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ÖZET

I

Türkiye yaklaşık otuz yıldan bu yana kalkınmasını beş yıllık
planlar ve bu planlara dayalı yıllık program lar aracılığıyla
gerçekleştirmeye çalışmakta aynı zamanda 1970'li yılların başlarından
itibaren de program bütçe denilen bir yeni bütçe sistem i
uygulamaktadır. Bu bütçe sisteminde plan-bütçe ilişkisinin kurulması
önem taşımakta, kamu bütçesi, plan ve program hedeflerine ulaşmada
önemli bir araç oarak görülmektedir.
Bu makalede plan-bütçe ilişkileri halen uygulanmakta olan
program bütçe sistemi içinde ele alınmakta, mevcut sorunlar ve çözüm
önerileri üzerinde durulmaktadır. Makalenin ikinci bölümünde ise
1980'li yıllarda Türkiye'deuygulanan bütçe politikaları değişik yönlerden
İncelenmektedir.
GİRİŞ

Kamu kesiminin gelecek bir dönem için kaynak-harcama dengesini
ortaya koyan bütçe, kamu kesiminin ekonomik bir planı niteliğini de
taşımaktadır (1). Bütçenin ekonomik bir plan olarak ülkenin kalkınma
fonksiyonunu yerine getirebilmesi için kalkınma planlarıyla uyumlu
olması gefekir. Bu uyum ekonominin istikrarlı ve dengeli bir gelişme
göstermesi açısından da önemlidir.
Plan; ekonomi literatüründeki ifadesiyle ekonomiyi belirli
hedeflere yönelten, bu hedeflerin gerçekleşmesi için alınacak önlemlerle
başvurulacak araçları belirleyen ve toplumun ekonomik tercihlerine ve
toplumsal-ekonomik örgütleniş biçimine göre hedeflenen önlem ve
araçlar arasında uyumluluk kuran kararlar bütünüdür. Bütçe ise; kamu
kesiminin belirli bir dönemdeki harcamalarını ve gelirlerini gösteren,
bunların uygulanmasına yetki ve izin veren bir kanundur (2).
Plan ve bütçe birbiriyle çok yakın ve sıkı ilişkileri olan yada olması
gereken iki müessesedir. Gelişmiş ülkelerde bütçe, belirlenen kamu
hizmetlerinin yerine getirilmesinde gerekli olduğu kadar, planın
(*) Yrd.Doç.Dr., D.E.Ü., I.I.B.F., Maliye Bölümü
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hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıran mali bir araç da olmaktadır.
Sosyalist ekonomilerde ise plan-bütçe ilişkisi ekonomik sistemin
yapısına uygun biçimde kurulmaktadır. Piyasa ekonomisine sahip
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise, söz konusu ilişkiler farklı
biçimlerde kurulmaya çalışılmaktadır. Bu ülkelerde plan-bütçe
ilişkisinin ekonomik büyüme ve kalkınma amaçlarına uygun olarak
kurulması için plan.ve bütçe çalışmaları hızlı bir değişim göstermiştir
(3). Artık planlar daha teknik ve ülkenin özelliklerine uygun bir şekilde
hazırlanmakta, bütçeler de plan hedeflerine ulaşmayı kolaylaştıracak
biçimde düzenlenmektedir. Ancak plan-bütçe ilişkilerinin uymunu
amaçlayan çabalar her ülkede aynı başarıya ulaşamamaktadır.
Sözgelimi ülkemizde bu ilişkilerin önemi 1960'h yılların başlarında çok
açık bir biçimde anlaşılmış fakat planlı dönemde yürürlükte olan klasik'
bütçe sistemimiz plan-bütçe uyumunu zorlaştırmıştır. Bu zorluğu aşmak
ve modern bütçe sistemlerine geçmek için deprogram bütçe sistemi 1973
yılında uygulamaya konmuştur. Bu sistemde kamu hizmetleri için plan
ve programlarla amaçlar belirlenmekte ve belirlenen amaçların
gerçekleştirilmesi için bütçeden kaynak ayrılmaktadır (4).
Diğer yandan 24 Ocak 1980’den itibaren uygulamaya konulan
yeni ekonomik politikalarla birlikte plan-bütçe ilişkisi yeni bir boyut
kazanmıştır. Bu dönemde hazırlanan ilk plan bir "istikrar programı"
özelliğine sahip olmuş, bütçeler <de bu özelliğe bağlı olarak düzenlenmeye
çalışılmıştır. Ne var ki, gerek 1983 sonrası dönemde yaygınlaşan bütçe
dışı fon uygulamaları gerekse program bütçe sistemi uygulamasındaki
aksaklıklar planlı dönemde plan-bütçe ilişkilerindeki uyumu güçleştiren
önemli sorun olarak varlığını sürdürmektedir.
I- Plan-Bütçe İlişkileri
1- Ekonomik Kalkınmada Planın Yeri ve Türkiye'de Plan
Uygulaması
Gelişmekte olan ülkeler, ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmek
için plan gerçeğine inanmakta