlikte dünya üzerindeki 
yüz milyonlarca iş robot-
lar tarafından yapılacaktır. 
Böyle bir gelişme vergi sis-
temlerinde çok önemli so-
nuçlara yol açacaktır.

Endüstriyel robotların sağ-
ladığı maliyet avantajı ne-
deniyle işletmeler özellikle 
de sanayi işletmeleri işgücü 
kullanımını en aza indire-
ceklerdir. Böyle bir gelişme 
ücretler üzerinden alınan 
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gelir vergisinin alınama-
ması sonucunu doğuracak 
(zira ortada vergiye tabi 
tutulacak bir ücret geliri 
kalmayacaktır) ve ülkelerin 
gelir vergisi hasılatlarında 
önemli düşüşler meydana 
gelecektir. Diğer yandan 
açığa çıkan emeğin baş-
ka alanlarda istihdamı için 
yapılacak yeni meslek ka-
zandırma eğitimi gibi kamu 
harcamaları da ülkelerin 
bütçe dengesi üzerinde 
olumsuz etkide bulunacak-
tır. Bütün bu olumsuz etki-
lere karşı robotlar üzerin-
den bir verginin alınmasını 
gelişmiş ülkeler tartışmaya 
başlamıştır. Bu tartışma ha-
len teorik düzeydedir.

Tabii ki tartışma düzeyin-
de de olsa robot vergisine 
karşı eleştiriler de vardır. 
Eleştiriler vergilendirme-
nin robotların doğuracağı 
verimlilik artışını olumsuz 
etkileyeceği ve işletmelerin 
küresel rekabette geri ka-
lacağı konularında yoğun-
laşmaktadır. Konu şu anda 
gelişmekte olan ülkeleri il-
gilendiriyor gözükmektedir. 
Kanaatimizce Asgari Ku-
rumlar Vergisinde olduğu 
gibi gelecekte bu konuda 
da küresel bir işbirliğinin 
gerekli olacağıdır. Hiçbir 
ülkenin robotların vergilen-
dirilmesi konusunda tek ba-
şına bir uygulamaya gidebi-
leceği kanaatinde değilim.

6. KARBON
 FİYATLANDIRMASI

6.1. Karbon Vergileri

Önemi nedeniyle karbon 
fiyatlandırmasını ayrı bir 
başlık altında almayı uygun 
buldum.

Karbon fiyatlandırmasının 
iki temel aracı Karbon Ver-
gisi ve Emisyon Ticaret Sis-
temidir.

Karbon vergileri, sera gazı 
emisyonu birimi başına 
ödenen vergilerdir. Ancak 
emisyon miktarının doğ-
rudan ölçülmesi çok zor 
olduğundan uygulamada 
aynı etkiyi yaratacak çeşit-
li seçenekler vardır. Karbon 
vergilerini üç grup altında 
toplayabiliriz. 

1) Yandığında salınan kar-
bon emisyonu miktarı ile 
orantılı olmak üzere her bir 
birim fosil yakıt başına alı-
nan karbon vergileri, 

2) Havaya salınan her bir 
tonluk CO2 emisyonu için 
belirlenen karbon vergisi,

3) Belirli bir enerji biri-
mi (terajul, İngiliz Isı Biri-
mi-BTU veya kilowatt-saat) 
başına alınan enerji vergisi. 

Karbon vergisi uygulama-
sında amaç, fosil yakıtların 
kullanım maliyetlerinin artı-
rılması ve üretiminde fazla 
fosil yakıt kullanılan ürünle-
rin fiyatlarının dezavantajlı 
hale getirilmesidir. Böyle-
likle, daha temiz teknoloji-
lerle üretilen ürünlerin ta-
lebi artacak, CO2 emisyonu 
azaltılacak, enerji tasarrufu 
sağlanacak olup üreticilerin 
daha az karbon emisyonu-
na yol açan teknolojilere 
yönelmesi teşvik edilecek-
tir. 

Halen dünyada karbon ver-
gisi uygulayan ülkelerden 
bazıları şunlardır: Arjantin, 
Avrupa Birliği (AB),  Çin, 
Danimarka, Güney Afrika, 
Güney Kore, İngiltere, İsveç,  

Japonya, Kanada, Kazakis-
tan, Kolombiya, Meksika, 
Norveç, Singapur, Şili, Uk-
rayna ve Yeni Zelanda.

Bazı ülkelerde karbon ver-
gisi yerine emisyon ticaret 
sistemi (ETS) uygulanmak-
ta bazılarında ise her iki 
yöntem birlikte tatbik edil-
mektedir.

6.2. Emisyon Ticaret Siste-
mi (ETS)

Karbon fiyatlandırması için 
tanımlanan bir diğer piyasa 
aracı olan ETS’de, sera gazı 
(karbon en önemlisi) salını-
mı yüksek olan tesislerden 
kaynaklı emisyonlara her yıl 
bir üst sınır değeri belirlenir. 
Bu sınır değer içinde, tesis-
lere her yıl belirli miktarda 
sera gazı emisyonu tahsisi 
yapılır. Bu tahsisat, ücretsiz, 
ücretli veya açık artırma yo-
luyla yapılabilir. Tahsis edi-
len değerin üzerinde emis-
yonu olan tesislerin fazlalık 
miktarı kadar karbon kre-
disini temin etmesi gere-
kir. Sınır değerden daha az 
emisyon üreten tesisler ise 
ihtiyaç fazlası karbon kredi-
lerini satabilir.

Türkiye Yeşil Mutabakat 
çerçevesinde sanayileşme 
stratejisindeki dönüşüm 
programına uygun olarak 
karbon fiyatlandırma sis-
temini kurmak zorunda-
dır. AB’deki ve uluslararası 
diğer gelişmeleri dikkate 
alarak Türkiye karbon fiyat-
landırması ile ilgili gerekli 
hazırlıkları bir an önce yap-
malıdır. Özel sektör konu 
ile ilgili bilgilendirilmeli ve 
dönüşümün özel sektöre 
getireceği yük Devletin teş-
vik politikaları ile hafifletil-
melidir.
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7. KÜRESEL İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNİN VERGİ 
SİSTEMLERİNE ETKİSİ

Paris İklim Anlaşması ve Ye-
şil Mutabakat, ülkelerin po-
litikalarının küresel ısınmayı 
önleyecek şekilde tasarlan-
masını, düşük emisyonlu bir 
kalkınma politikası ile buna 
uygun finans politikaları 
uygulanmasını öngörmek-
tedir. Bu köklü dönüşümün 
vergi politikalarını değişi-
me zorlaması kaçınılmazdır. 
Vergi sisteminde değişik-
lik başlıca iki temel grupta 
meydana gelecektir.

1. Kazanç üzerinden alınan 
vergiler, özel tüketim vergi-
leri ile bazı servet unsurları 
üzerinden alınan vergiler,

2. Karbon vergileri.

Küresel iklim değişikliği 
karbon vergilerini dünya 
gündemine dahil etmiştir. 
Halen karbon vergisi uy-
gulayan bazı ülkeler vardır. 
Paris İklim Anlaşması ve 
Yeşil Mutabakat karbon fi-
yatlandırması kapsamında 
karbon vergisi uygulayan 

ülke sayısını kısa zamanda 
artıracaktır.

TÜRKİYE NE YAPMALI

“Yeşil Mutabakat”ın öngör-
düğü 2050 yılı için Kar-
bon Nötr Avrupa hedefi 
göz önünde bulundurula-
rak vergi politikasında ye-
şil vergileri öne çıkaran bir 
dönüşüm gerçekleştirilmek 
zorundadır.

• Gelir ve kurumlar vergile-
ri mükelleflerinin üretimde 
kullandıkları enerjinin yeni-
lenebilir enerjiye dönüşme-
si için yaptıkları yatırımların 
tutarının tamamının indi-
rimli gelir veya kurumlar 
vergisi uygulamasına tabi 
tutulması ve buna ilave ola-
rak bir defada amortisman 
ayrılmak suretiyle gider ya-
zılması sağlanmalıdır.

• Gelir ve kurumlar vergileri 
kanunlarında yeşil yatırım 
ve yeşil finansmanı teşvik 
edecek düzenlemeler ya-
pılmalıdır. Yeşil yatırımlarda 
zarar mahsup süresi daha 
uzun belirlenebilir.

• Halen yaş yanında silindir 
hacmi esasına dayalı olan 
Motorlu Taşıtlar Vergisi, 
aracın yaşını da gözeterek 
karbondioksit emisyonu-
na göre alınarak yeşil vergi 
özelliğine kavuşturulmalı-
dır.

• Motorlu taşıtların ilk ikti-
sabında ödenen Özel Tüke-
tim Vergisi yeşil vergi politi-
kaları çerçevesinde yeniden 
düzenlenmelidir.

• Yatırımları teşvik eden in-
dirimli gelir veya kurumlar 
vergileri uygulaması yeşil 
enerji kullanan işletmelere 
tanınmalı, fosil yakıt kulla-
nan yeni yatırımlar uluslara-
rası gelişmeler gözetilerek 
zorunlu haller dışında teş-
viklerden ya yararlanama-
malı ya da düşük oranda 
yararlanmalıdır.

• Yeşil enerji ve çevreye 
duyarlı teknolojilere ilişkin 
AR-GE faaliyetlerine mev-
cut teşvik ve destekler ya-
nında ilave vergi teşvikleri 
verilmelidir.



54    

w
w

w
.ik

in
ci

yu
zy

ild
er

g
i.c

o
m

İkinci Yüzyıl Dergi

Türkiye sanayisi 
geleceği tasarlayabilir

tahsintarhan
www.tahsintarhan.com

Tarih sayfalarında Türki-
ye’nin siyasi, ekonomik, 
sosyal ve hukuki anlamda 
en sıkıntılı dönemi olarak 
yer alacağı şüphesiz olan 
Ak Parti döneminin seçim 
sandığında, halkın iradesi 
ve isteğiyle sona ereceği 
günlere adım adım yaklaşı-
yoruz. Türkiye tarihinin en 
büyük ekonomik ve siyasi 
krizlerinden birini yaşıyor 
olmamız arkalarında bıra-
kacakları enkazın büyük-   
lüğünü göstermektedir.

Hukuktan, adaletten ve par-
lamenter sistemden uzakla-
şarak, tüm kararları hukuki 
ve bilimsel temellere dayan-
maksızın tek bir kişinin ver-
diği ve adını Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi 
olarak koydukları bu yeni 
sistemde Ak Parti iktidarı, 
giderek daha da büyüyen 

siyasi ve ekonomik krizlere 
imza attı. “Aynı gemideyiz” 
söylemleriyle halkı ikna et-
meye çalışan Ak Parti ik-
tidar olduğu dönemden 
itibaren izlediği yanlış po-
litikalarla Türkiye’yi karaya 
oturttu.

Ak Parti iktidarının ilk yılla-
rında önceki iktidar döne-
minden miras kalan Derviş 
Program’nın harfiyen uy-
gulanmasıyla ülke büyüme 
trendine ulaşmış gözükü-
yordu. Dünyada yaşanan 
parasal genişlemenin et-
kisiyle spekülatif yabancı 
sermaye Türkiye’ye adeta 
akıyor ve makro-ekonomik 
göstergelerde istikrar izle-
nimi veriliyordu. Bu dönem-
de uzun vadeli planlama 
eksikliğine ilişkin itirazları-
mız hep kulak arkası edildi.
Türkiye’ye önemli fırsatlar 

sunan parasal bolluk iyi de-
ğerlendirilemedi. Bol döviz 
ortamında çalışan Türk Sa-
nayisi büyük ölçüde ucuz 
yabancı hammadde ve ara 
mamul ile üretim faaliyetle-
rinde bulunmuş, stratejisini 
de dış finansman kaynakla-
rının ülkeye geliyor olması 
üzerine kurmuştu. Ekonomi 
yönetimi değirmenin suyu-
nun kesilebileceğini hiç göz 
önünde bulundurmamıştı. 
Maliyet ve ucuz emek avan-
tajıyla ihracat rakamları ar-
tırıyorken, sürdürülebilir ve 
rekabet edebilir bir sanayi 
için teknolojik dönüşümü 
gerçekleştirmek, iktidarın 
aklına hiç gelmedi. Mevcut 
kaynaklar inşaat projeleri-
ne harcanırken, yatırım ve 
teşvikler bu projelere ve-
rildi. Yol, köprü, havaalanı 
ve şehir hastaneleri, hazine 
garantili projelerle inşa et-

Tahsin Tarhan
CHP PM Üyesi
Kocaeli Milletvekili
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tirilirken kamu kaynakları 
heba edildi. 

Türkiye yokluk zamanında, 
savaştan çıkmış genç bir 
ülkeyken bile Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
vizyon ve iradesi sayesinde 
uçak fabrikası kurabilmiş 
bir ülkeydi. Kaynakları doğ-
ru kullanılırsa hangi nokta-
ya gelebileceği o yıllarda 
görülmüştü. Genç Cumhu-
riyet, başlattığı sanayileş-
me adımlarını Türkiye coğ-
rafyasına uygun planlamış, 
demiryolu hatlarını üretim 
planlamasına göre belirle-
mişti. Türkiye’nin çiftçi, tüc-
car, sanayi ve işçi zümrele-
rinden seçilen 1135 üyenin 
katıldığı İzmir İktisat Kong-
resinde yeni kurulmuş genç 
Cumhuriyetin iktisadi he-
defleri, katılımcı ve kapsa-
yıcı bir anlayışla bu gruplar 
tarafından hazırlanan “Mi-
sak-ı İktisadî Esasları” çer-
çevesinde tartışılarak kabul 
edildi.

Cumhuriyet’in kuruluşunda 
hedef siyasi bağımsızlık ka-
dar ekonomik bağımsızlığı 
da sağlamaktı. Bu neden-
le Mustafa Kemal Atatürk, 
Türkiye’nin sanayileşme-
sine Milli Mücadele kadar 
önem veriyordu. İzmir’de 
toplanan İktisat Kongre-
si’nde “Kurtuluş savaşıyla 
kazanılan siyasi bağımsız-
lık, ekonomik bağımsızlıkla 
sürdürülecektir” demiş ve 
İktisat Kongresi’ni Erzurum 
Kongresi’ne benzetmişti. 
Ekonomik bağımsızlık ka-
zanılmazsa, savaşla kaza-
nılan zaferin hiçbir anlamı 
olmayacaktı. Bu anlayışla 
Türkiye Cumhuriyeti’nin it-
halat kalemleri rapor haline 
getirildi ve Birinci Sanayi 
Planı hazırlandı. Fabrikala-

rın enerji, hammadde ve iş-
gücü ihtiyacını karşılamak 
için demiryolu hattı çizildi. 
Bu kapsamda 1938’e kadar 
50’ye yakın fabrika kuruldu 
ve 3302 kilometre demir-
yolu hattı döşendi. “Ülkeyi 
demir ağlarla örmek” sa-
dece ulaşım amaçlı değildi, 
hammadde ve sanayiyi bu-
luşturmak, üretimi ticaretle 
kavuşturmak içindi.

Anadolu’nun kıraç toprak-
larında kurulan fabrikalar 
bölgenin hammadde kay-
naklarıyla desteklenmişti. 
Zonguldak’ta Kömür ma-
denleri, Karabük’de kurulan 
Demir-Çelik Fabrikalarına 
hammadde sağlıyor, inşa 
edilen demiryolu vesilesiyle 
enerji ve işgücü kaynakla-
rına da ulaşıyordu. İzmit’te 
kurulan Kâğıt Fabrikası’nın 
hammaddesi, bölgede ku-
rulan Selüloz Fabrikası’n-
dan temin ediliyordu. Bur-
sa’da kurulan Merinos ve 
Yünlü Dokuma Fabrikası, 
Ereğli ve Kayseri’de kurul-
muş olan İplik Fabrikaların-
dan gelen hammaddeyle 
halıya dönüşüyor, yerli üre-
tim destekleniyordu. Temel 
tüketim ürünlerine de ayrı-
ca önem veriliyor, Uşak’ta, 
Eskişehir’de, Turhal’da ku-
rulan Şeker Fabrikaları ulu-
sal ekonominin dışa bağım-
lılığını bitiriyordu. 

Türkiye, günümüzde de 
zengin yeraltı ve yerüstü 
kaynaklarıyla, işgücü po-
tansiyeliyle ve genç nüfu-
suyla dinamik yapısını ko-
rumaktadır. Demir, krom, 
bakır, çinko rezervleri gibi 
metal maden çeşitliliğine 
sahip olduğumuz gibi; bor 
tuzları, çimento hammad-
deleri; deniz ve göl sula-
rımızdaki tuz ve sodyum 

sülfat açısından geniş re-
zervlerimiz bulunmakta-
dır. Diğer taraftan tarımsal, 
hayvansal ve orman ürünle-
ri gibi yer üstü kaynakları da 
ülkemizde büyük bir çeşitli-
liğe sahiptir. Ayrıca dokuma 
sanayinin ana hammaddesi 
olan pamuk ve yapağı, şe-
ker sanayinin hammaddesi 
olan şekerpancarı, çay sa-
nayinin hammaddesi olan 
çay, sigara sanayinin ham-
maddesi olan tütün, gıda 
endüstrisinin hammaddesi 
olan un, sebze, meyve ve 
çeşitli hayvansal ürünler; 
kâğıt ve selüloz sanayinin 
ana hammaddesi olan or-
man ürünleri bakımından 
ülkemiz oldukça zengindir. 
84 milyon nüfusunun 13 
milyonu 15 – 24 yaş aralığın-
da olan Türkiye’nin, Avrupa 
ülkeleri arasında en yüksek 
genç nüfus oranına sahip 
olması bakımından da iş-
gücü potansiyeli yüksektir. 
Ancak tüm bu avantajlı ol-
duğumuz konumlar izlenen 
yanlış politikalar neticesin-
de etkin ve efektif bir şekil-
de kullanılamamıştır.

Bu yapı Ak Parti iktidarının 
yanlış politikalarıyla boşa 
harcanmıştır. Bunun en bü-
yük göstergesi Türkiye’nin 
nitelikli işgücünün göç et-
mesidir. Türkiye’de gençle-
rin %74,5’i ülkeyi terk etmek 
istemektedir. Son üç yılda 
Türkiye’den göç eden genç 
nüfus oranında %70 artış 
görülmektedir. Beyin göçü 
lise seviyesine kadar inmiş 
durumdadır. Mevcut kay-
nakların planlı bir şekilde 
üretiminin desteklenmesi 
tercih edilmeyerek, katma 
değer ve istihdam yaratıl-
mamakta, ülkemizde üretim 
potansiyeli bulunan ürünler 
ithal edilmektedir. Ancak 
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bu kötü ve yanlış gidiş çö-
zümsüz değildir. Ülkemizin 
potansiyeli ve kaynakları 
doğru ve etkili politikalarla 
yeniden güçlü ve sürdürüle-
bilir bir üretimin, sanayileş-
menin odağı olacaktır.

Cumhuriyet Halk Parti-
si, Türkiye Cumhuriyetinin 
kurucusu Parti olmasın-
dan yani köklerinden aldı-
ğı planlı ve sürdürülebilir 
ülke politikaları anlayışıyla 
yeni bir sanayileşme hika-
yesi yazacaktır. Bu hikaye 
yine ve yeniden İzmir İktisat 
Kongresinin toplanması ve 
katılımcı bir anlayışla kale-
me alınacaktır. Bu nedenle 
CHP iktidarında güçlü bir 
sanayi ve üretim politikası-
nın oluşturulması için önce-
likle üretimin tüm taraflarını 
da temsil edecek şekilde 
yapılandırılacak Ekonomik 
Sosyal Konsey hemen top-
lanacak, sorunlar ve çözüm 
önerileri tüm tarafların katı-
lımıyla değerlendirilecek ve 
Konseyin bu yaklaşımla yıl-
da en az iki kez toplanması 
sağlanacaktır.

Türk sanayinin küresel re-
kabet gücünü artırmak 
için tedbirler alınması, bu 
kapsamda öncelikle, sana-
yi için stratejik bir ekosis-
temin kurgulanması temel 
hedeflerimizdendir. Bu eko-
sistemde Organize Sanayi 
Bölgeleri kilit öneme sahip 
olacaktır.

Mevcut durumda Türkiye 
sanayisinin %60’ı Marmara 
Bölgesi’nde toplanmıştır. 
Hâlbuki sanayileşme Tür-
kiye’nin her bir köşesine 
yayılmalı, bunun için her 
bir bölgenin sahip olduğu 
yerel kaynaklara uygun bir 
üretim ve sanayi planla-

ması yapılmalıdır. Böylece 
dış göç sorunu çözülürken, 
1960’lı yıllardan itibaren en 
büyük sorunlarımızdan biri 
olan düzensiz iç göç soru-
nu da çözülmüş olacaktır. 
Bu amaçla bölgesel ve sek-
törel bazda sanayi strateji 
belgeleri bilimsel temellerle 
hazırlanarak uygulamaya 
konulacaktır.

Bu kapsamda hammadde 
ile üretimi buluşturan örne-
ğin, meyve-sebze üretimi-
nin yoğun olduğu bölgeler-
de bu ürünlerin işlenmesine 
yönelik sanayi tesislerinin 
faaliyet göstereceği gıda 
sanayi OSB’leri, orman 
ürünlerinin yoğun olduğu 
bölgelerde ağaç işleri faali-
yetlerini gerçekleştiren OS-
B’ler gibi sektörel OSB’ler 
kurulacaktır. Böylece sana-
yileşmenin tüm yurt sathına 
yayılması sağlanacaktır.

Üretim üssü OSB’lerin ku-
rulmasında TOKİ benze-
ri bir kurum oluşturularak 
sanayiciye alt ve üst yapısı 
hazır tesisler devlet yardım 
ve teşvikleri ile sunulacak-
tır. Öte yandan üretimi ileri 
seviyede desteklemek ama-
cıyla OSB’lerde ortak kul-
lanım atölyeleri ile yüksek 
maliyetli yatırımlar devlet 
teşviki ile yapılarak OSB’ler 
desteklenecektir. OSB’lerin 
ulaşım ağı ile bağlantılarını 
sağlamak amacıyla coğrafi 
özellikler de dikkate alına-
rak deniz ve tren yolu ta-
şımacılığı ağları geliştirile-
cektir. Bölgesel ve sektörel 
ihtiyaçlara göre kurulan her 
OSB ile aynı bölgede bölge-
sel stratejilere ve hedeflere 
uygun insan kaynağının ge-
liştirilmesi, beceri ve yetkin-
liklerin sağlanması amacıyla 
mesleki eğitim merkezleri, 

meslek liseleri ve yükseko-
kullar kurulacaktır. Böylece 
yıllardır yanlış uygulanan 
“her ile bir üniversite” an-
layışı sonucunda üniversite 
mezunu genç işsizliği soru-
nuna da üretim ve istihdam 
odaklı bir çözüm sanayi ve 
eğitimi buluşturmak sure-
tiyle sağlanmış olacaktır.

Bu amaçla, sanayi ile eği-
tim arasında mesleki eğitim 
merkezleri ve meslek lise-
leri düzeyinden yükseköğ-
renim düzeyine yayılan bir 
perspektif içinde güçlü bağ 
kurulmasını sağlayacak bir 
eğitim planlaması gerçek-
leştirilecektir.

Üretimde hiç kuşkusuz sür-
dürülebilirliği sağlayacak 
olan yeni teknolojiler ve ye-
nilikçi yaklaşımlar diğer bir 
deyişle yenilikçilik ve ino-
vasyondur. Yenilikçiliği ve 
inovasyonu teşvik etmek 
amacıyla kamu ve özel ya-
tırım desteği için altyapı ve 
mevzuat, ihtiyaçlara uygun 
olarak iyileştirilecektir.

Sanayileşmenin getirdiği 
en büyük risk, çevre ve in-
san sağlığını tehdit eden bir 
sanayileşme politikasının 
izlenmesidir. İçinde bulun-
duğumuz dönemde ve ge-
lecekte dünyanın en büyük 
sorunu ekolojik dengenin 
bozulmasıdır. Ak Parti dö-
neminde rant yaratmak için 
acımasızca katledilen doğa, 
kirletilen denizler ve bozu-
lan iklim dengesi ekono-
miye de zarar vermektedir. 
Kaybolan doğal kaynaklar 
sadece bugünün değil ya-
rının da, geleceğimizin de 
kaybı olarak görülmelidir. 
Bu nedenle Türkiye’nin ge-
leceği yeşil sanayidir. Enerji 
üretiminin doğal kaynaklar-
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la desteklenmesi, tüm eko-
lojik dengenin ömrünü uza-
tacaktır. 

Ancak CHP iktidarında sa-
nayileşme politikalarında 
Yeşil Mutabakata ve yeşil 
dönüşüme uygun olarak yo-
ğun emisyona neden olan 
üretim yerine emisyonsuz 
alternatiflerin geliştirilmesi 
ve iklim tarafsızlığını sağla-
yıcı tedbirlerin alınması ön-
celikli konulardan olacaktır. 
Bu amaçla Sanayide Yeşil 
Dönüşüm Yol Haritası ve 
Eylem Planı hazırlanacaktır.  
Bu kapsamda öncelikle Or-
ganize Sanayi Bölgelerinin 
yenilenebilir enerji kaynak-
larıyla elektrik üretmelerini 
engelleyen mevzuatı yeni-
den düzenleyeceğiz. OSB 
içindeki firmaların OSB 
arazileri dışında da elektrik 
üretiminin önünü açacağız. 

Sanayide dijital bir gelecek 
ve dijital dönüşümü sağ-
lamak amacıyla; küresel 
düzeyde rekabet edebi-
lir sanayi yatırımları teşvik 
edilecek, iklim tarafsızlığı-
na geçiş desteklenecek ve 
döngüsel bir ekonomi inşa 
edilecektir.

Sanayi sektörü aktörlerinin, 
küresel rekabet gücünü ar-
tırmak, dijital dönüşüme 
adapte olmalarını sağlamak 
amacıyla var olan beceri-
lerini geliştirmelerinin yanı 
sıra yeni beceriler kazandı-
rılmasına yönelik çalışmalar 
yürütülecektir. Dijitalleşme 
için yapılan yatırımlara fi-
nansman sağlanacaktır.

Türk sanayini üretim için 
hammadde ve teknoloji it-
hal eden yapısından kurta-
rıp, hammadde ve teknoloji 
üreten bir yapıya kavuştur-

mak temel hedeflerimiz-
dendir. Bu kapsamda, yük-
sek teknolojili üretim ve 
Ar-Ge çalışmalarını teşvik 
edecek, sanayi ile üniversi-
telerin özellikle Ar-Ge Mer-
kezleri arasındaki işbirliğini 
güçlendireceğiz. Yüksek 
teknoloji ürün ihracatına 
yönelik uzun dönemli dü-
şük faize dayalı krediler ve 
özel istihdam teşviklerini 
geliştireceğiz. Yüksek tek-
nolojili ürünlerin ihracatımız 
içindeki payı 5 yıl içerisinde 
yüzde 10’a ve Ar-Ge har-
camalarının gayrisafi yurt 
içi hasılaya oranını öncelik-
le yüzde 1,09 seviyesinden 
OECD ortalaması olan yüz-
de 2,5 seviyelerine çıkara-
cağız.

Yurtiçinde üretilen değer-
li madenlerin işlenmeden 
yurtdışına ihracını sınır-
landıracağız. Madenlerin 
yurtiçinde işlenerek katma 
değeri yüksek ürünler elde 
edilmesine yönelik işletme-
ler için özel teşvik politika-
ları uygulayacağız. Tedarik 
ve üretim zincirinin döngü-
selliğini sağlayıcı tedbirler-
le, AB’de son yıllarda öne 
çıkan değer yaratma zinci-
ri anlayışını esas alacağız. 
Öte yandan, üretenin ürü-
nünü, Alım Garantileri gibi 
tedbirlerle destekleyecek 
mekanizmalar kuracak, gi-
rişimciliği teşvik eden po-
litikaları güçlendirecek ve 
küresel alanda rekabet ede-
bilir girişimciliği oluşturmak 
adına küresel bilgi, beceri 
ve yetkinliklerin edinildiği 
özel girişimcilik programla-
rının geliştirilmesini teşvik 
edeceğiz.

Vergi yüklerini azaltmak, 
ihracatı teşvik mekaniz-
malarını devreye sokarak 

üretimi desteklemek, girdi 
maliyetlerini azaltıcı ted-
birler almak, enerji maliyet-
lerini düşürmek amacıyla 
indirimli tarife uygulamaları 
getirmek, ödedikleri vergi 
kadar faizsiz ve belirlene-
cek sürelerle geri ödemesiz 
kredi desteği sağlamak gibi 
enstrümanlarla sanayicimi-
zin üzerindeki mali yükleri 
en aza indirecek tedbirler 
alacağız.

Ak Parti döneminde uygu-
lanan yanlış politikalardan 
biri de savunma sanayi ile il-
gili gerçekleştirilen özelleş-
tirmelerdir. CHP iktidarında 
ROKETSAN, HAVELSAN; 
ASELSAN, MKEK gibi yerli 
savunma sanayiinde marka 
kurumlara ayrılan kaynaklar 
artırılacak, savunma sanayi-
nin milli güvenlik ile doğru-
dan ilişkisi de göz önünde 
bulundurularak savunma 
sanayi devletleştirilecektir.

Tarih, Cumhuriyet’in Kuru-
cu Partisine İkinci Yüzyıla 
girilirken yeniden tarihi bir 
görev vermiştir. Bu uğur-
da, Cumhuriyet’imizin ikinci 
yüzyılını adalet, demokrasi 
ve özgürlükle taçlandıra-
cağız. Türkiye, hukukun üs-
tünlüğü, şeffaflık ve özgür-
lük alanlarında geçtiğimiz 
20 yılın lekesini üzerinden 
atacak. Gelir adaletsizliği, 
işsizlik ve yoksulluk sosyal 
devlet ilkesiyle çözüme ka-
vuşturulacak. Gelecek kay-
gısı yaşayan gençlerimiz, 
liyakat sisteminin kurulma-
sıyla kaygılarından kurtula-
caktır. Vatandaşın sırtında 
kambur oluşturan kamu 
kaynaklarının hazine garan-
tileriyle peşkeş çekilmesine 
son verilerek, gelecek yılla-
rındaki ipotek ortadan kal-
dırılacaktır. 
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Vergi ve demokrasi
Günümüz toplumları ile il-
gili olarak düşünecek olur-
sak, vergi ile demokrasi 
arasındaki ilişki konusunda 
çok fazla yayın ve tartışma 
olduğunu söylemek zordur. 
Kuşkusuz zaman zaman çe-
şitli ülkelerde yeni konan ya 
da oranları yükseltilen ver-
gilerle ilgili olarak toplum-
sal tepkilere, protestolara, 
günler süren yürüyüşlere 
raslamak mümkündür. Son 
olarak Macaristan’daki kit-
lesel tepki bu türden bir ör-
nektir. Birkaç yıl önce Türki-
ye’de birdenbire yasalaşan 
Değerli Konut Vergisi’ne 
gösterilen tepki sonucunda 
yasada hızla belirli değişik-
likler yapılmıştı. 

Bu örneklere karşın, Türk-
çe’de ve Batı dillerinde ver-
gi ile ilgili literatüre baktı-
ğımızda konunun öncelikle 
iki bilim dalı çerçevesinde 
ele alındığını görürüz. Bun-

lardan biri iktisat, diğeri 
hukuktur. Hatta vergi hu-
kukunun iktisata göre daha 
da geniş bir alanı kapladı-
ğını söylemek mümkündür; 
bunun en önemli neden-
leri,   vergi alanına ilişkin 
mevzuatın çok kapsamlı 
ve konunun önemli ölçüde 
uygulama ağırlıklı olması, 
ayrıca zaman içinde önem-
li değişiklikler geçirmesidir. 
Ekonomik analiz ise, daha 
teorik ve tekniktir ve daha 
çok akademik çevrelerin 
ilgi alanındadır. Kuşkusuz 
bu alanda da ampirik ça-
lışmalar (özellikle gelişmiş 
Batı ülkelerinde)  zaman 
içinde artmıştır, ancak ge-
niş toplum kesimlerinin ilgi 
alanının uzağındadır. 

Vergi konusuyla iktisat ve 
hukuk dışında siyaset bili-
minin, tarihin, sosyolojinin, 
hatta psikolojinin de bağ-
lantısı olduğu açıktır. Fakat 

bu bilim dallarında vergi 
konusuna gösterilen ilgi her 
zaman çok sınırlı olmuştur. 
Öte yandan, vergi ile de-
mokrasi ilişkisi vergiyle ilgili 
iktisat ve hukuk kitapların-
da hemen hemen hiç yer al-
mamıştır. Halbuki vergi sis-
teminin doğuşu, gelişmesi, 
kapsamı, uygulanış biçimi 
ve sonuçları daha geniş bir 
sistem içinde belirlenmek-
tedir.

Vergi ve demokrasi ilişkisi-
ne geçmeden vergi siste-
mi kavramına açıklık getir-
mekte yarar bulunmaktadır. 
Vergi sistemi kavramı bu 
yazıda tüm vergileri, aynı 
zamanda öncelikle sosyal 
güvenlik kesintilerini, ay-
rıca harç, resim gibi dev-
let gelirlerini de içeren bir 
kapsamda kullanılmaktadır. 
Dolayısıyla vergi sistemi 
dendiğinde, anılan dev-
let gelirlerinin oluşturduğu 

Burhan Şenatalar
CHP PM Üyesi / Akademisyen
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bir bütün kastedilmekte-
dir. Vergiler bu bütünün en 
büyük bölümünü oluştur-
makta ve kendi içinde de 
temelde dolaysız ve dolaylı 
vergiler olarak ayrılmakta-
dır. Her iki grup da kendi 
içinde çok sayıda farklı ver-
gi türünü kapsamaktadır. 
Vergi sistemi kavramı tüm 
bu vergi türlerinin konula-
rını, yükümlülerini, istisna 
ve muaflıklarını, tarifelerini, 
yükümlülerin suç ve kusur-
larını, cezalarını vb. Içer-
mektedir. 

Böyle bir sistem kuşkusuz 
tarihsel bir süreç içinde 
ortaya çıkmıştır. Örneğin 
ABD’de federal gelir vergi-
si 1913’te kabul edilmiştir. 
Türkiye’de de modern gelir 
vergisi ve kurumlar vergisi 
1950’de uygulanmaya baş-
lamıştır. Katma değer ver-
gisinin uygulamaya girmesi 
de 1985’te olmuştur. Her ül-
kenin vergi sistemi o ülkenin 
ekonomik, sosyal ve kültü-
rel (ideolojik de diyebiliriz) 
koşullarına göre oluşmuş 
ve gelişmiştir. Bir başka de-
yişle, vergi sisteminin bütün 
ayrıntılarıyla doğuşu, geliş-
mesi, zaman zaman tıkan-
ması ya da reform denecek 
ölçüde yenilenmesi, hep 
ekonomik-sosyal-politik-i-
deolojik değişkenlerin bir 
arada, ama değişik derece-
lerde etkili olduğu bir süre-
cin ürünüdür. 

Ekonomik değişkenlere ör-
nek olarak başta geliş(me)
mişlik düzeyi, kapitalist 
ilişkilere hangi derecede 
geçilmiş olduğu, ortalama 
işletme ve firma büyüklü-
ğü, tarım ve tarım dışı sek-
törlerin genişliği, kayıtdışı 
ekonominin boyutları gibi 
veriler sayılabilir. Sosyal de-

ğişkenler arasında kentleş-
me derecesi, eğitim düzeyi, 
yazılı kayıt tutma ve iletişim 
alışkanlığı, örgütlenme de-
neyimi gibi özellikleri saya-
biliriz. Politik belirleyiciler 
ise, çok partili parlamenter 
sistem ya da tek parti re-
jimi, hatta tek adam rejimi 
gibi bir genel çerçevenin 
varlığı, hukukun üstünlüğü 
ile yurttaşların temel hak ve 
özgürlüklerinin var olup ol-
maması, yargının bağımsız 
ve tarafsız işleyip işleme-
diği, güçlü bir vergi idare-
sinin ve vergi denetiminin 
olup olmaması gibi temel 
hususlardır. İdeolojik boyut 
ise, toplumda vergiler, dev-
let harcamaları ve devletin 
ekonomideki rolü gibi ko-
nularda toplumda egemen 
olan düşünce biçimlerini 
içermektedir. Aynı çerçe-
vede toplumun devlete gü-
veni, yurttaşların kendi ara-
larındaki güven duygusu, 
yurttaşların hak ve sorum-
lulukları hakkındaki inanç-
ları ve bilinç düzeyleri de 
önem taşır. 

Aşağıdaki satırlarda vergi 
ve demokrasi konusunun 
özüne girmeden önce, bir 
de vergilerin işlevleri ko-
nusuna kısaca değinmek-
te yarar vardır. Genellikle 
vergilerin dört işlevinden 
söz edilir. Birincisi, devlet 
hizmetleri için gelir sağ-
lama (mali amaç); ikincisi, 
kaynakların sektörler ve 
bölgeler arası dağılımını 
etkilemek, tasarruf-yatı-
rım-dışsatım-istihdam gibi 
önemli hedeflere ulaşıl-
ması için  özendirici etki 
yapmak, enflasyonu ya-
vaşlatmak-geriletmek veya 
ekonomiyi durgunluktan 
çıkarmak amacıyla vergiler-
den yararlanmak vb.  (eko-

nomik amaç); üçüncüsü, 
toplumdaki gelir ve servet 
eşitsizliğini azaltıcı etki ya-
ratmak (sosyal amaç); dör-
düncüsü, belirli kesimlere 
sunulan destek ve avantaj-
lar sonucunda oy desteği 
sağlamak (politik amaç).

Sayılan dört amacın da si-
yasetle ilişkisi vardır. Ancak 
siyasetle ilişkinin en yoğun 
olduğu amaç sosyal amaç-
tır. Çünkü gelir ve servet 
eşitsizliğini azaltmak ama-
cının anlamı, yüksek gelir-
lilerin vergi yükünü diğer 
gruplara göre daha büyük 
oranda kılmaktır.  Gelir da-
ğılımını düzeltmenin gerek-
li koşulu ve öncelikli adımı 
budur; eğer gelir dağılımı-
nı düzeltmek, yoksulluğu 
azaltmak istiyorsanız, birin-
ci adım eşitsizliği azaltacak 
bir vergi politikasıdır. 

Daha açık bir ifadeyle, ver-
gi öncesi gelir dağılımı ile 
vergi sonrası gelir dağılımı 
arasında eşitsizlik belirgin 
bir ölçüde azalmalıdır. Ne 
var ki, bu tür bir politikanın 
ikinci adımı da birinci adım 
kadar gereklidir. O da özel-
likle sosyal güvenlik, eği-
tim, sağlık, konut , altyapı 
harcamalarının artırılması 
anlamına gelir. Kısa bir ifa-
deyle, yoksulluğu ve eşit-
sizliği azaltıcı politika hem 
gelir, hem harcama ayakla-
rına gereksinim göstermek-
tedir. Kuşkusuz bu amaca 
yönelik bir politikanın araç-
ları sadece kamu gelirle-
ri ve harcamaları ile sınırlı 
değildir. Bu yazıda yalnızca 
vergi yönünü ele almak is-
tediğimizden, bu noktadan 
itibaren vergi ve demokrasi 
ilişkisini irdelemeye geçebi-
liriz.
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Özellikle sosyal amaçlı ver-
gi önlemlerinde ciddi bir 
çıkar çatışması ile karşı kar-
şıya olduğumuz açıktır. Bu 
çatışma çok şematik bir bi-
çimde ifade edilecek olursa, 
toplumun çok yüksek gelirli 
küçük azınlığı ile düşük ge-
lirli çoğunluğu (büyük ser-
maye sahipliği ile temelde 
emeği ile geçinenler ) ara-
sındadır.  

Bu çatışma bazen kapsam-
lı bir vergi reformu taslağı 
üzerinden, bazen de sa-
dece gelir vergisi gibi bir 
verginin tarife değişikliği 
üzerinde yaşanır. Bu gibi 
konularda tartışma sadece 
sözünü ettiğimiz iki kesim 
arasında yaşanmaz; medya 
ve akademi mensupları ile 
kitle partileri de bu tartış-
mada taraf olurlar. Özellikle 
büyük sermaye sahipleri ve 
yandaşları kendi çıkarları-
nı savunurken ekonominin 
ve ülkenin yararını savun-
duklarını ileri sürerler. Ör-
neğin yüksek gelirlerden 
daha yüksek oranda vergi 
alınmasını sağlayacak bir 
artan oranlı tarifeye karşı, 
bunun tasarrufları ve ya-
tırımları engelleyeceğini, 
dolayısıyla büyüme hızının 
düşeceğini iddia ederler. 
Halbuki özellikle belirli ge-
lişmiş ülkelerde uygulanan 
vergi indirimlerini ele alan 
ampirik çalışmalar böyle bir 
sonucun otomatik olarak 
doğmadığını kanıtlamıştır. 
Hatta söz konusu iddianın 
aksine yatırım kararları-
nın alınabilmesi için, eko-
nomide öncelikle mevcut 
sermaye kapasitesinin ar-
tırılmasını gerektirecek bir 
talebin olması gerekir.  Belli 
durumlarda gelir dağılımını 
düzeltici bir politika, mar-
jinal tüketim eğilimi daha 

yüksek olan düşük gelirli 
katmanlara  öncelik verdiği 
için, toplam talebin artma-
sına ve o nedenle yeni yatı-
rımlara gereksinim doğma-
sına neden olabilir. 

Yüksek gelirlilerin vergisini 
artıracak önlemlere karşı 
yaygın biçimde ileri sü-
rülen bir tez de, büyüme 
hızı yükseldiği takdirde, bu 
büyümeden düşük gelirli-
lerin de normal olarak pay 
alacağı iddiası olmuştur. 
Kökten piyasacı-sermaye 
yanlısı (neo-liberal) rüzga-
rın güçlü estiği yıllarda çok 
kullanılan bu tez de somut 
gelişmeler ışığında aşınmış 
ve etkisini yitirmiştir. Örnek 
olarak verdiğimiz tezler ve 
benzerleri, teknik olarak 
pek güçlü olmasalar da, 
belirli akademik çevrelerce 
de desteklenmiş ve çeşitli 
ülkelerde uygulanan poli-
tikalara destek sağlamıştır. 
1980’lerde ABD’de Rea-
gan, İngiltere’de Thatcher 
bu tezlerin yaşama geçiril-
mesini sağlamışlardır. Daha 
yakın geçmişte ABD’de 
Trump bu tezlerin en şid-
detli savunucusu olmuş-
tur. Bu satırların yazıldığı 
günlerde İngiliz Muhafa-
zakar Parti’sinin yeni lideri 
olması beklenen Liz Truss 
da önemli vergi indirimle-
ri vaad etmektedir. Verilen 
örneklerde vergi indirimi ile 
kastedilen daha çok serma-
ye üzerindeki vergilerin dü-
şürülmesidir, (arada düşük 
ve orta gelirliler için bazı 
avantajlar olsa da).

1980 sonrası dönemde or-
taya çıkan kökten piyasacı 
rüzgardan önce de vergile-
re bakış açısı ülkeler arasın-
da önemli farklar gösteri-
yordu. Bu konuda en temel 

göstergelerden biri toplam 
vergi gelirinin gayrısafi yur-
tiçi hasılaya oranıdır. Bu 
oran İskandinav ülkeleri ve 
bazı Avrupa ülkelerine göre 
ABD, Japonya, Avustralya 
gibi ülkelerde  daima daha 
düşük olmuştur. Çoğu ülke-
de bu oran neo-liberal rüz-
gara karşın ciddi bir azal-
ma göstermemiştir. Bunun 
en önemli nedeni de kamu 
harcamalarının alışılmış, ku-
rumlaşmış ögelerini (top-
lumdan gelecek tepkiler 
nedeniyle) geriletmenin zor 
olmasıdır. OECD’nin 2019 
yılına ait verilerine göre söz 
konusu oran Danimarka, 
İsveç ve Fransa’da sırasıy-
la %46.6 , %42.8 , %44.9 
iken, ABD, Japonya, Avust-
ralya’da bu oran çok daha 
düşüktür. Tüm OECD ülke-
lerinin ortalaması %33.4’tür.
Toplam vergi vergileriyle 
ilgili oranda ciddi düşüş 
eğilimi görülmemesine kar-
şın, ayrıntılara girildiği za-
man vergi yükünün sosyal 
sınıflar arasında paylaşımı 
açısından eşitsizliğin arttığı 
görülmektedir. Bu konudaki 
en çarpıcı örnek, gelir vergi-
si tarifesinde yüksek gelirli-
ler için uygulanan oranların  
sürekli olarak daha aşağıya 
çekilmesidir. Gelir vergisi 
tarifesi ülkelerin büyük ço-
ğunluğunda artan oranlı bir 
tarife olduğundan, tarifenin 
en üst dilimindeki oran ge-
lirin belli bir sınırı aşan bö-
lümüne uygulanan orandır.  
Özellikle 1980 öncesi ile 
yapılacak  bir karşılaştırma 
bu orandaki gerilemeyi çok 
net ortaya koyar.  OECD’nin 
2020 verilerine göre tarife-
nin en yüksek marjinal ora-
nı sadece Japonya, Dani-
marka ve Fransa’da %55’in 
üzerinde olup, çoğu ülkede 
%40-50 arasındadır.  
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Yüksek gelirlilerin yararlan-
dığı avantajlar kuşkusuz sa-
dece gelir vergisi tarifesinin 
yumuşatılması ile sınırlı de-
ğildir. Tanınan istisnalar ve 
mevzuattaki boşluklar da 
vergi yükünün azaltılmasını 
mümkün kılmaktadır. Özel-
likle ABD’nin en zengin kişi-
lerinin (Elon Musk, Jeff Be-
zos, Mark Zuckerberg vb.)
ödedikleri verginin gelirleri-
ne oranı ortalama ücretlinin 
ödediği verginin oranının 
hayli altında kalmaktadır. 
Büyük şirketler de transfer 
fiyatlaması yaparak vergi 
tutarını azaltma yöntemine 
başvurmaktadırlar.

Özellikle gelir vergisi üze-
rinde durmamızın nedeni 
tüm vergi türleri arasında 
eşitsizlikle mücadele açısın-
dan en büyük önemi taşı-
yan vergi olmasıdır. Dolaylı 
vergilerin niteliği ise gelir 

eşitsizliği ile mücadelede 
etkili olmalarına olanak ver-
memekte, çoğu kez bu ver-
gilerin yükü yüksek gelirli-
lerde daha hafif olmaktadır. 
En üst gelir sahibi olan ki-
şiler hemen hemen her za-
man büyük servet sahibi ol-
duklarından, onlardan ciddi 
bir servet vergisi alınması 
da eşitsizlikle mücadele 
açısından önem taşır. 

Ancak servet vergisi ge-
nellikle gelir vergisinden 
daha fazla tepkiyle karşıla-
şır. Servet ögesi olan arazi, 
bina, taşıt gibi varlıklardan 
alınan vergiler kısmi ser-
vet vergisi niteliğindedir. 
Tüm servetin toplam de-
ğeri üzerinden alınacak bir 
vergi pek az ülkede uygu-
lanmaktadır. ABD’de son 
başkanlık seçiminde aday 
adayı olan  Bernie Sanders 
ve Elizabeth Warren servet 

vergisi önerisi getirmişler-
di. Öneriye göre 50 milyon 
doların üzerinde olan ser-
vetten yıllık %2 oranında, 
1 milyar doların üzerindeki 
servetten de %3 vergi alın-
ması öngörülüyordu. Bu 
iki adaydan biri seçilseydi, 
böyle bir öneri parlamento-
dan geçebilir miydi, şüphe-
lidir. Çünkü büyük sermaye-
nin etkisi yanında Amerikan 
toplumunun önemli bir bö-
lümünün kapitalizme inancı 
ve devlete karşı derin kuş-
kuları da tarihsel bir olgu.

Bu noktaya kadar vergilerle 
ilgili olarak bazı süreçler ve 
bazı kısıtlar üzerinde dur-
duk. Sona yaklaşırken ver-
gi ve demokrasi ilişkisine 
odaklanmakta yarar olacak. 
Vergi konusu sosyal kesim-
ler arasında çıkar çatışması-
nın sıkça görüldüğü bir alan. 
Ancak bu alan çok fazla 
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yavuzyilmazd
deniz.yavuzyilmaz@tbmm.gov.tr

Sayıştay ama nasıl bir Sayıştay?
Mali yargının esasını teşkil 
eden Sayıştay yetkisini T.C. 
Anayasası’ndan alıyor. Mo-
dern anlamda 21.02.1967 
tarih ve 832 sayılı Sayıştay 
Kanunu ile yetki ve görevle-
ri düzenlenmiştir. TBMM’ye 
rapor sunan Sayıştay; 
03.12.2010 tarihli 6085 sa-
yılı Sayıştay Kanunu ile Yük-
sek Denetleme Kurumunun 
da kendisine bağlanmasıyla 
birlikte KİT’ler hakkında da 
Meclise rapor sunan bir Ku-
ruma durumundadır.

Günümüzde Sayıştay; li-
yakatten uzak, tamamen 
siyasete bağlı ve güdümlü 
çalışıyor imajından kendini 
kurtaramamakla birlikte en 
azından noksanlıklarıyla da 
olsa TBMM’ye mali denetim 
raporlarını sunuyor.

Bu denetim sürecinde-
ki bazı kritik noksanlıkları 

özetlersek;

1- 6085 sayılı Sayıştay Ka-
nunu’nun “Amaç ve kap-
sam” başlıklı 1 inci mad-
desinde belirtilen hesap 
verme sorumluluğu ve say-
damlık çerçevesinde Kamu 
İdarelerinin tamamı Sayış-
tay denetimi kapsamına 
alınmıştır. Ancak örneğin; 
Üniversitelere ait vakıflar, 
kooperatifler ve işletmeleri 
ile genel bütçeli idarelerden 
Kültür Bakanlığı bünye-
sinde kurulan Yunus Emre 
Vakfı gibi kurumlar, Türki-
ye Varlık Fonu bünyesinde 
yeni kurulan şirketler de-
netlenmemekte olup bunlar 
hakkında Sayıştay denetim 
raporları bulunmamaktadır.  
Örneklenen bu kuruluşların 
Sayıştay Denetim Kütüğün-
de bulunup bulunmadığı 
hususu da; (resmi yazıyla 
Sayıştaydan tarafımca is-

tenmesine rağmen verilme-
diğinden) bilinmemektedir. 

2- Yine Sayıştay Kanu-
nu’nun 1 inci maddesinde 
yer alan “kamu kurumları-
nın etkili, ekonomik, verim-
li ve hukuka uygun olarak 
çalışması” ile ilgili birkaç 
örnek vermek istiyorum. 
Kurumların tamamının de-
netlenmediğini bildiğimiz 
gibi, denetlenen kurumlar 
hakkında yazılan raporlarda 
da; kurumların harcamaları-
nın performans hedefleri-
ne uygun olup olmadığı ve 
verimlilik değerlendirme-
lerinin yer almadığı görül-
mektedir. Bu konuda Sa-
yıştay görüşü belirtilmeden 
raporlarda sadece hukuka 
uygunluk yönünde değer-
lendirmeler bulunuyor. Di-
ğer bir anlatımla Sayıştay; 
Meclise gönderdiği rapor-
larda bu konuları görmez-

Deniz Yavuzyılmaz
CHP Zonguldak Milletvekili
TBMM KİT Komisyonu Üyesi
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den geliyor. Bütçe denetimi 
yapması gereken Sayıştay; 
kamu idarelerinin mali du-
rumu ve göstergelerini, he-
def ve gerçekleşmeleri ile 
sapmalar ve nedenlerini ra-
porlayamadığı için gelecek 
yıl bütçesinin gerçekçi ha-
zırlanmamasına sebep olu-
yor.   

3- Yine Sayıştay Kanu-
nu’nun 1 inci maddesi yer 
alan düzenleme çerçeve-
sinde kamu kaynaklarının 
öngörülen amaç, hedef, 
kanunlar ve diğer hukuki 
düzenlemelere uygun ola-
rak elde edilmesi, muhafa-
za edilmesi ve kullanılması 
TBMM adına belki denet-
leniyor görünse de ancak 
kamu idarelerinin gelir kay-
nakları bir-iki taşınmaz ki-
ralaması dışında raporlarda 
yer almıyor.  Örneğin özel-
leştirilen Sümer Holding 
taşınmazlarının bir kısmının 
satışı kamu idari yapısı için-
de yer almayan “Cumhur-
başkanlığı Arsa Ofisi” adlı 
bir oluşum tarafından yapıl-
maktadır ancak Sayıştayın 
bundan haberi bile yoktur. 
Bu gibi oluşumlarca satılan 
gayrimenkullerin satış ge-
lirlerinin nereye kaydedil-
diği Sayıştay Raporlarında 
yer almamaktadır. Bu tarz 
uygulamaların daha da ile-
ri giderek kıyıların satıldığı 
gibi denizlerin de satıldı-
ğı görülmektedir. Bu tür 
taşınmaz satışlarının satış 
yöntemleri, tahsisleri, kısa-
ca kaynağın elde edilmesi, 
kaynağın elde edilme yolla-
rındaki hukuki noksanlıklar, 

kaynağın kaydı ve nereler-
de kullanıldığı da Sayıştay 
Raporlarında yer almamak-
tadır. Bu durum; KİT Komis-
yonu ve Plan Bütçe Komis-
yonlarının mali saydamlığa 
uygun bir denetim yapma-
sına engel olmaktadır.

4- Diğer taraftan; Sayış-
tay Kanunu’nun “Tanımlar” 
başlıklı 2 nci maddesinde  
“uygunluk denetimi” ve 
“performans denetimi” ta-
nımlanmıştır. Ancak Mecli-
se sadece uygunluk dene-
timi raporları gelmektedir. 
Performans raporları dü-
zenlenmekte midir, sonuç-
ları nelerdir belli değildir. 
Tanımda da yer aldığı gibi 
hesap verme sorumlulu-
ğu çerçevesinde İdarelerce 
belirlenen hedef ve göster-
geler ile ilgili olarak faali-
yet sonuçlarının ölçülmesi 
raporlanmadığı için bütçe 
hedeflerinin gerçekleşme-
sindeki sorunlar TBMM ye 
yansımamaktadır. Milletin 
vergileriyle yapılan harca-
maların sonuçlarının şeffaf 
bir şekilde görülmesi en-
gellenmiş olmaktadır.

5- Yine 2 nci maddede yer 
alan “yargılamaya esas ra-
por” tanımına bakıldığın-
da; genel yönetim kapsa-
mındaki kamu idarelerinin 
hesap ve işlemlerinin de-
netimi sırasında tespit edi-
len kamu zararlarına ilişkin 
düzenlenen raporlardır. 
Ancak; genel yönetim kap-
samında kamu idareleri 
içinde yer almadığı halde 
denetlenen “sulama birlik-

leri” ile ilgili olarak denet-
çiler Sayıştay yönetimince 
“yargılamaya esas rapor” 
düzenlemeye zorlanmak-
ta, bu oluşumlar hakkında 
mali denetim raporu ise dü-
zenlenmemektedir. Ayrıca 
daha önce bahsettiğimiz 
gibi kamu vakıflarının de-
netimi söz konusu olmasına 
rağmen denetim yapılma-
dığı ve yargı raporlarının 
düzenlenmediği görülmek-
tedir. (Örneğin Yunus Emre 
Vakfı, bağlı işletmeleri ve 
şirketleri)

Tam tersi olarak;  KİT’ler ge-
nel yönetim kapsamındaki 
kamu idareleri arasında sa-
yılmadıkları için hakların-
da yargılamaya esas rapor 
düzenlenmemekte sadece 
mali denetim yönünden ya-
pılan inceleme sonrasında 
düzenlenen mali denetim 
raporları TBMM’ye gönde-
rilmektedir. 

Benzer bir durum “üst ku-
rullar” için de söz konusu-
dur. Bunlar da genel yö-
netim kapsamındaki kamu 
idareleri içinde sayılmadı-
ğından bunlar hakkında da 
yargı raporu düzenleneme-
mektedir.

Oysa ki; hem KİT’ler de 
hem de üst kurullarda yük-
sek tutarlı kamu zararına 
yol açan hatalı uygulamalar 
mevcuttur.  Bu uygulamalar 
için Sayıştay’ın yargı süre-
ci işletilememekte ve bu 
kamu zararları geri istene-
memektedir.

“...hem KİT’ler de hem de üst kurullarda yüksek tutarlı kamu 
zararına yol açan hatalı uygulamalar mevcuttur.  Bu uygula-
malar için Sayıştay’ın yargı süreci işletilememekte ve bu kamu 
zararları geri istenememektedir.”



64    

w
w

w
.ik

in
ci

yu
zy

ild
er

g
i.c

o
m

İkinci Yüzyıl Dergi

Bir gerçek de şudur: Sa-
yıştay her ne kadar genel 
yönetim kapsamı dışında 
kalan kurumlar için yargı 
raporu düzenleyemiyorsa 
da kendisinin Ceza Muha-
kemeleri Usul Kanuna göre 
kamu görevlilerinin         suç 
teşkil eden bir fiiline rast-
ladığı anda bunu ilgili 
Cumhuriyet Savcılıklarına 
bildirme yükümlülüğünü kı-
sıtlayan herhangi bir hukuki 
düzenleme yoktur. Ancak 
Sayıştay bu yolu hemen hiç 
kullanmamaktadır. 

5- Yine 2 nci maddenin (ı) 
bendinde Kamu idaresi; 
Kamu veya özel hukuk hü-
kümlerine tabi olup olmadı-
ğına bakılmaksızın Sayıştay 
denetimine tabi tüm idare, 
kuruluş, müessese, birlik, 
işletme, bağlı ortaklık ve 
şirketleri olarak tanımlan-
dığı halde birçok kurum, 
kuruluş, işletme ve şirket 
hakkında raporun TBMM’ye 
gelmemesi:

- Ya Sayıştay Denetim Kü-
tüğünün eksik olduğu 

- Ya denetim bağımsızlığı 
dışında iktidarın siyasi bas-
kısının bulunduğu

- Ya da Kurum zafiyetinden 
Kaynaklanmaktadır.

Bu durum TBMM’ye kurum-
ların hesap verilebilirliği ve 

mali saydamlığının yansı-
masına engel olmaktadır. 
Bütçe hakkının neden uy-
gulanmadığı ve TBMM ira-
desinin neden engellendiği 
de açıktır.

Sayıştay Kanunu’nun “Ba-
ğımsızlık” başlıklı 3 üncü 
maddesinde “Sayıştay; bu 
Kanun ve diğer kanunlarla 
verilen inceleme, denetle-
me ve kesin hükme bağla-
ma işlerini yaparken işlevsel 
ve kurumsal bağımsızlığı 
olan bir kurumdur.” şeklin-
de hüküm olmasına rağmen 
Sayıştayın neden şeffaf 
davranmadığı, neden kendi 
Kanunu yönünde inceleme 
ve denetleme yapmadığı ve 
TBMM’ye tek yönde rapor 
sunduğu açıktır.  Sayıştayın 
bir kısım liyakatsiz kadroy-
la siyasetin etkisinde kala-
rak çalıştığı ve bu nedenle 
TBMM’ye sunulan raporla-
rın noksan olduğu hususları 
göz önüne alındığında, Sa-
yıştay yönetim kademesi ile 
Sayıştay üyeleri hakkında 
“suç mu işliyorlar” sorusu-
nu sormak gerekir.

6- Sayıştay Kanunu’nun 4 
üncü maddesinde Sayış-
tayın “Cumhurbaşkanlığı 
kararnameleri ile kurulmuş 
anonim ortaklıkları, diğer 
kamu idarelerini” de denet-
leyeceği sayılmakla birlikte 
bu kuruluşların neler oldu-
ğu ve hangilerinin Sayıştay 

denetimine tabi olduğunu 
bildiren bir Sayıştay kara-
rı/yazısı bulunmamaktadır. 
Sayıştay’ın organları arasın-
da sayılan Genel Kurulunun 
toplanmadığı ve uzun süre-
dir Resmi Gazetede yayın-
lanan herhangi bir kararı ol-
madığı da açıkça tarafımca 
ve milletçe de görülmekte-
dir. 

7- 4 üncü maddenin diğer 
fıkralarında yer alan fonlar, 
dış kaynaklar, hazine ga-
rantileri, vakıf ya da özel 
hesaplarla ilgili ne bir liste, 
ne bir karar ne de TBMM’ye 
bu konuda sunulmuş bir ra-
por bulunmamaktadır. Bu 
örnekleri çoğaltmak müm-
kündür. 

Bu bilgiler çerçevesinde; 
Sayıştay; 6085 sayılı Kanu-
nu’nun “Sayıştayın görev-
leri” başlıklı 5 inci madde-
sinin (a) bendinde yer alan 
“Kamu idarelerinin mali fa-
aliyet, karar ve işlemlerini 
hesap verme sorumluluğu 
çerçevesinde denetler ve 
sonuçları hakkında Türki-
ye Büyük Millet Meclisine 
doğru, yeterli, zamanlı bilgi 
ve raporlar sunar” hükmün-
de yer alan görevlerini tam 
olarak yapmadığını söyle-
yebiliriz. Burada esas sorun; 
Sayıştayın Kanunla kendisi-
ne verilen görevleri ne za-
man yerine getireceğidir. 
Özellikle Sayıştay Başkanı 

6085 Sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı maddesin-
de yargılamaya esas raporların sadece genel yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri için düzenlenebiliyor 
olması büyük bir eksikliktir. Bu maddede değişiklik 
yapılarak Sayıştay’ın denetimine tabi tüm kurumlar için 
yargılamaya esas rapor düzenlenmesi sağlanmalıdır.
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(Sayıştay Başkanı Metin Ye-
ner’in önceki görevi Cum-
hurbaşkanlığı Prensipler ve 
Personel Genel Müdürlüğü 
görevi olup, partili Cum-
hurbaşkanına bağlı olarak 
tarafsızlık ilkesine uygun 
çalışması mümkün olmayan 
biriydi.  Eş zamanlı olarak 
da Türk Telekom’un bir alt 
şirketi olan TTNet’in Yöne-
tim Kurulu Başkanıydı) ve 
üyelerinin bu madde hük-
müne uygun davranmama-
sı ve Sayıştayın görevlerini 
tam olarak yerine getirme-
sini sağlamaması suçtur.

8- Söz Sayıştay üyelerine 
gelmişken görev süreleri 
ile ilgili bir sınırlama olma-
masından da bahsetmek 
gerekir. Sayıştay Başkanı-
nın görev süresi Sayıştay 
Kanunu’nun 13 üncü mad-
de hükmüne göre 5 yıl iken 
üyelerin görev süreleri ile 
ilgili hiçbir düzenleme bu-
lunmamaktadır. Diğer yük-
sek yargı kurumları olan 
Yargıtay ve Danıştay üyele-
rinin görev süreleri kuruluş 
kanunlarında 12 yıl ile sı-

nırlandırılmış iken Sayıştay 
üyelerinin görevlerinin se-
çildikleri tarihten yaş had-
dinden emekli olmalarına 
kadar kesintisiz devam et-
mesi anlaşılmaktan uzak 
olduğu gibi hakkaniyete 
de uygun değildir. Sayıştay 
Kanunu’nda değişiklik ya-
pılarak Sayıştay üyelerinin 
görev sürelerinin sınırlandı-
rılması gerekli ve şarttır.  

SONUÇ OLARAK;

Sayıştayın Anayasa ve Ka-
nunların kendisine verdiği 
yetkiyi kullanarak görevini 
yerine getirdiği takdir de; 
hesap verilebilirlik ve mali 
saydamlık yoluyla ile ülke-
deki sosyal dengenin ve 
gelir adaletinin sağlanabile-
ceği görüşü ülkemizde hala 
hakimdir.

Bu görevlerin yerine geti-
rilebilmesi için Sayıştayda 
bir takım iç düzenlemelere 
ihtiyaç vardır. Liyakatin gel-
mesi, siyasi etkinin ve bas-
kının (bu durum kuvvetler 
ayrılığının sona ermesi ve 

erkin tek elde toplanması-
nın bir yansımasıdır) azal-
tılarak kurumun bağımsız-
lığının sağlanabilmesi adına 
“denetçi” unvanını alan 
meslek mensuplarının, de-
netim alanının genişliği ve 
TBMM’ye gönderilen rapor-
ların alt yapısının sağlam 
olması gerektiği hususları 
dikkate alınarak “Başde-
netçi” ve “Uzman Denetçi” 
unvanını almadan önce Sa-
yıştay üyelerinden oluşan 
bir jüri karşısında tez nite-
liğinde diyebileceğimiz bir 
araştırma raporu hazırlaya-
rak terfi etmeleri yönünde 
bir düzenleme yapılabilir. 

Elbette ki böyle bir konuda 
“jüri üyeliği” yapacak olan 
Sayıştayın içinden ve diğer 
kurumlardan seçilecek üye-
lerin de, bu niteliklere haiz 
olması, Sayıştay Savcılığı-
nın “Cumhuriyet Savcılığı” 
niteliğini alması, çalışma 
usul ve esaslarının yeniden 
belirlenmesi ve yargılama 
usulünün bir yönetmelik 
veya kanunla düzenlenmesi 
gerekiyor. 
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Türkiye ve Avrupa’dan örneklerle 
vergi üzerine düşünceler

Vergi adaletsizliği ülkemiz-
deki tek adam rejiminin 
ekonomi-politiğinde önem-
li bir rol oynuyor. Geçen yıl 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’nın dünyada poli-
tika faizini indiren yegâne 
merkez bankası olması su-
retiyle Türk lirasının değeri 
kasten düşürüldü. Halen de 
düşüş devam ediyor. 

Bu beceriksizlik ya da liya-
katsizliğe bağlı bir hatadan 
değil, kasıtlı olarak halktan 
sermayeye servet aktarma 
hedefinden kaynaklıydı. 
2020’nin birinci çeyreğin-
de GSYİH’de emeğin ve 
sermayenin payı arasında 
2,6 puanlık bir fark varken 
son iki yılda uçurum açıldı: 
2021’in birinci çeyreğin-
de GSYİH’de sermayenin 
payı %45,6 / emeğin payı 
%35,5 iken, bu yılın ilk çey-

reğinde sermayenin payı 
%47,6’ya yükseldi, eme-
ğinki ise %31,5’e geriledi. 
TÜİK ekonominin bu yılın 
ilk çeyreğinde önceki yılın 
aynı dönemine göre %7,3 
büyüdüğünü açıkladı. Eko-
nomi zenginlere büyüyor; 
çalışanlar, işsizler, emekliler 
yoksullaşıyor. Ülkemizde 
uygulanan vergi politikaları 
da halktan zenginlere servet 
transferine hizmet ediyor. 
Gelir vergisi ücretli çalışan-
ların maaşlarından doğru-
dan kesiliyor. Çalışanlar şir-
ket sahiplerinden daha ağır 
bir vergi yükü üstleniyor. 
ÖTV ve KDV devletin tüm 
vergi gelirlerinin yarısından 
fazlasını teşkil ediyor, hatta 
ÖTV’nin KDV’si gibi ekstra 
külfetler de halkın omzuna 
yükleniyor (2020’de devlet 
ÖTV’nin KDV’si olarak 14 
milyar TL topladı).

Dolaylı vergiler, tüketilen 
mal ve hizmetlerden alın-
maları hasebiyle, tasarruf 
yapamayan yani kazancı-
nı tüketime ayıran emekçi 
sınıfların tüm gelirlerinin 
vergilendirilmesi anlamına 
geliyor. Üst sınıfların tüke-
time ayırmadıkları gelir ve 
servetleri ise büyük oran-
da vergi-dışı kalıyor (vadeli 
hesapların faiz getirilerin-
den kesilen vergiler ve ben-
zeri sınırlı örnekler hariç). 
Tüm bu adaletsizliklere ek 
olarak, özellikle de iktidara 
yakın olan büyük şirketler 
kimi zaman vergi aflarından 
yararlanıyor. Muhalefetin 
“beşli çete” diye adlandı-
rıldığı şirketlere 2010-2020 
arasında 128 defa vergi in-
dirimi yapıldı. İndirimlerden 
yararlananlar elbette “en 
yandaş” şirketlerden ibaret 
değildi. Yalnızca bir örnek 

burakcop
burakcop@yahoo.co.uk

Burak Cop
Akademisyen
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olarak 2017’de ortaya çıkan 
ve dönemin maliye baka-
nının doğrulamak zorunda 
kaldığı listeyi hatırlatalım: 
17 adet firmanın toplam 3 
milyar 106 milyon TL’lik ver-
gi borcunun %97,6’sı (yani 
tamamına yakını) bir sefer-
de affedilmişti. AKP iktidarı; 
zenginleri kollamak, çalışan 
sınıfların (bilhassa da orta 
sınıfın) sırtına vergi yükünü 
bindirmek, toplanan gelirin 
kırıntıları ve türlü kayırma-
cılık ağları aracılığıyla da 
yoksulların siyasi sadakatini 
elde etmek olarak özetle-
yebileceğimiz politikasına 
İslamcı bir renk vermeyi de 
ihmal etmedi: 2010’da ÖTV 
gelirlerinin %5’i alkollü iç-
kilerden gelirken bu oran 
geçen yıl %11,1’e çıktı, yani 11 
yılda iki katın üzerinde arttı. 
Geçen yıl devletin topladığı 
her 100 lira verginin 2 lira-
sı alkollü içkilerin ÖTV’sin-
den geldi. Bu ürünlerde 
KDV oranının da %18 oldu-

ğu hesaba katıldığında, içki 
içenlerin, maruz kaldıkları 
“yaşam tarzı vergisi” aracı-
lığıyla kamu maliyesine ne 
kadar önemli bir katkıda 
bulundukları anlaşılır. 

Türkiye’de dolaylı vergiler 
tüm vergi gelirlerinin yakla-
şık üçte ikisini oluşturuyor. 
Vergi politikalarının zen-
ginlerin kayrılıp ücretlilerin 
ezilmesi üzerine temellen-
diğine değindik. Öte yan-
dan dolaylı vergilerin böyle 
bir amaca hizmet etmesi 
mukadder değildir. Gerçek-
ten lüks tüketimin vergilen-
dirilmesi halinde (ve elbet-
te doğrudan vergilendirme 
için de adil bir sistem kuru-
lursa) dolaylı vergiler halkı 
ezmeyebilir. 

Türkiye’de 1963-1978 ara-
sında, 12 Mart dönemi ha-
riç, reel ücretler yükseldi ve 
çalışanların ulusal gelirden 
aldığı pay artma eğiliminde 

oldu. 1961’de dolaylı vergi-
lerin tüm vergi gelirleri için-
deki payı %60 iken bu oran 
1962’de %66’ya, 1963’te 
%67’ye çıktı ve 1970’e kadar 
%65’in altına hiç inmedi. 

Öte yandan dolaylı vergi-
lerin payı 1973’teki küresel 
petrol krizini takiben, Türk 
ekonomisinin darboğaza 
girdiği (yüksek enflasyon, 
döviz yokluğu vs.) dönem-
de, 12 Eylül darbesine ka-
dar her yıl azaldı. Dolaysız 
vergilerin payındaki artış 
ilk bakışta olumlu bir un-
sur gibi görünse de bunun 
ücretlilerden alınan vergi-
ler nedeniyle gerçekleşme-
si, aslında vergi sisteminin 
daha adil bir hale gelmedi-
ğini gösteriyordu. Paradok-
sal bir şekilde, dolaylı vergi-
lerin payının yüksek olduğu 
1960’lar bu payın azaldığı 
1970’lere göre çalışan sınıf-
lar açısından daha parlak 
geçmişti. 
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GELİR VE SERVET 
VERGİLERİ: AVRUPA’DAN 

ÖRNEKLER

Türkiye OECD üyesi 27 Av-
rupa ülkesi arasında, en üst 
düzey gelir grubuna uygu-
lanan vergi oranı bakımın-
dan 19. sırada yer alıyor. Da-
nimarka, İsveç, Finlandiya 
gibi sosyal devletin güçlü 
olduğu Nordik ülkelerin yanı 
sıra Fransa, Belçika, İspan-
ya, Portekiz, Yunanistan ve 
Avusturya’da da en yüksek 
kazanç dilimine uygulanan 
gelir vergisi %50’nin üze-
rinde. Türkiye’deki oran ise 
%40’ın biraz üzerinde. Ulu-
sal gelirin emekçi sınıflar le-
hine yeniden-bölüşümü için 
daha etkili bir mekanizma 
olan servet vergisi ise yay-
gın olarak uygulanmıyor. 
OECD’nin Avrupalı üyeleri 
arasında yalnızca Norveç, 
İspanya ve İsviçre’de genel 
bir servet vergisi toplanıyor. 
Fransa, Belçika ve İtalya’da 
ise belirli kalemlerde servet 
vergisi alınıyor. Norveç’te 
net serveti 190 bin doların 
üzerinde olanlar %0,95 ora-
nında vergi veriyor, servet 
2,3 milyon doları aştığında 
ise bunun %1,1’i vergi olarak 
ödeniyor. İspanya’da 761 
bin doların üzerindeki net 
servetler için %0,2 ile %3,75 
arasında değişen oranlarda 
vergi uygulanıyor. 1840’tan 
beri servet vergisi topla-
nan İsviçre’de ise oranlar 
kantonlar arasında farklılık 
gösteriyor.

Fransa net servet vergisi-
ni dört yıl önce kaldırdı ve 
onun yerine belirli bir de-
ğerin üzerinde gayrimen-
kulleri olanlardan “emlak 
servet vergisi” topluyor. 
İtalya, ülkesindeki mükel-
leflerin yurtdışındaki finan-
sal varlıkları ve gayrimen-
kulleri için vergi alıyor (ilki 
için %0,2, ikincisi için %0,76 
oranında). 

Belçika’da geçen yıl yürür-
lüğe giren dayanışma ver-
gisiyle 1,09 milyon doların 
üzerindeki menkul kıymet-
ler hesaplarından %0,15 
oranında vergi kesiliyor. 
(Bu bölümdeki meblağları 
okura kolaylık olması ba-
kımından dolar cinsinden 
paylaştım). 

AVRUPA’DA SOL PARTİLE-
RİN VERGİ POLİTİKALARI: 
İNGİLTERE, ALMANYA VE 

FRANSA

İngiltere’de 2010’dan beri 
muhalefette olan İşçi Partisi 
geçen yılki kongresinde de-
vasa online şirketlerin daha 
çok, “sokaktaki” firmaların 
ise daha az vergilendiril-
mesi kararı aldı. 2019 so-
nundaki seçim yenilgisinin 
ardından partinin sol kana-
dından olan eski genel baş-
kan Jeremy Corbyn’in ye-
rini alan sağ kanattan Keir 
Starmer, iktidarlarında ver-
gileri arttırma seçeneğini 
devre dışı bırakmadıklarını, 
ancak çalışanlar üzerindeki 
yükü ağırlaştırmayacakları-

nı vaat etti. Online faaliyet 
gösteren yüksek teknoloji 
şirketlerine uygulanan Diji-
tal Hizmetler Vergisi’ni yük-
seltmeyi hedefleyen parti, 
şirketlerin emlak değerle-
rine dayalı bir vergilendir-
meden ve boş mülklere 
taşınacak firmaların teşvik 
edilmesinden yana. 

İşçi Partisi 2019 seçim be-
yannamesinde firmalardan 
kurumlar vergisi almak ye-
rine ticari/kurumsal mülk 
sahiplerinden özel bir em-
lak vergisi almayı değerlen-
direceğinden bahsetmişti. 

Parti halen aynı pozisyon-
da yer alıyor. 2021 kong-
resinde, firmalara yönelik 
geleneksel vergi sisteminin 
değişme zorunluluğu sık-
ça vurgulandı (elbette bu 
görüşler iş çevrelerinden 
geldi). Gölge maliye baka-
nı Rachel Reeves Muhafa-
zakâr Parti hükümetine fir-
malardan alınan vergilerin 
bir yıl için dondurulması, 
küçük ve orta ölçekli işlet-
melerin ödeyecekleri vergi-
lerde de indirim yapılması 
çağrısında bulundu. Dijital 
Hizmetler Vergisi’nin %12’ye 
yükseltilmesini savunan Re-
eves, pandemi döneminde 
büyük kazançlar elde eden 
online/teknolojik şirketlerin 
üstlerine düşen payı öde-
meleri gerektiğini belirtti. 

Alman Sosyal Demokrat 
Partisi (SPD) 2019’da em-

“OECD’nin Avrupalı üyeleri arasında yalnızca Norveç, 
İspanya ve İsviçre’de genel bir servet vergisi toplanıyor. 
Fransa, Belçika ve İtalya’da ise belirli kalemlerde servet 
vergisi alınıyor.”
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lak, hisse senedi, nakit gibi 
çeşitli varlıklara %1’lik bir 
servet vergisi uygulanma-
sını, milyarderler içinse bu 
oranın %1,5’e kadar çıkabil-
mesini savundu. Söz konu-
su vergilerin 2 milyon avro 
ve üzerinde varlığı olanlar-
dan toplanması, elde edilen 
gelirle de altyapı yatırımla-
rının arttırılması savunuldu. 
O dönemde SPD’nin koalis-
yon ortağı olan Hıristiyan 
Demokratlar ise servet ver-
gisi önerisine yanaşmadılar. 
Almanya’da 2021 seçimleri 
öncesinde Yeşiller en yük-
sek gelir diliminden alınan 
vergilerde artış, dijitalleş-
meye ve iklim değişikliğiyle 
mücadeleye yönelik yatı-
rımlara vergi indirimi, emlak 
transfer vergilerinin büyük 
firmalar için arttırılıp şahıs-
lar için azaltılması ve plastik 
vergisi getirilmesi gibi vaat-
lerde bulundu. 

SPD gelir vergisinde 250 
bin – 500 bin avro dilimin-
de üç puanlık artış, emlak 
transfer vergisi kaçakçılığı-
na son verilmesi, çok de-

ğerli varlıkları olanlardan 
%1’lik servet vergisi, yenile-
nebilir enerji kaynaklarının 
özel olarak vergilendirilme-
sine son verilmesi, buradan 
doğan açığın da federal 
bütçeden ve karbondioksit 
fiyatlandırmasından karşı-
lanmasını vaat etti. 

Sol Parti ise yüksek gelir-
den yüksek vergi alınması-
nı (söz gelimi 70 bin avro-
dan %53, 1 milyon avrodan 
%75 oranında), şirketlerden 
alınan kurumlar vergisi-
nin %25’e yükseltilmesini, 1 
milyon avronun üzerindeki 
varlıklardan %5 servet ver-
gisi alınmasını beyanname-
sine koydu. 

SPD, Yeşiller ve Liberaller 
arasında kurulan üçlü koa-
lisyon hükümetinin proto-
kolünde ise esaslı bir vergi 
reformuna dair hükümler 
yer almadı. SPD liderliğin-
deki koalisyon vergi siste-
minde bürokrasinin azaltı-
lıp dijitalleşmenin artması, 
vergi kaçıranlarla mücadele 
edilmesi ve zedeleyici vergi 

uygulamalarına son veril-
mesi gibi hedefler belirledi. 

Fransa’da geçtiğimiz ha-
ziran ayında yapılan par-
lamento seçimlerinde ko-
münist, sosyalist, sosyal 
demokrat ve yeşil partilerin 
ittifakı NUPES 577 milletve-
killiğinden 131’ini kazanarak 
meclisteki ikinci büyük gru-
bu oluşturdu. İttifak, iklim-
sel servet vergisi gibi yeni 
kaynaklar yaratarak halkın 
daha az çalışıp daha erken 
emekli olabileceği, devlet 
eliyle de 1 milyon kişi için is-
tihdam yaratılacak bir eko-
nomik düzen vaat etti. 

Bunun 250 milyar avro tu-
tarındaki yıllık maliyetinin 
ise ekonominin Keynesyen 
politikalarla canlandırılma-
sı sonucu gelirlerdeki 267 
milyar avroluk artışla karşı-
lanması öngörüldü. Söz ko-
nusu artışın, halkın ödediği 
vergilerin oranları artmaksı-
zın ekonomik canlanma sa-
yesinde devletin vergi gelir-
lerinin yükselmesinden de 
kaynaklanacağı hesaplandı.
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drerentoprak
erentoprak@topraklaw.com

Vergilendirme ve kamu hizmeti 
ilişkisi üzerine notlar

GİRİŞ

Türkiye’de hukuk fakültesi-
ne başlayan bir öğrencinin 
birer kamu hukuku kavra-
mı olarak en çok duyacağı 
terimlerden ikisi kamu hiz-
meti ve vergilendirmedir. 
Özellikle ders kitaplarının 
kuramsal kısımlarının gün-
cellenmesindeki yavaşlık 
da dikkate alındığında, aynı 
öğrencinin vergi hukuku 
dersinde vergilendirme il-
keleri başlığında duyacağı 
ilkelerden birisi “verginin 
karşılıksızlığı” olacaktır. Öğ-
renci idare hukuku dersine 
devam ettiğinde kendisine 
uzunca bir süre kamu hiz-
meti kavramı açıklanacak 
ve bu kavramın özelliklerin-
den söz ederken de kamu 
hizmetinin “meccani” daha 
çağdaş bir Türkçeyle be-

delsiz olduğu söylenecektir. 
Verginin karşılıksız olması 
ve kamu hizmetinin bedel-
sizliği önemli kamu huku-
ku kuralları olmakla birlikte 
1980’lerden itibaren tartışıl-
maya başlayan konulardır. 

Esasında modern anayasa-
larda yer aldığı haliyle ver-
ginin kamu giderlerini kar-
şılamak amacıyla alındığı, 
kamu giderlerinin de kamu 
hizmeti sunma   sorumlu-
luğu çerçevesinde yürütül-
düğü söylenebilir. Modern 
devlet, bu yetkisini kulla-
nırken yurttaşlar üzerindeki 
vergi yükünü en aza indirip 
belirli kamu hizmetlerini 
bedel karşılığında sunabi-
leceği gibi optimum düzey-
de vergi yükü üzerine daha 
fazla bedelsiz kamu hizmeti 
de sunabilecektir. 

Bu yazıda, yukarıdaki ge-
nel giriş çerçevesinden 
Türkiye’de vergilendirme 
işlemleriyle kamu hizmeti-
nin bedeli arasındaki ilişki 
hakkında düşünceler pay-
laşılacaktır. Bu amaç önce-
likle verginin karşılığı de-
ğerlendirilecek daha sonra 
da kamu hizmetinin bedeli 
üzerine tespitler sunulacak-
tır. 

VERGİNİN KARŞILIĞI

Vergi ilkel toplumdan uygar 
topluma geçiş aşamasında 
devlet kavramıyla birlikte 
ortaya çıkmıştır. İlkel top-
lumdaki avcı ve toplayıcı 
insanların yerleşik yaşama 
geçmesi sonucunda önce-
likli olarak güvenlik sorunu 
ortaya çıkmış, bu sorunun 
çözümü için topluluğunun 

Av. Dr. Eren Toprak
Hukukçu / E. Kamu İhale Uzmanı
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bütün olarak savunulma-
sı gerekmiş ve savunma-
nın yapılabilmesi için de 
finansman ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır. Çok genel bir ifa-
deyle herkesin gücü ölçüde 
savunma hizmetini finanse 
etmesi amacıyla ortaya çı-
kan kavram güç kullanma 
tekelini elinde bulunduran 
devlet mekanizmasının asli 
geliri olmuştur 

Modern devlet ve temsi-
li demokrasi kavramlarının 
ortaya çıktığı dönemler-
de ise verginin esas olarak 
temsil yetkisinden kaynak-
landığı ve vergi toplayan 
otoritenin bu işlemi temsil 
edilenler adına yürüttüğü 
ileri sürülmüştür. Bunun 
sonucunda da 13’üncü yüz-
yılla birlikte “yasasız vergi 
olmaz” ve “temsilsiz vergi 
olmaz” gibi ilkeler belirmiş-
tir. 

Devletin hukuki çerçevesi-
nin değişmesi ve kamu ile 
özel hukuk ayrımının belir-
ginleşmesiyle birlikte vergi 
hukuku alanı ortaya çıkmış 
ve vergilendirmenin ilkeleri 
kabul görmüştür. 

Yazının giriş bölümünde de 
değinildiği üzere vergilen-
dirme ilkesi olarak sözü edi-
len önemli bir kavram ver-
ginin karşılıksız olmasıdır. 
Daha açık bir ifadeyle vergi 
mükellefinin vergi ödeme-
si karşısında somut bir mal 
veya hizmet talep edeme-
mesidir. Esasında Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasında 
da belirtildiği üzere vergi 
kamu giderleri için alınmak-
tadır. Ancak her birim ver-
ginin hangi kamu gideri için 
harcanacağı belli değildir. 

Bu durumda yurttaşların 

doğrudan bir karşılık bek-
lemediği vergi kamu gide-
ri yapılması ve dolayısıyla 
da kamu hizmeti sunumu 
için ödenmektedir. Basit bir 
tanımla vergi ödeyen kişi 
kamu hizmetinden fayda-
lanmaktadır. 

Karşılıksızlık dışındaki di-
ğer iki vergilendirme ilkesi 
ise adalet ve mali güce ver-
gilendirmedir. Buna göre 
her yurttaş vergilendirme 
sürecine ödeme gücü öl-
çüsünde katılmakta ancak 
-özellikle de faydası bölün-
meyen savunma gibi- kamu 
hizmetlerinden eşit biçim-
de faydalanmaktadır. Vergi 
adaletini ölçen önemli bir 
kavram ise vergi yüküdür. 
Kabaca tanımlanacak olur-
sa, bir yurttaşın belirli bir 
dönemde elde ettiği geli-
rin ne kadarını vergi olarak 
ödediğini gösteren oran 
vergi yükü olarak anlam-
landırılmaktadır. Ülkelerin 
vergilendirme politikaları 
gereği de bu oran farklılaş-
maktadır. 

Türkiye özelinde duruma 
bakıldığında, vergilendir-
me adaletsizliği gösteren 
dolaylı vergilerin yükü ko-
nusunda ülkenin OECD 
ülkeleri arasında en yük-
sek orana sahip olundu-
ğu görülmektedir.  Bu da 
harcama üzerinden alınan 
vergilerin yüksek olduğu 
ve mükellefler üzerinde 
yüksek yük oluşturduğunu 
göstermektedir. 

Yüksek oranda dolaylı ver-
gi ödemek veya yurttaşlar 
üzerindeki vergi yükünün 
yüksek olması tek başı-
na sorun olmayabilecektir. 
Kamu politikalarının yük-
sek vergi yükü, daha fazla 

kamu geliri ve daha etkin 
kamu hizmeti sunumu ilişki-
siyle kurulduğu durumlarda 
daha fazla vergi ödemenin 
mükellefler için sorun ol-
mayacağı söylenebilir. Ör-
neğin aldığınız kitaplar için 
yüksek oranda katma de-
ğer vergisi ödemeniz, çok 
kitap okumanız ve sonunda 
da bir göz hastalıkları uz-
manına görünmek isteme-
niz durumunda bu hastane 
ziyareti kaliteli ve ücretsiz-
se ödenen verginin çok da 
sorun olmayacağı söylene-
bilir. 

Ancak kamu hizmeti bekle-
nen düzeyde etkin, kaliteli 
ve düşük maliyetle alınmı-
yorsa kamu politikalarının 
eleştiri konusu yapılması 
kaçınılmazdır. 

KAMU HİZMETİNİN 
BEDELİ

Kamu hizmetinin ne anlama 
geldiği üzerine az çok bir-
birine benzeyen çeşitli hu-
kuki açıklamalar yapılmıştır. 
Bu açıklamaların ağırlıklı 
kısmı Fransız idare hukuku 
kaynaklı olmakla birlikte 
kavrama yönelik tartışma 
ve değerlendirmeler Türkçe 
yazına da taşınmıştır. Fran-
sız hukukunda kavrama yö-
nelik önemli değerlendir-
meler Gaston Jeze ve Leon 
Duguit’den gelmiştir. Jeze, 
idare hukuku alanındaki ça-
lışmalarında kamu hizme-
tinin, yöneticilerin sunmayı 
tasarladıkları ve yurttaşlara 
ulaştırdıkları hizmetler ola-
rak tanımlamıştır.  Aslında 
kısa gibi görünen bu tanım 
hukuksal durum ile siyasal 
tercihlerin birlikteliğini ifade 
etmesi bakımından önemli-
dir. Çünkü kamu hizmetini, 
kamusal-siyasal niteliğiyle 
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ve devlet faaliyetleri çer-
çevesinde tanımlamakta-
dır. Öte yandan Duguit ise 
kamu hizmetini devletten 
doğru değil devlete doğru 
yapmaktadır. Yani kavramı 
yaratan devlet değil devle-
ti yaratan kavramdır. Ona 
göre, kamu hizmeti yöne-
tenlerin yönetilenlere karşı 
uyguladıkları hizmetlerdir. 

Genel anlamıyla devletin 
yurttaşına sunmak zorun-
da olduğu hizmetler ola-
rak tanımlanan kavram 
yarattığı faydanın niteliği 
itibariyle de çeşitli ayrım-
lara tutulmuştur. Bu açıdan 
bakıldığında faydası yurt-
taşlar arasında bölünme-
yen savunma hizmeti veya 
-ilgili yazında farklı görüş-
ler bulunsa da- yine aynı 
nitelikteki eğitim, sağlık, 
ulaştırma gibi hizmetler ile 
iktisadi kamu hizmeti ola-
rak nitelendirilen hizmet-
lerin durumu aynı değildir. 
Faydası bölünemeyen hiz-
metlerin devlet olma duru-
muyla doğrudan ilgisi bu-
lunduğu açıktır. Bu nedenle 
de her yurttaş tabi olduğu 
devlet örgütlenmesinden 
kendisine savunma, sağlık, 
eğitim, ulaştırma gibi hiz-
metleri sunmasını bekleye-
bilir. 

Anılan beklenti çerçevesin-
de ortaya çıkan bir diğer 
sorun ise sunulan kamu 
hizmetinin bedelidir. Önce-
ki başlıkta belirtildiği üze-
re yurttaşın ödediği vergi 
karşılıksız olmakla birlikte 
modern Anayasalarda be-
lirtildiği gibi verginin top-
lanma amacı kamu giderle-
rinin karşılanmasıdır. Kamu 
giderleri de kamu hizmeti 
sunma sorumluluğu çerçe-
vesinde yürütüldüğünden 

bir yurttaşın devlete karşı 
vergi ödevini yerine getir-
mesiyle devletten kamu 
hizmeti beklemesi arasında 
kuvvetli bir ilişki vardır. Hat-
ta bu durum belirli hizmet-
ler konusunda herhangi bir 
bedel ödemeden yararlanıl-
ması durumunu dahi ortaya 
çıkarır. Örneğin bugün mo-
dern devletin sunduğu ülke 
savunması hizmetinin bu 
türden niteliği vardır. 

Savunma hizmeti gibi “tam 
kamusal” olarak nitelendiri-
len alanların dışındaki hiz-
metlerde durum biraz daha 
karmaşık olabilir. Devlet 
gücünün hangi kamu hiz-
metlerini ücretlendirece-
ği hangilerini ise bedelsiz 
sunacağı önemli bir kamu 
politikası sorusudur. Soru-
nun yanıtı ise karar alıcıların 
siyasal tercihleriyle ilgilidir. 

Örneğin neoliberal politi-
kalar devletin savunma dı-
şındaki alanlarda bedelsiz 
kamu hizmeti sunmasına 
sıcak bakmaz. Bunun kar-
şılığında da yurttaşlar üze-
rindeki vergi yükünün en 
aza indirilmesini savunur. 
Sosyal demokrat kamu po-
litikaları ise optimum dü-
zeyde bir vergi ile daha faz-
la bedelsiz kamu hizmeti 
sunmanın toplumsal refah 
açısından daha iyi bir tercih 
olacağını ileri sürer. Türki-
ye’deki duruma yukarıda 
açıklanan kuramsal tartış-
malar çerçevesinde bakıldı-
ğında yurttaşlar üzerindeki 
yüksek dolaylı vergi yükü 
nedeniyle kamu hizmetle-
rin bedelsiz veya düşük be-
delle sunulması beklenebilir 
veya daha açık bir ifadeyle 
beklenmelidir. Ancak fiili 
durum pek de beklenildiği 
gibi değildir. 

Daha önce atıf yapılan üç 
ana konu üzerinden basit 
bir inceleme yapılabilir. Ör-
neğin sağlık hizmetleri ala-
nında kamu sektörü 2002-
2016 yılları arasında yüzde 
13 büyümüşken özel sek-
tör yüzde 108 büyümüştür.  
Benzer bir durum eğitim is-
tatistiklerinde de görülebi-
lir. 2002 yılında Türkiye’de 
özel okula giden öğrenci-
lerin tüm öğrencilere oranı 
yüzde 1,74 iken  2021 yılın-
da bu oran yüzde 11 ola-
rak gerçekleşerek 10 kata 
yakın artmıştır.  Yine kara-
yolu ulaştırması açısından 
duruma bakıldığında 2002 
yılında yap işlet devret mo-
deliyle yürütüldüğü için pi-
yasa koşullarında fiyatlanan 
hiç otoyol bulunmazken 
2022 yılı itibariyle tamam-
lanan veya yapımı devam 
eden 10 farklı otoyol vardır.

Yukarıdaki basit örnek-
lendirmeden çıkan birin-
cil sonuçlardan bir tanesi, 
yurttaşların son 20 yılda 
kamu hizmetlerine öde-
dikleri bedellerde belirgin 
bir artış olmasıdır. Bu du-
rumda yurttaşların doğru-
dan kamu hizmetine para 
ödemesi nedeniyle ülkenin 
daha neoliberal kamu po-
litikalarına yöneldiğini ve 
bunun sonucunda da vergi 
yükünde azalma meydana 
gelmesi gerektiğini savla-
mak mümkündür. Ancak 
OECD verileri üzerinden 
bakıldığında aynı dönemde 
vergi gelirlerinin milli gelire 
oranı da yüzde 50’de fazla 
tutarda artmıştır.  Özetle 
hem kamu hizmeti için be-
del verilmiş hem de devlete 
vergi ödenmiştir. Bu durum 
yüksek vergi yükü ve be-
delli kamu hizmeti çelişkisi 
olarak ifade edilebilir. 
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TESPİTLERDEN ÇIKAN
 SONUÇ

Yukarıda yapılan değer-
lendirmeden çıkabilecek 
önemli bir sonuç, Türkiye’de 
kamu giderleri için harca-
nan kaynağın verimsiz kul-
lanıldığını göstermektedir. 
Basit bir anlatımla, kamu 
hizmetlerini bizzat devlet 
eliyle yapmayıp özel sek-
töre yaptırdığınızda kamu 
giderlerini karşılamak için 

daha fazla vergiye ihtiyaç 
duyulmayacağı sonucu çık-
malıdır. Ancak Türkiye’de 
hikayenin böyle olmadığı 
gözlemlenmektedir. 

Mevcut durum bu şekil-
deyse çözümün nereden 
geçtiğine ilişkin saptamayı 
yapmak da hiç güç değildir. 
Türkiye’de çok acil biçimde 
cari ve yatırım harcamala-
rını düzenleyen kamu ihale 
sisteminin revizyonuna ihti-

yaç vardır. Bu yazıda tekrar-
lanması gereksiz olan on-
larca eleştiriyle Türkiye’nin 
kamu ihaleleri sistemi, poli-
tikası ve hukuki rejimi ciddi 
sorunlar içermektedir. 

Bu harcamalarda etkinliğin 
ve verimliliğin sağlanması 
vergilerin de daha rasyonel 
biçimde toplanması ve har-
canmasını da kendiliğinden 
doğuracaktır. 
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Vergilerin toplanması ve 
harcanmasında sivil inisiyatiflerin 
ve sivil toplum kuruluşlarının rolü

ozanbingoll
bilgi@ozanbingol.com.tr

GİRİŞ

Bir kelimenin önüne sivil 
sıfatı eklediğinizde aslında 
onun kamu ile ilişkisiz oldu-
ğuna vurgu yapmak istersi-
niz. Türkçeye Fransızcadaki 
“civil” sözcüğünde geçen 
sivil kelimesi, yurttaşlığa 
ilişkin, siyasi, medeni gibi 
anlamlarda kullanılmakta-
dır. 

Sivil Toplum Örgütleri en 
genel şekilde, Devletten 
bağımsız olarak, tamamen 
gönüllü birlikteliğe daya-
lı ve üyelerinin çıkarlarının 
ötesinde toplumsal çıkar 
amaçlı çalışan, kar amaçsız 
ve yasal çerçevede faaliyet 
gösteren kuruluşlar ola-
rak tanımlanmaktadır. Sivil 
toplum kuruluşlarının en 

belirgin özelliklerinin hükü-
metlerden, kamu makamla-
rından ve siyasi partilerden 
bağımsız olmaları, ticari çı-
kar gözetmemeleri ve kâr 
amacı gütmemeleridir.

Sivil toplum kuruluşlarının 
toplumdaki etkinliği, ger-
çek anlamda sivil toplum 
özelliklerini taşıyıp taşıma-
maları ile doğru orantılıdır. 

Bu kapsamda, sivil toplum 
kuruluşlarının vergilerin 
toplanması ve harcanma-
sında etkin rol alması, ül-
kedeki demokratik geliş-
mişlik, sivil toplum kültürü, 
sivil toplumun finansman 
kaynakları ile yakından iliş-
kilidir. 

VERGİ GELİRLERİNİN 
TOPLANMASI VE KAMU 

HARCAMALARINDA SİVİL 
TOPLUM NEDEN 

ÖNEMLİDİR?

Devlet dışı yapılanma ola-
rak sivil toplum kuruluşları 
bir yandan kamu tarafından 
yerine getirilmekte zorla-
nılan veya yeterli düzeyde 
yerine getirilmeyen bazı 
alanlarda aktif rol alma-
sı, diğer yandan ise kamu 
kaynaklarının toplanması 
ve harcanması başta olmak 
üzere hükümetlerin politi-
kalarını denetleyen bir güç 
olmaları, kamuoyu oluştur-
maları açısından önem taşı-
maktadır. 

Demokratik sürecin gelişi-
minde bütçe hakkı büyük 

Ozan Bingöl
Vergi Uzmanı
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önem taşır. Kamunun ne-
relere harcama yapacağı, 
bu harcamalar için ihtiyaç 
duyduğu kaynakları nere-
lerden toplayacağına halkın 
temsilcilerinin karar ver-
mesi anlamına gelen bütçe 
hakkının en önemli uzantısı 
bütçe gelir ve giderlerinin 
şeffaf ve hesap verilebilir 
şekilde gerçekleştirilme-
sidir. İşte sivil toplum ör-
gütleri tam da bu noktada 
önem kazanmaktadır. 

Tek tek vatandaşlar olarak 
ödenen vergileri adil bir 
şekilde toplanıp toplanma-
dığı, toplanan vergilerin de 
kamusal amaçlarla, doğru 
yerlere harcanıp harcanma-
dığını soramadığımız nok-
tada sivil toplum kuruluşları 
önem kazanmaktadır. Özel-
likle gelişmiş ülke örnekle-
rinde, vergilerin toplanması 
ve kamu harcamalarında 
hükümetleri  ciddi şekilde 
sorgulayan, raporlar yayım-
layan, böylece vergilerde 
ve harcamalarda şeffaflık 
ve kamuoyu denetimini 
etkinleştiren pek çok sivil 
toplum örgütü söz konusu-
dur. Bu örgütler faaliyetleri 
ile ses getirmekte, kamuda 
israfı kamuoyunun önüne 
sermekte ve çoğu kez ka-
mudaki israf ve yolsuzlu-
ğun devamını engellemeye 
yardımcı bir rol üstlenmek-
tedirler. 

VERGİLERİN TOPLANMA-
SI VE HARCANMASININ 

SORGULANMASINDA 
SİVİL TOPLUM NEDEN 

ETKİN DEĞİL? 

Sivil toplum kuruluşlarının 
siyasi otorite ve iktidarla 
ilişkileri, ondan bağımsızlığı 
büyük önem kazanır. Ger-
çek anlamda kurumsallaş-
mış sivil toplum örgütleri 
demokratik gelişmenin bir 
sonucudur ve demokrasinin 
sürekliliğinin garantisidir.
 
Vergilerin toplanması ve 
harcanması kamusal nite-
likli işlemlerdir ve temel söz 
sahibi hükümettir. 

Bu nedenle, vergi ve kamu 
harcamalarına ilişkin eleştiri 
getirecek, yanlışları tespit 
edip kamuoyunun bilgisine 
sunacak yapıların öncelik-
le devlete finansal açıdan 
bağının olmaması gerekir. 
Devlete göbekten bağlı, 
Devlet destekli veya Devlet 
güdümündeki sivil toplum 
kuruluşlarının hükümetin 
israf ve yolsuzluğa kaçan 
harcamalarına, gelir dağı-
lımı adaletini bozan vergi 
politika ve uygulamalarına 
ses çıkarmaları beklene-
mez. Bu durumda bağım-
sız, demokrasinin temel 
taşı sivil toplumdan değil, 
devletin sivil toplum ör-
gütü gibi hareket eden ve 
demokrasinin kurumsallaş-

masına değil, anti-demok-
ratik müdahalelerin aracı 
olan kuruluşlardan, yapılar-
dan bahsetmek mümkün 
hale gelir. Son dönemde 
sivil toplum kuruluşlarının 
gücünü keşfeden devletler, 
STK’lardan korkmak ve on-
ları bastırmak yerine, onları 
ciddi mali desteklerle teş-
vik etmektedirler. Devlet, 
çeşitli şekillerde sunduğu 
finansman yöntemleriyle, 
STK’ların kendisine karşıt 
durup alternatif oluştur-
masının önüne geçerken, 
kendi faaliyetlerini de daha 
rahat yerine getirebilmek-
tedir. Hükümet-dışı olma-
sı gereken sivil toplum 
kuruluşlarından hükümet 
STK’larına doğru bir dönü-
şüm söz konusu olmaktadır. 
Ülkemizde olduğu gibi pek 
çok ülkede de yoğun devlet 
desteği, sivil toplum kuru-
luşlarının bağımsızlıklarını 
zedelemektedir. Çoğu STK, 
devlet desteği alabilmek 
için ya devlet politikaları 
ile uyumlu projeler peşinde 
koşmakta ya da hükümet 
politikalarını destekler gö-
rünmektedir.

Son dönemde sivil toplum 
kuruluşu olarak kuruldu-
ğunu iddia eden pek çok 
yapıya kamu kaynaklarının, 
taşınmazlarının ve imkan-
larının oluk oluk akıtıldığı 
görülmektedir. Devletten 
beslenen, siyasi iktidarın 

“Gerçek anlamda kurumsallaşmış 
sivil toplum örgütleri demokratik 
gelişmenin bir sonucudur ve demok-
rasinin sürekliliğinin garantisidir.”
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yönetiminde yürüyen, rant 
kollama faaliyetlerinin oda-
ğı haline gelen, belli bir 
kesime prestij, imkân ve 
kaynak aktarım aracı hali-

ne gelen sözde sivil toplum 
kuruluşlarının artması de-
mokrasi adına kabul edile-
mez bir durumdur. 

Aşağıda merkezi yönetim 
bütçesinden dernek, birlik 
ve benzerlerine yapılan na-
kit şeklindeki ödemelerin 
tutarlarına yer verilmiştir. 

2006 yılından 2021 yılı Ekim ayı sonuna kadar olan dönemde dernek, vakıf ve 
diğer kuruluşlara vergilerimizden aktarılan tutar 9 milyar 387 milyon TL ol-
muştur. İlgili dönem ortalama dolar kuru ile bu tutar 3 milyar 278 milyon ABD 
dolarıdır.

Bu tutarı güncel kurla çap-
tığınızda karşınıza çıkacak 
TL karşılığı kamu kaynak-
larından dernek ve vakıfla-
ra aktarılan kaynağın bü-
yüklüğünü daha net ortaya 
koyacaktır. Siz buna bir de 
mahalli idare kaynakların-
dan yapılan nakdi, ayni, ta-
şınmaz ve imkan aktarım-
larını da ekleyin, aktarılan 
kamusal kaynağın gerçek 
boyutunu işte o zaman gö-
rün.

2006 yılında 16,8 milyon 
lira olan dernek ve benzeri 
kurum ve kuruluşlara büt-
çeden yapılan ödeme tutarı 
2020 yılı yılında 1 milyar 99 
milyon TL’ye ulaşmıştır. Ar-
tış oranı %6530,5 olmuştur. 
2021 yılında Türkiye Maarif 
Vakfına Cumhurbaşkanı Ka-
rarı ile bir kalemde 1 milyar 
231 milyon 98 bin TL kay-
nak aktarımı izni verilmiştir. 

STK’lar pek çok ülkede 
Devlet tarafından teşvik 
edilmektedir. Özellikle dar 

gelirlilere yönelik sağlık, 
barınma, eğitim ve benze-
ri hizmetler sunan STK’lar 
kamunun bu alandaki yü-
künü hafifletmektedirler. 
Türkiye’de sorun, STK’lara 
yapılan yardımların, sağla-
nan vergi teşviklerinin ob-
jektifliği ve tarafsızlığı ile 
ilgilidir. Ayrıca milyonlarca 
lira kamusal kaynak kulla-
nan STK’ların kendisinin bu 
harcamalarında bile hiç-
bir şeffaflığın olmamasıdır.  
Devletten beslenen STK’la-
rın denetimi de yetersizdir. 
Belli görüşte kişi ve kuru-
luşları desteklemek, kamu 
kaynaklarını birilerine ak-
tarma amaçlı da kullanıla-
bilmektedirler. 

Her yıl milyarlarca lira ver-
gilerimizin, kamu kaynak-
larının aktarıldığı bu der-
neklerin aldıkları paraları 
ne şekilde, kimlere, han-
gi amaçlar için harcadığı 
hususunda kamuoyunun 
herhangi bir bilgisi söz ko-
nusu değildir. Bu konuda 

etkin bir denetim yapılıp 
yapılmadığını bilmiyoruz. 
Derneklere kaynak aktarı-
mı sonrası bu kaynakların 
nerelere harcandığı konu-
sundaki denetim kamusal 
denetimden farklıdır. Bu ha-
liyle yolsuzluğa açık, dene-
timi zayıf uygulamalar söz 
konusudur. Ayrıca, kaynak 
aktarılan derneklerin nite-
liği, yöneticilerinin iktidarı 
elinde bulunduranlarla ya-
kın akrabalık veya siyasi iliş-
kileri de konuyu tartışmalı 
hale getirmektedir. Tüm 
bunlar, kamu kaynaklarının 
usulsüz kullanımına zemin 
hazırlayan, devleti obezleş-
tiren uygulamalardır. Tür-
kiye’ye has bir sivil toplum 
uygulaması olarak, kamu-
dan vatandaşın kaynakları-
nın doğru yerlere harcanıp 
harcanmadığını sorması 
gereken kurum ve kuruluş-
ları, vatandaşın vergisinden 
denetimsiz, kritersiz ve sı-
nırsız bir şekilde faydalan-
ması söz konusudur.

Tablo 1- Dernek, Birlik, Kurum, 

Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara 

Merkezi Yönetim Bütçesinden 

Yapılan Ödemeler

Kaynak: HMB
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SONUÇ

Türkiye’de vergilerin daha 
adil hale getirilmesi ve 
kamu kaynaklarının harcan-
masının gözetimini kendine 
amaç edinmiş gerçek an-
lamda sivil toplum örgüt 
yapılanmasından bahset-
mek güçtür. 

Mevcut durumda, gelir ada-
letsizliğine yol açan, kamu 
harcamalarının usulsüz kul-
lanımı, bütçe hakkına riayet 
edilmemesi, yolsuzluklar, 
kamu ihalelerindeki dejene-
re olmuş yapı, israf ile ilgili 

söz söylemesi, rapor hazır-
laması, kamuoyunu yön-
lendirmesi gereken sivil 
toplum kuruluşlarının bu-
lunmaması veya yetersizliği 
ülkemizin içinde bulunduğu 
demokratik seviye ile de 
yakından ilgilidir. 

Vergi bilinci, toplumsal bi-
linç, demokratik olgunluk, 
hukuki gelişmişlik gibi de-
ğerler arasında sıkı bir ko-
relasyon bulunmaktadır. Bu 
sıkı sıkıya birbirine bağlı 
unsurların en temel kolla-
yıcıları demokrasi özlemi 
duyan her yurttaş ve bunun 

için mücadele eden sivil 
toplum kurum ve kuruluşla-
rı olmalıdır. 

Devlete göbekten bağlı 
hale gelen, Devletten aldı-
ğı kaynakla beslenen, hatta 
Devletten kaynak alabil-
mek için kurulan sivil top-
lum kuruluşu adlı yapılar 
olduğu sürece, sivil toplum 
kuruluşlarının vatandaşın 
ödediği her delikli kuruşun 
nerelere, kimlere, nasıl, ni-
çin harcandığını sormasını 
beklemek hayal olacaktır.
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EmilFerhat
ferhat.emil@undp.org

Ferhat Emil
Akademisyen

Bütçenin niteliği ve siyasi, ekonomik 
ve sosyal açıdan önemi

Bu makalede ülkemizde adı 
çok söz edilen ama bir türlü 
gerçek konumu çerçevesin-
den tartışılamayan ve Mali-
ye Politikasının  en önemli 
uygulama aracı olan bütçe-
nin niteliğini ve toplumların 
hayatı içindeki rolü ve öne-
mini ele almaya çalışacağız. 

Çok kısa bir tanım vermek 
gerekirse “bütçe” devletin 
belirli bir dönem içinde yap-
mayı taahüt ettiği harcama-
ları ile bunları karşılamak 
üzere toplamayı tahmin et-
tiği gelirleri  gösteren bel-
geler bütünüdür.
Kelime anlamı olarak Bütçe 
(Budget) eski Fransızca-
da küçük çanta “littlebag” 
anlamına gelen “bougette” 
kelimesinden gelmektedir. 
İngiliz Hazine Bakanlarının 

parlamentoda yapacakla-
rı bütçe konuşması metnini 
ve diğer belgeleri taşıdıkla-
rı tahtadan yapılmış, içi sa-
ten dışı kırmızı deri ile kaplı 
çantanın adı da buradan 
hareketle “budgetbox-Gla-
dstone Box” olarak bilinir. 
(Gladstone 1860’larda İngi-
liz Hazine Bakanlığı yapmış 
olan bir siyasetçidir). 

BÜTÇENİN SİYASİ, 
EKONOMİK VE SOSYAL 

AÇIDAN TAŞIDIĞI ANLAM 
NEDİR ?

Bütçe toplumların hayatı 
içinde çok eski tarihlerden 
bu yana  önemli bir rol oy-
nayan hatta batı demokrasi-
lerinin temelinde yatan  kav-
ramların en önde gelenidir. 
Dolayısı ile bütçenin önemi 

esas olarak bu noktadan 
ele alınırsa anlam taşır. Vur-
gulamak istediğimiz husus 
bütçenin öncelikle siyasi bir 
döküman olmasıdır. Bütçe-
nin siyasi bir döküman olma 
niteliği devletin (zamanın-
da kralların veya kraliçele-
rin-günümüzde demokratik 
yollarla seçilen hükümet-
lerin) üstlendiği görevleri 
yerine getirmesi için ihtiyaç 
duyduğu harcamaları yapa-
bilmek ve bu amaçla  ihti-
yaç duyduğu mali kaynak-
ları (vergiler, borçlanmalar) 
toplamak için halkın tem-
silcilerinin yani Parlamento-
nun onayını almak zorunda 
olmasından kaynaklanır. 
Bütçenin siyasi niteliğine 
ilerleyen bölümlerde biraz 
daha yakından bakacağız. 
Ülkemizde de devletin yap-
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mayı planladığı harcamalar 
ile toplamayı tahmin ettiği 
gelirler ve bunların uygu-
lamasına ilişkin hükümleri 
düzenleyen belgeye de bu-
radan hareketle “bütçe”  adı 
verilmektedir. Daha önce-
den bu kavram “muvazane-i 
umumiye” olarak da bilin-
mekteydi.

Modern zamanlarda büt-
çeler bir çok değişiklikler 
geçirmiş ve devletin uygu-
ladığı maliye politikalarının 
dayanağı olan hukuki bel-
geler olmanın ötesine ge-
çerek kaynakların nasıl ve 
ne şekilde kullanıldığına dair 
hesap verme mekanizması-
nın da önemli bir aracı ol-
muşlardır. Bütçenin tarihsel 
süreçte geçirdiği evrelere 
kısaca göz atacak olursak 
yani bütçe sürecinin tarihsel 
bir boyut içerisinde ele ala-
cak olursak bu önemli dökü-
manın çok hayati ancak pek 
fazla üzerinde durulmayan 
ancak yine de sevindirici bir 
gelişme olarak son zaman-
larda daha fazla dile getiri-
len bir özelliğine  öncelikle 
değinmek gerekir. 

Bu da BÜTÇE HAKKI’dır. 
Bütçe hakkı “devletin yapa-
cağı harcamalar ile bu har-
camaları yaparken nereye 
ve kime yükümlülük salaca-
ğı konusunda  karar verme 
hak ve yetkisine doğrudan 
milletin veya temsili demok-
rasilerde onun temsilcisi 
olarak parlamentonun sahip 
olmasını ifade eder. Bütçe 
hakkı  gelir toplama ve har-
cama yapma yetkisinin hal-
ka/parlamentoya ait olması 
anlamına geldiği gibi aynı 
zamanda bu yetkinin uygu-
lamada sınırları belirlenmiş 
bir biçimde hükümetlere 
devredilmesini de içeren bir 

özelliğe sahiptir. Dolayısı ile 
bütçe hakkını daha geniş 
anlamda “gelirlerin toplan-
ması ve harcamaların yapıl-
ması hakkındaki nihai ka-
rarın millette olması koşulu 
ile bu yetkinin uygulamada 
hükümetlere devredilmesini 
ve hükümetin de aldığı bu 
yetkiyi nasıl kullandığının 
hesabını bu yetkinin asıl sa-
hibi olan millete/parlamen-
toya vermesi “ olarak tanım-
lamak daha doğru olur. 

Bütçe hakkı bu açıdan dev-
let yönetiminde halkın tem-
silcileri aracılığı ile söz sahi-
bi olmasını sağlayan ve bu 
anlamda demokrasinin yer-
leşmesini ve kök sağlaması-
nı sağlayan önemli bir kav-
ramdır. Bu hak tarihsel süreç 
içinde  toplumlarının ege-
men gücün koyduğu keyfi, 
ağır ve adaletsiz vergilere 
karşı giriştiği vergi isyanları-
nın ve  sosyal mücadelelerin 
sonucunda elde edilmiştir. 
Literatürde “temsilsiz vergi 
olmaz – no taxation without 
representation” olarak bi-
linen bu ilke egemen güce 
hitaben “ benden vergi al-
mak istiyorsan benim gö-
rüşümü ve onayımı almak 
zorundasın ve benim senin 
nazarında temsil edilmemi 
kabul etmek durumundasın 
. Sonuç olarak da aldığın bu 
vergileri nasıl kullandığının 
da hesabını yine bana ver-
melisin ” uyarısı anlamına 
gelir. 

Bütçenin siyasi bir döküman 
olması sadece bu yetkilerin 
sınırları parlamentolar belir-
lenmiş bir biçimde tarafın-
dan hükümete devredilme-
si ve sonuçta da hesabının 
sorulması ile ilgili hukuki bir 
süreç ile sınırlı değildir. Büt-
çe aynı zamanda sınıfsal bir 

içerik de taşır. Toplanan ver-
gileri kimlerin ödeyeceği ve 
harcamalardan kimlerin ya-
rarlanacağı da doğal olarak 
bütçelerde yer alan  sınıfsal 
tercihlerin dolayısı ile siyasal 
yönün (bütçenin ekonomi 
politiğinin) bir diğer yansı-
masıdır. Bütçe belgesi bu 
konuda da parlamentola-
ra ve kamuoyuna doğru ve 
açık bir biçimde hükümetin 
politikalarını yansıtmak du-
rumundadır. 

O nedenle parlamentoların 
bütçeleri tartışması, hükü-
meti sorgulaması , kaynak-
ların nasıl ve kime tahsis 
edildiğini anlaması ve yet-
kiyi ona göre vermesi ve 
sonradan bu yetkinin nasıl 
kullanıldğını “izlemesi” daha 
demokratik bir toplum ya-
pısının  ayrılmaz bir öge-
sidir. Daha açık bir deyişle 
demokrasi vatandaşın sa-
dece seçim dönemlerinde 
gönlündeki siyasi partiye 
oy vermesi ile tamamlanan 
bir süreç değildir. Onu aşan 
sürekliliği olan bir olgudur.  
Bütçelerin siyasi, ekonomik 
ve sosyal açıdan önemi bu-
rada yatar. 

Yukarıdaki açıklamalardan 
da sezinlenebileceği gibi 
bütçenin siyasi önemi as-
lında bütçenin ekonomik 
bir boyutunun da olduğuna 
işaret etmektedir. Hükümet-
ler meclisten aldıkları yetki 
ile ekonomik politikalarını 
da uygularlar. 

Yerine göre genişleyici veya 
daraltıcı maliye politikaları 
ile bütçelerine açık veya faz-
la verdirmek suretiyle büyü-
me, istihdam ve ödemeler 
dengesindeki dalgalanma-
ları en aza indirmek ve eko-
nomide istikrarı sağlamak 
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gibi temel bir görevi de büt-
çe aracılığı ile yerine getirir-
ler. Bunlar yaparken hükü-
metlerin merkez bankasının 
uyguladığı para politikaları 
ile uyum içinde hareket et-
mek gibi bir sorumlulukları 
da vardır. Bu iki politika-
nın birbirinden bağımsız ve 
çelişkili bir biçimde yürü-
tülmemesi gerekmektedir.  
Bunun yanısıra bütçenin 
ekonomik açıdan önemi 
aynı zamanda hükümetle-
re  harcama ve vergi politi-
kaları ile amaçlanan sosyal 
ve ekonomik programların 
(gelir dağılımında adalet, 
sosyal yardımlar, yoksulluk-
la mücadele, kamu yatırım-
ları, büyüme ve  tam istih-
damın sağlanması gibi) ne 
ölçüde gerçekleştirdikleri, 
kaynakları yerinde kullanıp 
kullanmadıkları konusunda 
da topluma karşı sorumlu 
olmaları ile de ilgili bir kav-
ramdır. 

Bütçenin sosyal boyutu ise 
toplumun her kesimini ilgi-
lendiren kararların alındığı 
bir süreç olması ile ilgilidir. 
Dolayısı ile bütçe her ne 
kadar Parlamentolarda gö-
rüşülen ve onaylanan bir 
hukuki belge (genellikle 
Bütçe Kanunu) olsa da bu 
belgenin oluşturulmasından 
uygulanmasına ve sonuçta 
hesabının sorulmasına ka-
dar geçen süreç aslında tüm 
vatandaşların ilgi alanına 
girmesi açısından toplumu 
ilgilendiren özellikler taşır. 
Bütçeler üzerinde vatanda-
şın gözetimi ve bu kararların 
alınmasında vatandaşların 
katkısı ve yönlendirmesi de 
son zamanlarda üzerinde 
tartışılan “katılımcı bütçe” 
kavramı konusunda bir far-
kındalık oluşmasına yardım-
cı olmuştur. 

KAMU KESİMİNİN 
“BABASI” OLARAK 

MERKEZİ YÖNETİM BÜT-
ÇESİNİN YERİ VE ÖNEMİ 

Buraya kadar bütçenin siya-
si, ekonomik ve sosyal açı-
dan açıdan önemini vurgu-
lamış olmakla  beraber bir 
noktanın daha altını çizmek 
gerektiğini de belirtmek 
gerekir. Bu da bütçe süreç-
lerinde  rol alan  kurumlar 
arasındaki hiyerarşik yapının 
niteliğidir.  Ülkemiz uygula-
maları açısından, burada ele 
aldığımız bütçe kamuoyu-
nun da bütçe dendiğinde 
ilk aklına gelen merkezi yö-
netim bütçesidir. Bu daha 
çok “devlet bütçesi” ya da  
“manşet bütçe (headline 
budget)” olarak da tanım-
lanmaktadır. Aslında merke-
zi yönetim bütçesi devletin 
daha geniş bir tanımı olan 
“genel yönetim” birimleri 
içinde yer alır.  Genel yöne-
tim birimleri merkezi yöne-
tim bütçesinin dışında yerel 
yönetimleri, sosyal güvenlik 
kurumlarını da içine alan bir 
kavramdır.  Merkezi yöneti-
minin genel devlet içindeki 
yerini ve önemini belirtmek 
açısından yandaki şema 
açıklayıcı olabilir.

Bu şemanın konumuz açı-
sından önemi Merkezi Yö-
netim Bütçesinin diğer ku-
rum ve kuruluşlara da katkı 
yapan ve onların işlevle-
rini yerine getirmesinde 
en önemli pay sahibi olan 
bütçe olmasında yatmak-
tadır. Merkezi yönetim büt-
çesi (onun içinde de Genel 
Bütçe) kamu çalışanlarının 
maaşlarını ödeyen, yerel 
yönetimlere kaynak akta-
ran, eğitimden sağ- lığa, 
savunma harcamalarından 
tarımsal desteklere, sosyal 

yardımlara, devlet borçla-
rının ödenmesine, verilen 
kamu özel işbirliği garanti-
lerinden doğan bedellerin 
ödenmesine, vergi ve di-
ğer kamu gelirlerinin top-
lanmasına, sosyal güvenlik 
kurumlarının açıklarının fi-
nansmanına ve KİT’lerin ve 
Kamu Bankalarının görev 
zararlarının   karşılanma-
sına kadar çok geniş bir 
yelpazede kamu kaynak-
larını kontrol eden  ve ge-
lirlerin giderleri karşılama-
sında yetersizlikler olursa 
ortaya çıkacak bütçe açığı 
için borçlanan çok önem-
li fonksiyonlara sahip bir 
bütçedir. Dolayısı ile mer-
kezi yönetim bütçesi (ama 
onun içinde de Genel Büt-
çe) devlet yönetimi (devle-
tin her kademede kamusal 
işlevlerinin ifa edilmesi an-
lamında) açısından büyük 
öneme sahip bir bütçedir. 
Bir diğer deyişle hiyerarşik 
açıdan diğer bütün bütçe-
lerin babası durumundadır. 
Bu aynı zamanda yukarıda 
ele aldığımız bütçenin si-
yasi yönü ile de yakından 
bağlantılıdır. Zira siyasi par-
tiler özünde topluma ver-
dikleri sözleri bu kaynakları 
kullanmak suretiyle yerine 
getirmek ve siyasi rekabeti 
de bunun için yapmak du-
rumundadırlar

Bu açıdan da kamu sektö-
ründe kaynak tahsislerinde-
ki hükümetlerin siyasi  ter-
cihlerinin belirlenmesinde 
ve bunların finanse edilme-
sinde de Merkezi Yönetim 
Bütçesi temel bir araç du-
rumundadır. Bir fikir ver-
mek gerekirse genel dev-
letin verdiği bütçe açığının 
tamamına yakın kısmı Mer-
kezi Yönetim Bütçesine ait-
tir. Genel Devlet Harcama-
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larının GSYH içindeki payı 
2019 gerçekleşmelerine 
göre % 36’ya  yakındır. Mer-
kezi yönetim harcamaları-
nın bunun içindeki payı ise 
GSYH’ya oran olarak aşağı 
yukarı % 23 civarındadır. 
Geri kalan tutar yerel yöne-
timler ve SGK gibi kurumla-
ra aittir. Dolayısı ile merkezi 
yönetim bütçesi hacim ola-
rak diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının oldukça üze-
rindedir. 

Merkezi yönetimin kamu 
kesiminde en büyük büt-
çeyi kullandığı gözönüne 

alınacak olursa bu bütçenin 
hangi kalemlere tahsis edil-
diği de siyasi ve ekonomik 
tercihler açısından önem 
taşımaktadır. Bu konudaki 
dağılım çok genel çizgileri 
ile aşağıdaki tabloda yer al-
maktadır.

Bu Tablo Bütçenin ekono-
mik ve fonksiyonel sınıf-
landırma bazında nerelere 
kaynak ayırdığını göster-
mektedir.  Tablo’da sarı ile 
işaretli dikey sütunlar 2021 
yılında devletin en çok Ge-
nel Kamu Hizmetleri başlı-
ğı altında yer alan kaleme 

bütçe ayırdığını (% 27 ora-
nında) göstermektedir. Bu 
kalemin önemli bir bölümü 
de faiz harcamalarına git-
mektedir.  

Bütçenin ikinci büyük har-
caması %20,9’luk payla Sos-
yal Güvenlik ve Yardımlar 
başlığı altındaki hizmet gru-
buna gitmektedir. Devletin 
ayırdığı bu payın tamamı 
SGK sisteminin ayakta tu-
tulması için merkezi bütçe-
den ayrılan paydan (% 19,9) 
dan oluşmaktadır. Üçüncü 
harcama grubu devletin 
ekonomik işler ve hizmet-

Şema 1: Genel Devlet ve Merkezi Yönetim Bütçesi

Tablo: Bütçe Harcamalarının Dağılımı (2021)

Kaynak: https://muhasebat.hmb.gov.tr/merkezi-yonetim-butce-istatistikleri
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ler başlığı olup devletin bu 
alanda yaptığı hizmetlere 
ayırdığı pay %17,3’dür. Yal-
nız bu payın içinde ekono-
mik amaçlı sabit sermaye 
yatırımları sadece % 4,7 dir. 
Esasen merkezi yönetimin 
sabit sermaye yatırımları 
diğer hizmet alanları da da-
hil edildiğinde bütçe içinde 
ancak % 8,2’lik bir paya sa-
hiptir. 

Bir başka deyişle merke-
zi yönetim bütçesi zaman 
içinde kamu yatırımlarının 
özel sektör eli ile yaptırıl-
ması konusundaki siyasi 
tercihler sonucu yatırımcı 
bir bütçe olmaktan uzak-
laşmıştır. Bütçeden en çok 
pay alan dördüncü harca-
ma grubu ise eğitim hiz-
metleridir. 

Eğitim hizmetlerinin mer-
kezi yönetim bütçesi için-
deki payı % 12,5 dur.Buna 
karşılık savunma hizmetleri 
ile kamu düzeni ve güven-
lik hizmetlerine (iç güvenlik 
başta olmak üzere mahke-
me hizmetleri dahil)  top-
lam olarak % 13,2 civarın-
da kaynak ayrıldığı dikkati 
çekmektedir. Sağlık harca-
malarına ise ayrılan kaynak 
% 6,7 lik bir paya sahiptir.  
Görüldüğü gibi savunma 
ve güvenlik için ayrılan kay-
nakların toplamı hem eği-
tim hem de sağlık harcama-
larının üzerindedir.  

Buna karşılık Tablo’da mavi 
ile işaretlenen yatay bölüm 
bu hizmetlere ayrılan kay-
nakların (girdilerin) dağılımı 
konusuna ışık tutmaktadır. 
Burada en dikkati çeken ka-
lemlerden birisi personele 
yapılan maaş ve ücret öde-
meleridir. SGK prim öde-
meleri ile birlikte bu kalem 

toplam merkezi yönetim 
bütçesinin yaklaşık olarak 
¼’ünün çalışanlara gittiğini 
göstermektedir. Birinci sı-
rada ise cari transferler ka-
lemi % 39’luk payla yer al-
maktadır. Bu kalemin içinde 
ekonomik ve sosyal amaçlı 
transferler, tarımsal destek-
ler,mahalli idarelere vergi 
gelirlerinden ayrılan paylar, 
köprü geçiş garantileri, kur 
korumalı mevduat hesap-
larına yapılacak ödemeler 
(2022 den itibaren) gibi 
harcamalar yer almaktadır. 

Daha önce de işaret edildi-
ği gibi yatırım harcamaları 
(sermaye giderleri) ise top-
lam bütçeden sadece % 8,2 
gibi bir pay almaktadır. Bu 
açıdan bakıldığında merke-
zi yönetim bütçesinin % 65’e 
yakın kısmı muhtelif toplum 
kesimlerine sağlanan trans-
ferlerden ve memur- işçi 
maaşlarının toplamından 
oluşmaktadır. Bu bir anlam-
da bütçedeki siyasi terci-
hin yatırımcı ve kamucu bir 
merkezi yönetimden sade-
ce maaş ödeyen ve transfer 
yapan bir devlet yapısına 
geçişi işaret etmesi açısın-
dan dikkat çekicidir. Yalnız 
burada hareketle merkezi 
yönetim bütçesinin sınıf-
sal tercihleri açısından net 
bir yorumda bulunmaktan 
da kaçınmak gerekir. Dik-
kat edileceği gibi burada 
merkezi yönetim bütçesinin 
toplumun geniş bir yelpa-
zesine (kamu çalışanları, 
tarımsal emek ve sermaye, 
sosyal güvenlik ihtiyaçları 
vb) kaynak transfer etmek-
tedir. Bu siyasi rekabet için-
deki partilerin sadece ser-
maye ile emek arasında net 
bir tercih yapmaktan çok 
oy kaygısı ile daha populist 
güdülerle hareket edip her 

kesime bir şeyler vermek 
zorunda olmasından da 
kaynaklanmaktadır. Yıllar 
içinde bu popülist tercihler 
bir iktidardan diğerine fazla 
değişiklik göstermemekte 
ve giderek bütçeyi içinde 
manevra yapması zorlaşan 
bir katılaşmaya itmektedir. 
Maliye politikasının katılığı 
olarak adlandırılan bu du-
rum sadece bütçeye baka-
rak bütçenin kaynak tahsi-
sinin (harcama yapısının) 
sınıfsal niteliği  hakkında bir 
fikir edinilmesini güçleştire-
bilir. 

Bu nedenle konuya ışık tu-
tacak daha farklı alanlara 
bakmak gerekir. Bu açıdan 
ilk bakılması gereken hu-
suslardan birisi ülkemizde 
toplanan vergilerin kom-
pozisyonudur. Bugün konu 
ile ilgilenen herkesin az çok 
bildiği gibi ülkemizde do-
laylı vergilerin (KDV, ÖTV, 
İthalat Vergileri vb) toplam 
vergiler içindeki payı za-
man içinde kabaca % 65-70 
bandında hareket etmekte 
buna karşılık dolaysız ver-
gilerin (Gelir, kurumlar, ser-
vet vergileri gibi)  payı da % 
30-35 civarında seyretmek-
tedir. 

Buradan hareketle merke-
zi yönetim bütçesinin gelir 
kanadının harcama kana-
dına oranla emek sermaye 
arasındaki sınıfsal tercihi 
yansıtmak açısından daha 
önemli olduğuna dikkat 
çekmemiz gerekmekte-
dir. Dolaylı vergiler tüke-
tim üzerine konulduğu için 
bazı istisnalar dışında gelir 
durumuna bakılmaksızın 
vergi mükelleflerinin hepsi 
tarafından aynı oranlar üze-
rinden ödenirler. Dolayısı 
ile düşük gelir gruplarının 
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ödeyeceği dolaylı vergile-
rin kendi gelirleri içindeki 
payı yüksek gelir grupları-
na oranla daha fazladır. Bu 
bağlamda dolaylı vergile-
rin yükünün emekçi sınıflar 
üzerindeki etkisi çok daha 
olumsuzdur. Benzer şekil-
de ücret gelirleri kaynakta 
kesintiye tabi iken üst ge-
lir gruplarında yer alan ke-
simler tarafından ödenen 
gelir ve kurumlar vergileri 
beyana tabidir. Bu nedenle 
verginin hesaplanması ve 
ödenmesi açısından üst ge-
lir grubuna dahil mükellef-
ler daha esnek ve avantajlı 
bir konuma sahiptirler. 

Aynı şekilde tahakkuk eden 
dolaysız vergileri emekçi 
kesimin geciktirmek gibi 
bir lüksü yokken, üst ge-
lir grupları için tahakkuk 
eden vergilerin ödenme-
mesi veya geç ödenmesi 
çok daha kolaydır. Vergi ko-
nusunda özellikle sermaye 
sahiplerinin siyasi iktidar-
la olan ilişkileri de dikkate 
alındığında sık sık çıkarılan 
vergi afları, vergi borçla-
rının yeniden yapılandırıl-
ması,şirket bazında vergi 
borçlarının silinmesi  gibi 
uygulamalar ile gelir akım-
larını istedikleri gibi ayar-
layabilmeleri ve ekonomik 
dalgalanmalardan daha az 
etkilenmeleri de sözkonu-
sudur. Ek olarak ekonomik 
büyümeyi katkı açısından 
teşvik sisteminde getirilen 
vergi istisnaları (teknik adı 
ile vergi harcamaları) büt-
çede yer almamakta ancak 
bir tahmin olarak bütçe bel-
gelerine konmaktadır. 

Kısaca belirtmek gerekir-
se yukarıdaki açıklamaları 
ışığında siyasi iktidarların  
bütçenin harcama kana-

dından daha çok vergi ka-
nadında yaptıkları düzenle-
meler ile sınıfsal tercihlerini 
sermayeden yana koyma 
eğiliminde olduklarını ileri 
sürmek mümkündür. Bu-
nun belki son günlerdeki 
bir istisnası kur korumalı 
mevduat, kamu gelirleri-
ne  endeksli bono gibi uy-
gulamalar ile hükümetin 
bu enstrümanlara yatırım 
yapan üst gelir gruplarının 
risklerini üstlenmesi ve ger-
çekleşen risklerin karşılığını 
da  merkezi yönetim bütçe-
sinden ödemesidir. 

Benzer şekilde kamu özel 
İşbirlikleri ile gerçekleşti-
rilen projelere verilen ga-
rantilerin de yine bütçeden 
ödenmesi de siyasilerin 
bütçedeki sınıfsal tercih-
lerini yansıtması açısından 
dikkate  değerdir. Bu şekil-
de emek yanlısı politikalar 
için ayrılabilecek kaynak-
ların daha sermaye yanlısı 
alanlara kanalize edilmesi 
mümkün olur. Bu açıdan 
daha adaletli bir vergi sis-
temi talep etmek emekçi 
sınıfın ancak örgütlü müca-
delesi ile gerçekleşebilir.

Çalışan kesimlerin örgüt-
lenme ve bütçe hakkının 
“hakkını vermeleri” maale-
sef 1980’li yıllardan sonra 
sendikal mücadeleye geti-
rilen kısıtlamalar ve baskılar 
(sendikasızlaştırma) nedeni 
ile mümkün olamamıştır. 
Buna karşılık yukarıda da 
belirtildiği gibi sermaye ke-
siminin hükümetlere erişe-
bilirliği, onları etkilemesi ve 
daha örgütlü hareket etme-
leri kaynakların kimlerden 
toplanacağı ve kimlere da-
ğıtılacağı konusunda daha 
etkilidir.  

NASIL BİR BÜTÇE 
SİSTEMİ?

Aşağıda bu durum karşı-
sında iyi bir bütçe sistemi-
nin nasıl tasarlanabilece-
ği konusunda ya da daha 
teknik bir deyimle etkin 
bir kamu mali yönetiminin 
nasıl bir yapılanma içinde 
olması gerektiği hakkında  
bazı ipuçları vermeye çalı-
şacağız. Öncelikle bir hu-
susu açıklığa kavuşturmak 
gerekmektedir. Yukarıdaki 
açıklamalarda sürekli ola-
rak iktidarlara bütçe yapma 
yetkisinin devredilmesin-
den söz ettik. Bu yetkinin 
kaynağı devletin, adına kol-
lektif açmazlar (collecti-
ve dilemma)  denilen olgu 
sonucu bazı kamu mallarını 
(adalet, savunma, sosyal 
güvenlik, sağlık) üretimin-
den sorumlu olmasında 
yatmaktadır. Devlet bu har-
camaları finansmanını pren-
sip olarak vergileme yolu 
ile çözmeye çalışır. Dolayısı 
ile bütçe toplumun ihtiyaç 
duyduğu ama piyasa me-
kanizması aracılığı ile üre-
timini gerçekleştiremeye-
ceği bu açmazların çözüm 
anahtarıdır. Ancak aşağıda 
değineceğimiz gibi devle-
tin otomatik olarak bu sis-
temi bütçe mekanizmasını 
kullanarak etkin bir biçimde 
işletmesini beklemek aşırı 
iyimserlik olur. 

Zira bir ülkede devle-
tin ekonomiye müdahale 
ederek kolektif açmazları 
çözmesi süreci özünde bu 
bütçe sistemlerin ne kadar 
iyi işlediği ile daha açık bir 
deyimle kamu yönetiminin 
bu açmazları hangi etkinlik 
düzeyinde çözdüğü ile çok 
yakından ilintilidir. Etkin 
devlet kolektif açmazların 
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çözümü sırasında ortaya 
çıkması muhtemel maliyet-
leri (oy uğruna bütçe açığını 
arttırmak, yandaş kayırmak, 
ekonomik istikrarsızlıklara 
yol açmak vb)  minimuma 
indirmeyi  başaran devlettir. 
Böyle bir devlet sisteminde 
kaynaklar kamu yararı kav-
ramına öncelik verilerek 
tahsis edilir, alınan kararlar 
siyasi, popülist ve bürokra-
tik rant  dağıtım mekaniz-
masından  en alt düzeyde 
etkilenir. Böyle bir devlette 
siyaset siyasetçiler tarafın-
dan kamu yararı için yapılır-
ken o ülkenin bürokrasisi de 
“tarafsız, teknik, etkin, va-
tandaş önceliklerine duyarlı 
yani liyakat sahibi” olarak 
nitelendirilir.

Bu çerçeveden hareketle 
sorumuza dönersek, etkin 
devlet sisteminde kaynak 
tahsis mekanizmasının en 
önemli aracı olarak bütçe 
sistemi nasıl bir rol oynaya-
bilir? sorusunun yanıtı ana 
başlıkları ile aşağıdaki şekil-
de sıralanabilir;

Bir kamu mali yönetimi sis-
temi (bütçe sistemi)

- Makro mali disiplini sağ-
lıyorsa- yani bütçeyi aşırı 
borçlanmaya gitmeden, ku-
rallara dayalı ve disiplinli bir 
biçimde yönetebiliyorsa, 
(basiret ve disiplin)

- Eldeki kıt kaynakları top-
lumsal önceliklere duyarlı 
bir biçimde en çok ihtiyaç 
duyulan alanlara dağıtabili-
yorsa, yani bir planlama an-
layışına ve bunu uygulaya-
bilme stratejisine  sahipse, 
(katılımcı plan ve program)

- Bu kaynakları etkin verimli 
ve ekonomik kullanabiliyor-

sa (kamu hizmetinin üre-
timi), yani bütçe israfa yol 
açmadan, yolsuzluk yap-
madan en az maliyetle ve 
işe yarar bir biçimde yöne-
tilebiliyorsa ve sistem bu-
nun ölçümünü yapıp rapor-
layabiliyorsa ,(saydamlık),

- En önemlisi de kaynak kul-
lanımının hesabını verebili-
yorsa (Sayıştay ve Kamuo-
yu denetim mekanzimaları)

İyi bir sistem olarak adlan-
dırılabilir ve kollektif aç-
mazların çözümüne katkıda 
bulunabilir.
Böyle bir sisteminin işlerli-
ğine katkı yapacak altyapı 
ise;

•Kanun hakimiyeti ve ada-
let sisteminin bağımsızlığı-
na, adalet sistemine saygın-
lık kazandırılmasına 

•Yapanın yanına kar kalma-
yacağına garanti edebile-
cek bir yolsuzlukla müca-
dele programına ve buna 
destek olacak bir biçimde 
ihale kanunları ve mevzu-
atının revize edilmesine, 
kamu görevlilerinin yargı-
lanmasındaki istisnaları kal-
dıracak bir personel mev-
zuatının tasarlanmasına 

•Sayıştay’ın ve Merkez 
Bankasının siyasilerden et-
kilenmesini minumuma in-
direcek şekilde görevsel 
bağımsızlıklarının anayasal 
teminat altına alınmasına,

•İşe alımlarda tarafsız ve 
kaliteli personel seçimine 
ve etkin ve detaylı bir mes-
lek içi eğitim programlan-
ması yolu ile bürokrasinin 
kalitesinin yükseltilmesine 
ve iktidar memuru olmak 
yerine halkın hizmetinde 

kamu çıkarını gözeten me-
murlar yetiştirilmesine ve 
atanmasına özen gösteril-
mesine,

•Kamu kesiminin vatandaşa 
hesap verilmesini sağlamak 
üzere yapılan ihale sözleş-
melerine, devlet içindeki 
yazışmalara (devlet güven-
liği açısından hassasiyet ta-
şıyan sınırlı konular hariç) 
vatandaşların erişiminin 
sağlanmasına,

•Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğının vatandaşların anlaya-
bileceği, teknik detaylara 
boğulmamış bir biçimde 
Vatandaş Bütçesi döküma-
nı hazırlaması ve bunu büt-
çe Meclise sunulmadan en 
az bir ay önce önce kamuo-
yuna sunulabilecek şekilde 
bütçe hazırlama sürecinin 
zaman çizelgesinin yeni 
baştan tasarlanmasına,

•Merkezi yönetim bütçe-
sinin hazırlık süresinin en 
az altı ay hatta daha fazla 
olarak belirlenmesine ve 
toplumun değişik kesimle-
rinin görüşlerinin alınması 
ve bütçe uygulama sonuç-
larının takip edilmesi sağla-
yacak uzmanlardan oluşan 
paneller oluşturulmasına,

•Vergi sisteminde bir kere-
lik servet vergisi alınması, 
artan oranlılık, istisnaların 
azaltılmasına, yeniden yapı-
landırma kanunları çıkarıl-
mamasına, vergi borçlarının 
silinmesine son verilmesine, 
ödenmemiş vergilerin takip 
ve tahsilatın hızlandırılma-
sına ve kimseye ayrıcalık 
tanınmamasına imkan ve-
recek şekilde düzenlemeler 
yapılmasına, bağlı olduğu-
nun da altını çizmek gerek-
mektedir. 



ikinciyuzyildergi

85Temmuz-Ağustos

1 Bütçelerin siyasi niteliğinin toplum 
kesimleri tarafından yeterince anlaşılıp 
içselleştirildiğini ileri sürmek  ne yazık ki 
çok mümkün değildir.

2 Daha açık bir ifade ile burada uyum 
sözcüğü hükümetin merkez bankası 
bağımsızlığına ve o çerçevede uygu-
layacağı politikalara uyum göstermesi 
anlamında kullanılmıştır.  

3   Katılımcı Bütçenin bütün boyutları ile 
bu makalenin sınırları içinde tartışılma 
imkanı olmadığı için merkezi yönetim 
bütçesinin karar süreçlerinde  hem va-
tandaşların hem de kitle örgütlerinin rol 
alması konusuna burada ayrıntılı olarak 
değinilmemiştir.

4 Genel Devlet tanımı esas olarak faa-
liyetleri vergi ve benzeri gelirlere dayalı 
olarak yürütülen  kurumları kapsamak-
tadır.  Bunun dışında iktisadi hayatta 
ticari kurallara göre faaliyet göstermesi 
gereken Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
(KİT’ler) ve Kamu Bankaları da bu res-
me dahil edildiğinde ortaya Kamu Sek-
törü olarak adlandırılan bir büyüklük 
daha çıkar. Merkezi yönetim KİT’lerin 
de ihtiyaç duyduğu finansmanı temin 
etmek, kamu bankalarının ihtiyaç duy-
duğu finanmsanı sağlamak gibi görev-
leri de üstlenir.

5 Buna ragmen Genel Yönetim har-
camalarının GSYH içindeki payı 2019 
itibari ile  OECD-Avrupa ülkeleri ortala-
masının yaklaşık 10 puan altındadır.

6 Ekonomik sınıflama bütçenin kul-

landığı girdileri göstermektedir. Kamu 
hizmetini ifa ederken personele yapılan 
harcamalar, yapılan yatırımlar, değişik 
kesimlere yönelik transferler gibi ikti-
sadi kategoriler hakkında bilgi edin-
memizi sağlar. Fonksiyonel sınıflama 
ise bu girdilerin  hangi kamu hizmetini 
(fonksiyonunu) üretmek (eğitim, sağ-
lık, savunma, adalet, vb) için kullanıldığı 
hakkında fikir verir. Böylece bu Tablo 
sayesinde  kaynakların hangi hizmet 
alanlarına tahsis edildiği ve siyasi ön-
celiklerin neler olduğu konusunda  fikir 
edinilmesini mümkün olur. Ekonomik 
ve fonksiyonel sınıflamanın bir arada 
gösterildiği bu Tablo aynı zamanda 
“çapraz sınıflama” tablosu olarak da 
bilinir.

7 Genel Kamu Hizmetleri sınıflamada 
diğer kamu hizmet kategorilerine da-
ğıtılamayan kamusal görevlerin takip 
edildiği başlıktır. Burada Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Cum-
hurbaşkanlığı vb gibi politika oluşturan 
kurumlar yer alır. Faiz harcamalarının 
bu kategoride yer alması da faiz öde-
melerinin içerik olarak spesifik bir hiz-
met grubu ile ilintilendirilememesi ile 
ilgilidir.

8 Bu kalemden yapılan sağlık harca-
maları merkezi yönetim bütçesine ait 
sağlık harcamalarıdır. Bunun dışında 
Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden ya-
pılan sağlık harcamaları buradaki tutara 
dahil değildir. Dolayısı ile bu analizimiz 
merkezi yönetim bütçesinden doğru-
dan yapılan sağlıkla ilgili tahsislerin kul-
lanımı ile sınırlıdır.

 9 Ek bir bilgi olarak savunma harcama-
larının sadece Merkezi Yönetim Bütçesi 
içinden yapılmadığına dikkat çekmek 
gerekmektedir. Merkezi Yönetim Büt-
çesi içinde yer almayan Savunma Sa-
nayii Fonu da savunma harcamaları 
içinde önemli bir yer tutar.

10 Çok genel hatları ile toplumu oluş-
turan fertlerin kolektif olarak fayda 
sağlayacakları halde bireysel olarak 
fiyatını ödemek istemedikleri kamu 
malının (eğitim sağlık, savunma vb) 
üretilememesinden doğan sorunlara  
kollektif açmaz adı verilmektedir. Ko-
lektif açmazların çözümü devlet de-
nilen organizasyon aracılığı ile olur. Bir 
başka deyişle ekonomiye devletin mü-
dahalesi kolektif açmazların çözümü 
için gereklidir.

11 Daha önce de değindiğimiz gibi si-
yasi rant hükümetlerin kendisine yakın 
çevrelere desteklerini devam ettirmesi 
karşılığında devlet kaynaklarını kullan-
dırması anlamına gelir. Popülist rant 
dağıtımı yeniden seçilebilmek için top-
lumun tüm kesimlerine mavi boncuk 
dağıtılmasına benzer. Bürokratik rant 
ise, siyasetçinin göreve getirdiği bü-
rokratların iktidar yanlısı siyasi partiye 
yanaşarak daha yüksek mevki , makam 
ve maddi çıkar elde etmeleri olarak 
tanımlanabilir. Bunların hepsi özünde 
ekonomik istikrarsızlık ve adaletsizlik 
nedeni olarak kamu kaynaklarının is-
raf edilmesi, yolsuzluğun ve toplumsal 
huzursuzluğun yayılmasının temel ne-
denleridir.

Dipnotlar

Kuşkusuz yukarıda sayılan-
lara konu ile ilgisi olan çev-
relerin daha fazla katkı yap-
ması ile bütçeler çok daha 
düzgün ve vatandaş odaklı 
olarak hazırlanabilir ve ül-
kemizde demokrasinin kök-
leşmesinde önemli katkılar 
sağlayabilir. 

SONUÇ

Bu makalede bütçenin si-
yasi,ekonomik ve sosyal 
boyutuna kuşbakışı da 
olsa bir açıklama getirmeyi 
amaçladık.. Böylece büt-
çelerin toplumların hayatı 

içerisindeki rolüne vurgu 
yapmaya, bir yandan da bu 
konunun ne kadar çetrefil-
li ve değişik grup ve sınıf-
ların çıkarları ile ne kadar 
bağlantılı olduğuna da dik-
kat çekmeye gayret ettik.  
Bütçe önemli bir doküman 
olmakla beraber özellikle 
ülkemizde demokrasinin 
gelişmesi ve hesap sorma 
mekanizmalarının kamu ya-
rarı gözetilerek işletilmesi 
açısından öneminin yete-
rince anlaşılamadığı konu-
suna değindirmelerde bu-
lunduk. Nihai olarak böyle 
bir amaca erişebilmek açı-

sından “nasıl bir bütçe sis-
temi” sorusuna bir makale 
sınırları içinde yetersiz de 
olsa bir açılım getirmeye 
çalıştık. Beklentimiz bütçe 
konusunun bundan sonra 
sadece siyasetçilerin,bü-
rokratların/uzmanların te-
kelinde tartışılan bir mese-
le olmaktan çıkarılması ve  
toplumu oluşturan özellikle 
çalışan kesimlerin yararına 
bir dokümana dönüşmesi 
konusunda bir sahiplenme 
ve farkındalık ortamının ya-
ratılmasıdır.
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KaraoguzEmrah
emrah.karaoguz@khas.edu.tr

Devletlere ekonomik kal-
kınma süreçlerinde oldukça 
pasif bir rol biçen neolibe-
ral yaklaşım, 2008 küresel 
ekonomik krizi ile birlikte 
daha yaygın ve ciddi olarak 
sorgulanmaya başlanmış-
tır. Büyüme rakamlarındaki 
düşüşler, büyümeyle yeterli 
istihdamın yaratılamama-
sı, enflasyon, sürdürülemez 
borçlanma ve ülkeler ara-
sında ve ülkelerin içerisinde 
gelir dağılımının bozulması 
başlıca sorunlar olarak or-
taya çıkmaktadır. Ekonomik 
sorunların yanı sıra ve onlar-
la da ilişkili olarak, aşırı mil-
liyetçiliğin, popülizmin ve 
otoriter eğilimlerin son yıl-
lardaki küresel yükselişinin 
büyük ölçüde 1980’li yılların 
neoliberal dönüşümü ile ilgi-
li olduğu vurgulanmaktadır. 

Neoklasik iktisat öğretileri 
çerçevesinde her koşul ve 
şart altında neoliberal poli-
tikaları salık veren uluslara-
rası kuruluşların, kalkınma-
nın bağlam-bağlı doğasını 
ve geç kalkınmacılığın en 
önemli aktörlerinden biri-
si olan devleti görmezden 
geldiği haklı olarak belirtil-
mektedir.

Neoliberal küreselleşmenin 
de diğer faktörler ile birlikte 
sebebiyet verdiği günümüz 
sosyo-ekonomik sorunları-
nın çözümü için ne tür bir 
devlet ekonomik kalkınma 
sürecini yönlendirmelidir? 
Devlet bir şekilde piyasa-
ya ve ekonominin geneline 
müdahalelerde bulunacak-
tır. Fakat ideal bir devlet-pi-
yasa-toplum ilişkisi nasıl 

kurulmalıdır? Devlet-odaklı 
kalkınmacılık hangi doğrul-
tuda şekillenmelidir? Güncel 
tartışmalardan hareketle şu 
hususların ön plana çıktığı-
nı söyleyebiliriz: (a) Liyakat 
usulü işleyen, eşgüdüm içe-
risinde çalışan ve gündelik 
siyasi tartışmaların gölge-
sinde kalmadan uzun va-
deli politikalar oluşturabilen 
profesyonel bir bürokrasinin 
varlığı, (b) toplumun ekono-
mik kalkınmanın bir paydaşı 
haline gelmesi ve demokra-
sinin içselleştirilmesi ve (c) 
büyümenin sürdürülebilir ol-
ması ve çevrenin korunması 
esastır. Ancak bu özellikle-
re haiz ve bu hassasiyetleri 
dikkate alan bir devlet yirmi 
birinci yüzyılda ekonomik 
kalkınmayı başarılı bir şekil-
de yönlendirebilecektir.

H. Emrah Karaoğuz
Akademisyen

Yirmi birinci yüzyılda devlet-odaklı 
kalkınmacılık: Neler yapılmalı, kim 

için ve nasıl olmalı?
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LİYAKAT USULÜ İŞLEYEN 
PROFESYONEL BİR 

BÜROKRASİ 

Eğer amaç yalnızca eko-
nomik büyümeyi değil aynı 
zamanda kapsayıcı, eşitlikçi 
ve adaletli bir kalkınma sü-
recini gerçekleştirmek ise, o 
halde öncelikle olarak tar-
tışılması gereken hususlar-
dan bir tanesi liyakat usulü 
işleyen profesyonel bir bü-
rokrasinin varlığıdır. Uygu-
lanacak ekonomi politikaları 
önemli olmakla birlikte, bu 
politikaların hangi süreçler-
den geçerek üretildikleri ve 
uygulandıkları da elzemdir.
Ekonomik kalkınma uzun 
ve zorlu bir süreçtir. Neo-
liberal önermenin aksine, 
kalkınmayı tüm ülkeler için 
aynı şekilde mümkün kılabi-
lecek tek tip bir model veya 
politika sepeti yoktur. Geç 
kalkınmacılığın en önem-
li unsurlarından bir tanesi 
politika-yapım süreçlerinde 
deneme-yanılma yöntemi 
ve öğrenmedir. Ülkelerin 
kendilerine has özellikleri-
ne, iç dinamiklerine ve karşı 
karşıya oldukları uluslararası 
konjonktüre göre uygula-
nabilir olan ve uygulanması 
gereken politikalar farklılık 
gösterecektir. Dolayısıyla 
ancak ve ancak işinin uzma-
nı ve profesyonel bir bürok-
rasinin varlığında doğru ol-
duğu öngörülen politikalar 
uygulamaya konulabilir ve 
sahadan gelen geri bildirim-
lere göre revize edilerek et-
kin hale getirilebilir. Liyakat 
esastır. 

Gelişmekte olan ülkelerde 
görülen en temel sorun-
lardan bir tanesi hem dev-
letin ekonomideki diğer 
aktörlerden hem de bürok-
rasinin siyasilerden özerk 

olmamasıdır. Bir diğer ifade 
ile hem devlet kendi ulusal 
kalkınma stratejilerini farklı 
çıkar gruplarının güdümün-
de kalmadan oluşturabiliyor 
olmalı hem de bürokratik 
özerklik belirli bir çerçeve ile 
sağlanıyor olmalıdır. Özel-
likle ikinci husus göz önüne 
alındığında, “yırtıcı devlet”-
lerde görüldüğünün aksine, 
bürokrasinin işleyişi siyasile-
rin kişisel çıkarları doğrultu-
sunda, toplumun aleyhinde 
ve kısa dönemli kaygılar ile 
şekillenmemelidir. 

Bürokratik özerkliğin sağ-
lanması için ise kurumların 
gerçek anlamda kurumsal-
laşabilmesi ve kişilerin ba-
kış açılarına ve duruşlarına 
göre çehresini değiştirme-
mesi gerekmektedir. Ku-
rumsallaşma ve saygınlık 
ise yine liyakat ile mümkün-
dür. Devlet kurumlarında işe 
alım süreçlerinde ve kurum 
içi yükselme dinamiklerinde 
performans ve yetkinlik be-
lirleyici unsur olmalıdır. Eğer 
siyasi veya diğer ilişkiler li-
yakatin önüne geçerse, o 
halde etkin politikalar oluş-
turulamayacak ve uygula-
namayacaktır.

Liyakat ile birlikte elde edi-
lecek en büyük kazanımlar-
dan bir tanesi kanıta-dayalı 
politika-yapım süreçleridir. 
Devlet-odaklı kalkınmanın 
başarılı olabilmesi için kamu 
kaynaklarının etkin kullanımı 
şarttır. İlgili destek program-
ları, teşvikler ve politikalar 
uygulanmadan önce, uygu-
lanıyorken ve uygulandıktan 
sonra bilimsel yöntemlerle 
ve sistemli olarak etki ana-
lizlerinin gerçekleştiriliyor 
olması gerekmektedir. Ne-
den A sektörü yerine B sek-
törü desteklenmektedir? 

Kısa, orta ve uzun vadeli 
öngörüler nelerdir? Riskler 
nelerdir? Riskler karşısında 
atılması planlanan adımlar 
nelerdir? Destek program-
ları veya teşvikler neden is-
tenilen düzeyde başarı ge-
tirmemektedir? Sorunların 
üstesinden nasıl gelinebi-
lir? Bu ve benzeri soruların 
gerçek anlamda ve çözüm 
odaklı bir şekilde yanıtlana-
bilmesi için liyakat prensibi 
ile oluşturulmuş ve çalışan 
bir bürokrasiye ihtiyaç var-
dır. Böylece işleyen bir bü-
rokraside etki analizlerinin 
ana amacı öğrenmek ola-
caktır.  

Bürokratik koordinasyon 
da son derece önemlidir. 
Ekonomik kalkınma doğası 
gereği çok boyutlu bir ol-
gudur. Eğitimden sağlığa, 
teknoloji politikalarından 
dış politikaya kadar birçok 
alan ekonomik kalkınma ile 
doğrudan ilişkilidir. Örne-
ğin, günümüzde teknoloji 
ve yenilik politikalarının et-
kinliği için eğitim sisteminin 
ve politikalarının da etkin 
olması gerekmektedir. Ya da 
ekonomik kalkınmayı önce-
liklendirmiş devletlerde dış 
politika da belirlenen hedef-
lere ulaşmada bir enstrüman 
olarak kullanılmaktadır. İlk 
etapta farklı ve birbirinden 
bağımsız olarak düşünüle-
bilecek politika alanları as-
lında birbirleri ile ilişkilidir ve 
bunların farklı etkileşimleri 
ekonomik kalkınmayı fark-
lı şekillerde etkilemektedir. 
Geç kalkınmacılıkta kaynak-
ların görece kısıtlı olduğu ve 
verimli kullanılması gerekti-
ği de hesaba katılırsa, dev-
let kurumları arasında eşgü-
dümün sağlanması esastır. 
Eğer bir ülkede dış işleri ile 
ilgili bakanlık ve sanayi ve 



88    

w
w

w
.ik

in
ci

yu
zy

ild
er

g
i.c

o
m

İkinci Yüzyıl Dergi

teknoloji ile ilgili bakanlık 
birbiri ile konuşmuyor ise, o 
halde dış politika kalkınmacı 
olamayacaktır. Mevcut küre-
sel sistemde kalkınmacı dış 
politika yürütemeyen ülke-
ler ise istedikleri başarıları 
elde edemeyecektir.

DEMOKRASİNİN 
İÇSELLEŞTİRİLMESİ 

Yirmi birinci yüzyıl kalkınma-
cılığını bir önceki yüzyıldan 
ayıran en temel unsurlar-
dan bir tanesi demokrasidir. 
Günümüzde kalkınma sü-
reçlerinin demokratik yön-
temler ile gerçekleştirilmesi 
gerektiği hususunda ortak 
bir kanı ve toplumsal talep 
vardır. Birçok yazarın be-
lirttiği üzere demokratik 
olmayan rejimlerde en azın-
dan kısa vadede ekonomik 
başarı elde edilebilir. Fakat 
günümüzde ekonomik per-
formansa dayalı meşruiyet 
kabul edilebilir değildir. Eko-
nomik olmayan göstergeler 
birçok durumda ekonomik 
göstergelerden daha önem-
lidir. Dolayısıyla demokra-
si her şeyden bağımsız ve 
normatif olarak önemlidir ve 
savunulmalıdır.

Devlet-odaklı kalkınmacı-
lığın günümüzde başarılı 
olarak nitelendirilebilmesi 
için katılımcılık, şeffaflık ve 
hesap verilebilirlik temel 
prensiplerden olmalıdır. Ka-
tılımcılık yirminci yüzyılda 
olduğu gibi yalnızca dev-
let ve özel sektör arasında-
ki ilişki kapsamında anlam 
kazanmamalıdır. Yirminci 
yüzyıl koşullarında amaç sa-
nayileşme olduğu ve büyük 
sermayedarlar bu çerçeve-
de öne çıktığı için devletle-
rin büyük şirketler ile ilişki 
kurmaları yeterli görülmek-

teydi. Fakat günümüzün 
“bilgi ekonomisi” ile birlikte 
sanayileşmenin yerini yazı-
lım, vb. sektörlerin alması 
devletlerin farklı kapasiteler 
geliştirmesini de gerekli kıl-
maktadır. Eğitim ve sağlık 
başta olmak üzere beşeri 
sermayenin geliştirilmesine 
yönelik adımlar atılmalıdır. 
Sivil toplum ve hatta birey 
bazında katılımcılık teşvik 
edilmeli ve hayata geçiril-
melidir. Esasen bu durum 
günümüz kalkınmacılığının 
karşı karşıya olduğu temel 
imtihandır: Devletler günü-
müzde çok daha fazla sayı-
da ve farklı çıkarlara sahip 
aktörü demokratik süreçleri 
de işleterek kendi ulusal he-
defleri çerçevesinde birleş-
tirebilmelidir. Bu stratejiler 
de en başta katılımcılık ilkesi 
ile oluşturulmalıdır. 
Kısacası, ekonomik kal-
kınmanın tanımı, amacı ve 
araçları demokratik süreç-
ler işletilerek tartışılmalı ve 
belirlenmelidir. Kalkınma 
insanlar içindir; bireylerin 
refah seviyelerini prensip 
olarak onların öngördü-
ğü şekilde artırmak içindir. 
Devletler bu yaklaşımdan 
hareketle piyasa ve toplum 
ile olan ilişkilerini düzenle-
melidir.  
     
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME 
VE ÇEVRENİN KORUNMASI

Günümüz kalkınmacılığı-
nın kesinlikle dikkate alma-
sı gereken bir diğer husus 
ise çevredir. Ekonomik bü-
yümenin doğayı tahrip et-
memesi, ekolojik dengeleri 
olumsuz etkilememesi ve 
iklim değişikliğini ciddiye 
alması gerekmektedir. Dün-
ya genelinde birçok kurum, 
kuruluş ve araştırmacının 
detaylandırdığı üzere iklim 

değişikliği artık bir güvenlik 
meselesidir. İnsanlığın ortak 
sorunudur. Bir yandan küre-
sel olan bu meselenin küre-
sel düzlemde çözülmesi ge-
rekmektedir. Diğer yandan 
ise devletlerin bu konuya 
hassas bir şekilde yaklaş-
maları ve kalkınma-çevre 
arasında artık bir ikilem ya-
ratmamaları gerekmektedir. 
Yani ne-olursa-olsun-eko-
nomik-büyüme yaklaşımı 
terk edilmeli ve konu bu 
çerçeveye indirgenmemeli-
dir.

Şu soruların cevapları günü-
müz devletlerinin ne ölçüde 
kalkınmacı oldukları husu-
sunda bilgilendirici olacak-
tır: Devlet iklim değişikliği-
ni ve çevresel sorunları ne 
ölçüde dikkate almaktadır? 
Ekonomik girişimlerinde bu 
hususları ne oranda ve na-
sıl gündeme getirmektedir? 
Çevre ile ilgili bir sorun ya-
şandığında, ilgili sivil toplum 
kuruluşları ve uzmanlar po-
litika-yapım süreçlerine ne 
oranda katılabilmektedir? 
Uzman görüşleri ne ölçüde 
dikkate alınmaktadır? Eği-
tim alanında çevre ile ilgili 
konular nasıl ele alınmak-
tadır? Tüm bu soruların ya-
nıtları yirmi birinci yüzyılda 
uygulanacak kalkınmacılığın 
ne ölçüde ideal olduğu ko-
nusunda bilgilendirici ola-
caktır. 

SONUÇ

Devlet kurumlarında liyakat, 
eşgüdüm içerisinde politika 
üreten bir bürokratik yapı, 
demokrasi ve sürdürülebilir 
büyüme yirmi birinci yüz-
yıl kalkınmacılığının anah-
tar kelimelerindendir. Kanı-
ta-dayalı, bilimsel, sistemli 
ve öğrenmenin gerçekleşti-
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rilebildiği politika-yapım ve 
uygulama süreçleri ancak 
bu hususlar dikkate alındığı 
zaman hayata geçirilebile-
cektir. Yirmi birinci yüzyıl 
devlet-odaklı kalkınmacılı-
ğının başarılı olarak tasvir 
edilmesi bu hususlar etra-
fında şekillenecektir. 

Şunu vurgulamakta fayda 
vardır. 2008 küresel eko-
nomik krizi, Çin’in yükselişi, 
ABD-Çin rekabeti ve son 
olarak KOVİD-19 salgını ne-
oliberalizmin hegemonyası-
nı zayıflatmış ve farklı mo-
dellerin uygulanabilmesinin 
önünü açmıştır. Devletlerin 
daha aktif olarak ekonomik 
kalkınmayı desteklemesi ve 
yönlendirmesi gerektiği-
ni vurgulayan yaklaşımlar 
daha kuvvetli bir şekilde 
gündeme gelmektedir. Bu 
noktada birçok akademik 
çalışmada “devlet kapasite-
si” olarak kavramsallaştırılan 
olgu elzemdir. Kapasitesi 
yüksek devletler (yukarıda 
değinilen hususları dikkate 
alan ve uygulayan) mevcut 
uluslararası ekonomik sis-
temi ve dinamiklerini kendi 
lehlerine kullanabilecektir. 

Şöyle bir örnek verilebilir. 
Çin, Afrika ile olan ekono-
mik ilişkilerini son on yılda 
ciddi ölçüde artırmıştır. Fa-
kat bazı Afrika ülkelerinin 
diğerlerine oranla bu iliş-
kilerden daha fazla fayda-
lanabildikleri ve ekonomik 
kalkınmalarını sağlama yö-
nünde araçsallaştırabildik-
leri görülmektedir. Farkı ya-
ratan devlet kapasitesidir. 
Kapasitesi yüksek devletler 
Çin ile ortaya çıkan fırsatla-
rı daha iyi değerlendirebil-
mektedir. 

Veyahut günümüz küresel-
leşme sürecinde pragmatik 
milliyetçilik olarak da adlan-
dırılan yaklaşımın daha fazla 
benimsendiği görülmekte-
dir. Bu yaklaşım küreselleş-
me karşıtı ve küreselleşme 
yanlısı olarak tasvir edebi-
leceğimiz iki uç noktanın 
ortasında kalmaktadır. Buna 
göre küreselleşme (neolibe-
ral politikalar da dahil olmak 
üzere) ulusal kalkınma he-
deflerine ulaşılabilmesi nok-
tasında araçsallaştırılabilir. 
Küreselleşmeye prensip ola-
rak karşı çıkmak doğru de-
ğildir. Teknoloji transferi için 

yabancı yatırım gerekiyorsa 
bu teşvik edilmelidir. Bilim-
sel faaliyetin etkinliği için 
uluslararası iş birlikleri ge-
rekiyorsa gerekli bağlantılar 
kurulmalıdır. İhracatın artırıl-
masına yönelik uluslararası 
girişimlerde bulunulmalıdır. 
Fakat küreselleşme aynı za-
manda tehdit unsurları da 
barındırmaktadır. Ekonomik 
ilişkiler günümüz konjonk-
türünde bir silah gibi kulla-
nılabilmektedir. Başka bir 
ülkede cereyan eden krizler 
tüm ülkelerin ekonomik gü-
venliğini tehdit edebilmek-
tedir. Dolayısıyla küreselleş-
me faydalı olduğu ölçüde 
kabul edilebilirdir.

Türkiye her anlamda potan-
siyeli yüksek bir ülkedir. Fa-
kat bu potansiyeli arzu ettiği 
ölçüde hayata geçireme-
mektedir. Orta-gelir tuza-
ğından kurtulamamaktadır. 
Türkiye’nin yirmi birinci yüz-
yılda öncelikle vatandaşları 
tarafından başarılı bulunan 
bir ekonomik kalkınma sü-
recini yönlendirebilmesi için 
liyakat, demokrasi ve sürdü-
rülebilirlik üç önemli unsur 
olarak ön plana çıkmaktadır.        
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Necdet Saraç hazırladı: 

CHP ne diyor?
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“Herkesten ödeme gücüne göre 
vergi alacağız.”
CHP Seçim Bildirgesi
2018 Haziran

GELİR DAĞILIMI ADALET-
SİZLİĞİNE SON VERECE-

ĞİZ

Emeğe verilen değer, üreti-
len zenginliğin adil bölüşü-
mü ve çalışanların ulaştığı 
yaşam standartları toplum-
larda refahın temel göster-
geleri arasındadır. Günü-
müzde üretim ve hizmetler 
çeşitlenip artarken çalışma 
koşulları ağırlaşmakta ve 
çalışanlara sunulan ücret ve 
yaşam standartları gerile-
mektedir. Cumhuriyet Halk 
Partisi, herkesin ürettiği ve 
kazandığı bir Türkiye’yi he-
deflemektedir. Emeğe sa-
hip çıkarak insan onuruna 
yaraşır bir çalışma hayatı 
kurmayı amaçlamaktadır.
Şeffaf, hesap verebilir, adil, 
rekabetçi ve öngörülebilir 
bir ekonomik düzen kura-
cağız.

• Zengini daha zengin et-
meye dayalı mevcut büyü-
me anlayışı yerine, hakça 
paylaşıma dayalı, kapsayıcı 
ve sürdürülebilir bir kalkın-
ma anlayışını getireceğiz.

• Sadece milli geliri değil, 
yurttaşlarımızın yaşam ka-
litesini ve mutluluğunu da 
artıracağız.

• Üreten, çalışan yurttaşla-
rımızın emeklerinin karşı-
lığını almasını sağlayarak, 
gelir dağılımı adaletsizliğini 
hızla ortadan kaldıracağız. 

VERGİ REFORMU

Mevcut vergi politikaları; 
yoksullar, çalışanlar ve sos-
yal dışlanmaya maruz kalan 
kesimlerden, rantiye kesi-
mine aktarım yapmaktadır. 
Bu nedenle, gerçekleştire-
ceğimiz vergi reformu, ön-
celikle bir sosyal politika 
enstrümanıdır. 

Bu reform üç unsurdan 
oluşmaktadır.

Birincisi, dolaylı vergilerin 
azaltılmasıdır. Dolaylı ver-
gilerdeki küçülme sayesin-
de temel mal ve hizmet-
ler üzerinde vergi yükünü 
azaltarak, sosyal yardım 
ihtiyacını azaltmanın yanı 
sıra, halkımızın gıda başta 
olmak üzere temel ihtiyaç-
lara erişimini temin edecek 
ve yaşam kalitesini yüksel-
teceğiz.
İkincisi, düzeltici vergilen-
dirme politikalarını uygu-
layarak, herkesten ödeme 
gücü ilkesine göre vergi ala-
cağız. Bu politikalarla hem 
dolaylı vergilerdeki küçül-
menin kamu bütçesi üze-
rinde baskı oluşturmasını 
engelleyecek hem de vergi 
adaletinin sağlanması su-
retiyle kayıt dışı istihdamın 
önüne geçeceğiz.

Üçüncüsü, vergi sistemi-
ni şeffaflaştırarak, vergi 
ödeyenlerle ödemeyenler 
arasındaki adaletsizliği gi-
dereceğiz. Vergide adaleti 
sağlayarak, tahsil oranla-
rındaki düşüşün önüne ge-
çecek ve kamu maliyesine 

ilişkin belirsizliklere son ve-
receğiz. 

FAİZLERİ SİLECEĞİZ

• Bankalarda ve varlık yö-
netim şirketlerinde takibe 
düşmüş, kredi kartı ve tü-
ketici kredisi borçlarını risk 
esasına göre satın alacak, 
borç faizlerini, vergi, resim, 
harç, dosya parası, kapak 
ücreti gibi tüm mali yüküm-
lülüklerini silecek, sadece 
ana parayı uzun vadeye 
yayarak tahsil edeceğiz ve 
borçluların sicil kayıtlarını 
sileceğiz.

• Çiftçinin üretimde kul-
landığı mazottan ÖTV ve 
KDV’yi kaldıracağız.

• Çiftçilerimizin tarımsal 
kredi borçlarının faizlerini 
sileceğiz.

• Aile Sigortası kapsamına 
alınan yurttaşlarımızın Ge-
nel Sağlık Sigortası prim 
borçlarını sileceğiz.

• Tüm kamu personeli ve 
emeklilerin ücret artışları-
nı belirlerken sadece enf-
lasyonu değil, büyümeden 
kaynaklı refah payını da 
tam olarak dahil edeceğiz.

• Vergide adaleti sağlaya-
cak, az kazanandan az, çok 
kazanandan çok vergi ala-
cağız.

• Ücretlilerin ve esnafın as-
gari ücrete kadar olan ge-
lirlerine gelir vergisi muafi-
yeti tanıyacak şekilde, gelir 
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vergisi dilimlerini yeniden 
düzenleyeceğiz. 

VERGİ ADALETİ

• Gelir dağılımı eşitsizliğini 
ortadan kaldıran vergi re-
formunu hayata geçirece-
ğiz.

• Sabit telefon ve cep te-
lefonu şirketlerine haksız 
olarak tanınan vergi avan-
tajlarını iptal edecek, Hazi-
ne payını tam olarak tahsil 
edeceğiz.

• Asgari ücretten alınan 
vergileri kaldıracağız.

• Esnafın kira stopajını kal-
dıracağız.

• Herkesten gücüne göre 
vergi alacak, vergi gelirleri 
içinde dolaylı vergilerin pa-
yını azaltarak, gelir vergisi 
dilimlerini gelir adaleti esa-
sına göre yeniden ayarlaya-
cağız.

• Kurumlar vergisindeki is-
tisnaları gözden geçirecek 
ve haksızlığa yol açan vergi 
muafiyet ve istisnalarını kal-
dıracağız.

• Vergi cennetlerine kaçırı-
lan kazançları vergilendire-
ceğiz.

• Kayıt dışı ekonomiyle mü-
cadele edecek, kayıt dışılık 
oranını hızla düşüreceğiz.

• Sosyal güvenlik primleri-

ni, gelir idaresi aracılığıyla 
toplayacağız.

• Özel sektör ve belediye-
lerin kamuya olan borçla-
rını, özellikle SGK’ye olan 
borçları ile KDV alacaklarını 
mahsuplaştıracak ve KDV 
iadelerini kısa süre içinde 
gerçekleştireceğiz.

HALKTAN TOPLANAN 
VERGİLERİN HESABI 

VERİLMELİ 

16 Maddelik Buhrandan 
Çıkış Çağrısı/2020

(5.) Sayıştay gerçek işlevi-
ne kavuşturulmalıdır.

Hükümet, TBMM adına de-
netim yapan Sayıştay’ın 
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denetim alanını uluslararası 
normlara uygun olarak ge-
nişletilmeli ve bu konuda 
gerekli yasal düzenlemeleri 
derhal parlamentoya suna-
cağını kamuoyuna açıkla-
malıdır. Böylece hesap ve-
rebilirliğin kapısı açılmalıdır.

(8.) TBMM’de “Kesin Hesap 
Komisyonu” kurulmalıdır.

Hükümet, kesinleşen büt-
çe harcamalarını gösteren 
“Kesin Hesap Kanunu”nun 
sağlıklı bir zeminde tar-
tışılmasını sağlamak için 
TBMM’nde bir “ Kesin He-
sap Komisyonu” kurula-
cağını ve bu Komisyonun 
Başkanlığının da muhalefet 
partisine verileceğini kamu-
oyuna açıklamalıdır.

(9.) Ulusal Vergi Konseyi 
kurulmalıdır.

Halktan toplanan vergilerin 
nerelere harcandığının he-
sabının verilmesi demok-
rasinin olmazsa olmazıdır. 
Hükümet, vergi politikala-
rındaki çarpıklıkları gider-
mek ve adaletli bir vergi 
politikası uygulamak ama-
cıyla “Ulusal Vergi Konse-
yi” kurulacağını ve bu Kon-
sey’in her yıl düzenleyeceği 
raporları Resmi Gazetede 
yayınlayacağını taahhüt et-
melidir. 

(10.) Ekonomik ve Sosyal 
Konsey çalıştırılmalıdır.

Hükümet, sorunlara birlik-
te çözüm üretmek için bir 

Anayasal kurum olan “Eko-
nomik ve Sosyal Konsey’i 
belli aralıklarla toplayaca-
ğını, ilgili tarafların görüşü 
alınmadan dar bir kadroyla 
ya da tek başına karar alın-
mayacağını kamuoyuna ta-
ahhüt edilmelidir.

ULUSAL VERGİ KONSEYİ 
KURACAĞIZ

İkinci Yüzyıla Çağrı 
Beyannamesi/2020

(7.2) Adaletli bir vergi po-
litikası uygulamak amacıy-
la “Ulusal Vergi Konseyi” 
kurulacak ve Konseyin her 
yıl düzenleyeceği raporlar 
Resmi Gazete’de yayınla-
nacaktır. 
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Yunus Emre yazdı:
Mecbur adamın adaylığı



ikinciyuzyildergi

95Temmuz-Ağustos

Özel Dosya
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yunusemrechp
y.emre@tbmm.gov.tr

Yaşar Kemal en önemli eseri 
İnce Memed’i “içinde baş-
kaldırma kurduyla doğmuş 
insanın romanı” olarak ta-
nımlamıştı. Büyük yazarı-
mıza göre bu nedenle İnce 
Memed bir “mecbur adam-
dı”. Mecbur adam ifadesi 
edebiyatımız için geçerli 
olduğu kadar siyasi haya-
tımız için de geçerli. Kemal 
Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı 
adayı olmak ve cumhurbaş-
kanı olarak Türkiye’yi bu ka-
ranlıktan çıkarmak zorunda. 

Bu adaletsiz düzeni değiş-
tirme “kurduyla doğmuş” 
birisi.  Bu nedenle o da bir 
“mecbur adam” ve aday 
olup seçilmesi de bir “mec-
bur adam” öyküsü. Bu yazı-
da bir “mecbur adam” olarak 
Kılıçdaroğlu’nun adaylığını 
ve nasıl bir cumhurbaşka-
nı olacağını ele alacağım. 
Öncelikle yaklaşmakta olan 
seçimlerin neden önemli ol-
duğuyla başlayalım. 

CUMHURBAŞKANLIĞI 
SEÇİMLERİ NEDEN 

ÖNEMLİ?

Türkiye olağanüstü hal şart-
larında yapılan 2017 refe-
randumuyla yeni bir ortama 
girdi. Unutmamak gerekir ki 
erken ya da zamanında ya-
pılsın önümüzdeki seçimler-
de bu yeni ortam oylanacak. 
Türkiye yapılacak seçimler-
de adına “Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi” de-
nilen tek adam rejiminden 
çıkıp çıkmamayı oylayacak. 

Muhalefetin kazanması du-
rumunda güçlendirilmiş 
parlamenter sisteme geçi-
lecek. Erdoğanizm kazanır-
sa bu ucube sistem devam 
edecek. Özetle önümüzde-
ki seçimler aslında yeni bir 
halk oylaması anlamını ta-
şıyor. Türkiye’nin tek adam-
lı başkanlıkla devam edip 
etmeyeceği oylanacak. İşte 
tam da bu nedenle Cum-

hurbaşkanlığı seçimi büyük 
önem taşıyor.  

Bunun yanında CHP’liler için 
seçimleri önemli kılan bir 
konu daha var. 1950’de gö-
revden ayrılmasının ardın-
dan İsmet İnönü’den sonra 
bir daha CHP’li bir politikacı 
devletin bir numaralı koltu-
ğuna çıkamadı. 1950’den 
sonra hiçbir CHP’li cumhur-
başkanı olamadı. Bu seçim-
lerde CHP’liler için Tayyip 
Erdoğan’ın döneminin bit-
mesinin yanında, CHP genel 
başkanının cumhurbaşkanı 
olması ihtimali son derece 
heyecan yaratıcı bir gelişme 
olarak görülüyor ve bu 72 yıl 
sonra ilk defa oluyor.

SEÇİMLERE GİDEN YOL

Türk siyasal hayatında 2017 
referandumu ile yeni bir or-
tam oluştu. 2017 öncesin-
de Türk siyasetinde etkili 
olan birçok ayrım çizgisi ve 

Yunus Emre
CHP PM Üyesi
İstanbul Milletvekili

Mecbur adamın adaylığı
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toplumsal bölünme vardı. 
Ekonomik görüşler, kültürel 
kimlikler, zihniyet dünyaları 
bakımından birçok farklılık 
siyasete tercüme ediliyordu. 
Bu nedenle de birden fazla 
bölünme hattı siyasi yaşa-
mımıza şekil veriyordu. 

Ancak 2017’den itibaren ikili 
bir siyaset manzarası ortaya 
çıktı. Bir tarafta 2017 ana-
yasa değişikliği ile beraber 
ağırlaşan otoriterliğe tepki 
gösteren toplum kesimle-
ri bir birliktelik oluşturdu. 
Diğer tarafta ise etnik ve 
dinsel milliyetçi bir söylem 
üzerinden otoriter yönetimi 
rasyonelleştirme gayreti Er-
doğan’a bağlılık ekseninde 
ikinci bloğu yarattı. Böylece 
bahsi geçen ikilik Türk si-
yasetinde hakim hale geldi. 
Bu ikiliği ilk olarak 2017 re-
ferandumunda açıklıkla gör-
dük. 2018 seçimleri bu ikili-
ği teyit etti. Ardından 2018 
yazında kamuoyunun Rahip 
Brunson Krizi olarak bildi-
ği ekonomik krizle Cumhur 
İttifakının desteğinde dü-
şüş belirgin olmaya başla-
dı. Yeni sistemin sorunları 
çözmekte başarısız olması 
ve Kılıçdaroğlu’nun başarılı 
ittifak stratejisi neticesinde 
2019’da CHP’nin öncülü-
ğünde demokratik muhale-
fet yerel seçimleri kazandı. 
2020’de başlayan pande-
mi hem ekonomide hem 
toplumsal hayatta büyük 
olumsuzlukları beraberinde 
getirdi. 2021 yılının sonunda 
da yeni bir kur kriziyle Tür-
kiye ekonomisindeki alt üst 
oluş açığa çıktı. Neredeyse 
2018’den beri her yıl ülke-
de krizlerin yaşandığı bir 
ortamda Türkiye’nin hem 
ekonomik performansının 
hem demokratik işleyişi-
nin hızla kötüye gittiği bir 

dönemi yaşadık. Sorunları 
çözmek iddiasıyla dayatı-
lan Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’nin sorunun 
kaynağı olduğunu herkes 
açıklıkla gördü. Bu şartların 
da etkisiyle iktidar bloğu-
nun desteği hızlı bir şekilde 
eridi. Demokrasiyi savunan 
muhalefetin hem bütünlü-
ğü pekişti hem desteğin-
de ciddi bir artış meydana 
geldi. Ancak arka planda 
yaşanan bu siyasi dönüşüm 
kendiliğinden ortaya çıkma-
dı. Kemal Kılıçdaroğlu refe-
randum kampanyası, Adalet 
Yürüyüşü, İyi Parti’nin se-
çimlere girmesini engelleme 
girişiminin boşa çıkarılması, 
Millet İttifakı’nın inşası, yerel 
seçim zaferi, Altılı Masa’nın 
kurulması, güçlendirilmiş 
parlamenter sistem iddi-
asının içinin doldurulma-
sı ve helalleşme çağrısıyla 
yeni bir kucaklaşma iddiası 
duraklarından geçerek de-
mokrasi birlikteliğini aşamalı 
olarak inşa etti. Muhalefetin 
yaklaşan seçimlere güven 
içinde gitmesini de bu bir-
liktelik sağladı. 

KILIÇDAROĞLU NEDEN 
ADAY OLMALI?

Siyasal hayatımızın özellik-
le 2017 anayasa referandu-
mundan başlayarak ikili bir 
ayrım hattı üzerine oturdu-
ğunu yukarıda belirtmiştik. 
Muhalefet ile iktidar arasın-
daki demokrasi taraftarlığı 
ve karşıtlığı eksenindeki si-
yasal bölünmede oy oran-
ları bakımından 2018’den 
günümüze muhalefet lehine 
ciddi bir değişim yaşandı. 
Bu şartlarda muhalefetin 
seçimleri kazanması aslın-
da bir sürpriz değil. Aksine 
muhalefetin seçimleri kay-
betmesi bir sürpriz olacak-

tır. Bu sürpriz ancak demok-
rasi fikri etrafında bir araya 
gelmiş muhalefetin bütün-
lüğünün bozulmasıyla ger-
çekleşebilir. Yani bugün mu-
halefetteki siyasal partilerin 
aralarında görüş farklarının 
ortaya çıkması ve o farklar 
temelinde ayrılıkların pe-
kişmesiyle muhalefetin bö-
lünmesi durumunda ancak 
seçimler kaybedilebilir. Bu 
ihtimal dışarıda tutulduğun-
da demokrasi fikri etrafında 
birleşen muhalefet seçimle-
ri kesin olarak kazanacaktır. 
İşte tam da bu noktada Ke-
mal Kılıçdaroğlu ismi dev-
reye giriyor. Çünkü bu mu-
halefet birlikteliğini en etkili 
şekilde sağlayabilecek lider 
bu ittifakın mimarı olan Ke-
mal Kılıçdaroğlu’dur. 

Bu konuyu gerekçelerle bi-
raz açalım. Birincisi şahsi-
yeti itibariyle Kılıçdaroğlu 
cumhurbaşkanlığı için en 
uygun adaydır. Kucaklayıcı, 
anlayışlı, ortak akla inanan 
bir tabiata sahiptir. Ayrıca 
cumhurbaşkanı seçilecek 
kişinin diğer siyasi liderlere 
güven verebilecek bir kim-
se olması ve adeta bir or-
kestra şefi gibi farklılıkları 
uyum içinde yönetebilmesi 
gerekiyor. Siyasal hayatı-
mız doğal olarak toplumun 
çeşitliliği ve çoğulculuğunu 
da bünyesinde taşıyor. Bu 
nedenle yukarıda bir or-
kestra şefi olarak tanımladı-
ğım yeni cumhurbaşkanının 
kendini, hırslarını, içinden 
çıktığı toplum kesimlerini ya 
da mensubu olduğu partiyi 
değil Türkiye’yi düşünen bir 
kişi olması gerekiyor. Farklı 
sesleri uyum içinde yönet-
mesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu 
bu özellikleri kişiliğinde ba-
rındırıyor. Erdoğan’ın bütün 
topluma bir deli gömleği 
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giydiren buyurucu liderliği-
nin karşısında Kılıçdaroğlu 
ortak aklı işleten dönüştü-
rücü bir liderlik performansı 
ortaya koyuyor. Hem parti-
sini hem demokrasi birlik-
teliğini çoğunluk adına ko-
nuşabilecek bir dönüşümün 
içine sokuyor. 

Seçimleri kazanmak için de-
mokrasi birlikteliğinin mu-

hafazasının ve pekişmesinin 
kritik önemini belirtmiştim. 
Bu kapsamda unutmamak 
gerekir ki demokrasi bir-
likteliğini özellikle Adalet 
Yürüyüşünden başlayarak 
aşama aşama Kılıçdaroğ-
lu yarattı. İktidarın kurduğu 
baskı ortamında muhalefet 
kesimlerinin yalnız olma-
dığını ve bir araya gelerek 
etkili bir şekilde adalet ve 

demokrasiyi koruma mü-
cadelesi yapabileceklerini 
Kılıçdaroğlu gösterdi. Yani 
hâli hazırda altı partinin bir 
araya gelmesiyle ortaya çı-
kan siyasi projenin mimarı 
Kılıçdaroğlu. 

Bu kapsamda Ak Parti’nin 
kutuplaşma politikaları ve 
otoriter yönetimi karşısında 
demokrasiye geçiş konu-
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sunda gerçekten inanılır, gü-
venilir bir yol haritası ortaya 
koydu. 

Bunun yanında ülkemiz 
yıllardır bir ekonomik kriz 
ortamında bulunuyor. Kı-
lıçdaroğlu siyasi hayatının 
başından beri yolsuzluklar-
la mücadele, ekonomik so-
runlar, yoksulluğun ortadan 
kaldırılması başta olmak 

üzere sosyal politikaların 
merkezde olduğu bir söy-
lemi savunduğu için iktida-
rın kısır siyasi çekişmelerle 
siyasi hayatımızı zehirleyen 
söylemini aşabilecek bir bi-
rikime sahip. Bu nedenle de 
Kılıçdaroğlu bulunduğumuz 
ekonomik kriz konjonktü-
ründe en uygun aday olarak 
görülüyor. Edebiyatımızın 
yine bir “Kemal’ini” hatırlat-

mak istiyorum. Kemal Bil-
başar “toplumcu gerçekçi” 
edebiyat anlayışını “fikirde 
toplumcu, sanatta gerçek-
çi” ifadesiyle tanımlamıştı. 
Siyasi hayatımızda da Kılıç-
daroğlu savunduğu fikirler 
ve gündemi itibarıyla top-
lumcu, siyasal mücadele ve 
strateji bakımından da ger-
çekçi bir yol takip etti. 
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Bilbaşar’ın “fikirde toplum-
cu, sanatta gerçekçi” ifa-
desinden hareketle ekono-
mik sorunlara odaklanan, 
ahlaki ekonomi öneren ve 
ittifak stratejisini gözeten 
yaklaşımıyla Kılıçdaroğlu’nu 
“değerlerde toplumcu, si-
yasette gerçekçi” olarak ni-
telendirmek mümkün. 

Bu gerekçelerin yanına bir 
konuyu daha eklemeliyim: 
muhalefet seçimleri kaza-
nırken iki aşamalı bir taktik 
gözetmek durumunda. İlk 
aşamada yukarıda da be-
lirttiğim demokrasi birlik-
teliğinin sürdürülmesi ve 
pekişmesi gerekiyor. İkinci 
aşamada ise seçmenler nez-
dinde Ak Parti döneminden 

sonra Türkiye’de iyi bir yö-
netim olacağı düşüncesinin 
hakim olması yer alıyor. Yani 
“Türkiye gerçekten değişe-
cek”, “Ak Parti dönemi uy-
gulamaları terk edilecek”, 
“yepyeni bir Türkiye ortaya 
çıkacak” düşüncesinin yay-
gınlık kazanması gerekiyor. 
Özetle seçmenler şu me-
selelerde gerçekten güven 
içinde olmalı: Türkiye se-
çimden sonra kaygan bir ze-
mine girmeyecek, koşullar 
kötüye gitmeyecek, aksine 
ekonomide, dış politikada, 
demokratik işleyişte, eğitim-
de, toplumsal barışta yeni 
bir Türkiye ortaya çıkacak.  

Bu aşamada seçmenlerin 
bu fikre sahip olmasının an-

lamı üzerinde düşünelim. 
İyi yönetilecek bir Türkiye, 
Ak Parti döneminde açığa 
çıkan devletteki çürümenin 
sona erdirilmesi demek. Ku-
rumsal bir devlet işleyişinin, 
kurallara ve yasalara bağ-
lı bir yönetimin kurulması 
demek. Bunun yanında eh-
liyet ve liyakat ilkelerinin 
devreye sokulması, şahsa 
bağlılık, kişiye sadakat gibi 
mevcut yönetim anlayışının 
çöpe atılması demek. Top-
lumun kaynaklarının usulsüz 
kamu alımları ve ihalelerle 
bir avuç çete mensubuna 
peşkeş çekilmemesi demek. 
Garibanın çocuğu yatağa 
aç girerken itibardan tasar-
ruf edemeyenlerin aile boyu 
şaşaa ve debdebe içinde bir 
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hayat sürmesine son ver-
mek demek. Özetle devle-
tin reorganize edilmesi ve 
sorunları çözebilmek için 
kurumsal devlet işleyişinin 
reaktive edilmesi bir zo-
runluluk olarak önümüzde 
duruyor. Devletteki mevcut 
çürüme ortamında bunu ba-
şarabilmek içinse devleti iyi 
tanımak gerekiyor. Devletin 
kurumsal işleyişini harekete 
geçirebilmek gerekiyor. 

Kılıçdaroğlu uzun yıllar dev-
let hizmetinde bulundu-
ğu, dürüst ve ehliyet sahi-
bi kamu yöneticisi profilini 
temsil ettiği ve Türkiye’nin 
geleneksel devlet birikimini 
harekete geçirme imkanına 
sahip olduğu için seçim-
ler sonrasında da en uygun 
cumhurbaşkanı olacak lider 
olarak öne çıkıyor.   Özet-
le muhalefetin tek görevi 
seçimleri kazanmak değil. 
Seçimlerden sonra da Tür-
kiye’nin kaygan bir zemine 
girmesine imkan vermeden, 
işleyen ve halka hesap ve-
ren bir yönetim kurmak ge-
rekiyor. Seçimlerden sonra 
devlet organizasyonunu de-
mokratik temelde yeniden 
yapılandırmak en az seçim-
leri kazanmak kadar büyük 
önem taşıyor. Kılıçdaroğlu 
2020’de açıkladığı İkinci 
Yüzyıla Çağrı Beyannamesi 
ile bu hazırlığı fikri planda 
da oluşturduğunu bütün 
topluma gösterdi. 

Altılı Masa’da kabul edilen 
Yarının Türkiyesi: Güçlendi-
rilmiş Parlamenter Sistem 
başlıklı doküman da bu ha-
zırlığın muhalefet tarafın-
dan pekiştirildiğini ortaya 
koydu. Kılıçdaroğlu yıllardır 
cumhuriyeti demokrasi ile 
taçlandırma iddiasını gün-
deme getiriyor. Yüzyıl önce 

Kuva-yi Milliyeciler işgal 
edilmiş bir ülkeyi bağım-
sızlığa taşıdılar. Ülkemiz bir 
daha işgale uğramasın diye 
modern ve güçlü bir devlet 
kurma mücadelesi verdiler. 

Yüzyıl sonra bugün devle-
timizi demokratikleştirmek 
görevi önümüzde duruyor. 
Hepimiz Cumhuriyete çok 
şeyler borçluyuz. Kılıçda-
roğlu, Tunceli Nazımiye’nin 
Ballıca köyünde doğdu. 
Cumhuriyetin yurttaşlık an-
layışının ürünü olan eğitim 
kurumları sayesinde bugün-
lere geldi. Bir memur çocu-
ğu olarak devletin ekmeğiy-
le büyüdü. Şimdi o devleti 
yirmi birinci asrın gerekle-
rine göre yeniden yapılan-
dırmak ve demokratikleş-
tirmek görevini yüklenmeye 
hazırlanıyor. Kemal isminin 
hakkını vermek de ayrı bir 
sorumluluk. Mustafa Kemal 
Atatürk çağlar değişse de 
fikrimize rehberlik edecek. 
Edebiyatımızın Kemalleri 
olmadan bütün renklerimizi 
kaybedeceğimizi biliyorum. 
Namık Kemal’i dışarıda bı-
rakarak bir hürriyet müca-
delesi tarihimiz olamaz. Or-
han Kemal olmadan köyden 
kente göçen yığınlarımızın 
ızdırabını ve mücadelesini 
anlayamayız. Kemal Tahir 
olmadan mahpus damların-
daki Anadolu köylüsünün 
ve gerilimlerin pençesindeki 
Türk aydınının tarihi yazıla-
maz. Yaşar Kemal ve Kemal 
Bilbaşar’ın ise bu yazının il-
ham kaynağı olduğunu za-
ten dikkatli okurlarım anla-
mıştır. 

SEÇİMLERE NASIL 
GİDİLMELİ?

Bütün bu değerlendirmeler 
çerçevesinde son bir konu-

yu açıklamak istiyorum. Tür-
kiye’de yaklaşmakta olan 
seçimlerde Cumhurbaşkan-
lığı adayı konusunu dayat-
macı bir yaklaşım içerisinde 
ele alamayız. Kılıçdaroğlu 
da kendisini aday olarak da-
yatacak bir lider değil. Aday 
tespiti için bir yönteme sa-
hibiz. Altılı Masa adayımızı 
tespit edecek. Ancak unut-
mamak gerekir ki seçim 
sonrası için böylesine zorlu 
bir değişim projesini uygu-
lamaya koymak çok kolay 
olmayacak. 

Ak Parti’nin kalıntılarının ve 
Ak Parti tarafından oluştu-
rulmuş oligarşinin bu de-
mokratik dönüşüme güçlü 
bir direnişi olacak. Bu dire-
nişi aşmak ancak güçlü bir 
halk desteği ile mümkün. 
Bu destek de Güçlendirilmiş 
Parlamenter Sistem vizyo-
nuyla bir araya gelen muha-
lefet tarafından sağlanacak. 
Altılı Masada yer alan bü-
tün partiler için bu masayı 
oluşturmuş olan, ona lider-
lik eden ve onun en güçlü 
parçası olan Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin genel baş-
kanının aday olması en doğ-
ru yoldur. Çünkü böylelikle 
onların da gelecekte Türki-
ye’nin yönetimine en etkili 
şekilde katılmaları garanti 
altına alınmış olur. Ayrıca 
seçimden sonra Türkiye bir 
demokratik geçiş süreci ya-
şayacak. Bu geçiş sürecinde 
gerçekten kendini, kişisel 
hırslarını, kariyer hedeflerini 
düşünmeyeceği konusun-
da topluma güven verecek 
bir liderliğe ihtiyacımız var. 
Tüm bu nedenlerle Türkiye 
Kılıçdaroğlu’na mecbur, Kı-
lıçdaroğlu da bir “mecbur 
adam” olarak kazanmaya ve 
bu karanlığa son vermeye 
mecbur.
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Mahzundu Halil:
Bu sabah üçüncü koğuşta, gusülhanede 
     köylü bir mahpus asti kendini. 
Yol parasından yatıyordu. 
Onlara tayın çıkmaz. 
Bu üçüncü yatışıydı vergi borcundan. 
Meydancı haber verdi: 
ölüyü indirdiler kuşağının ucundan. 
Halil hatırlıyor: 
kısa boylu sessiz bir adamdı. 
 “- Gelmedi bu sefer görüşmecisi filân,” dediler, 
 “kaç kerre yemeğe buyur ettik yemedi, 
 kimseciklere ağzını açıp bir cigara verin bile demedi
 acından öldü fakir...”
“- Acından değil be,” dedi Asri Yusuf,
 “Bilimiyon,
 onurlu adamdı, 
 kahrından öldü...”
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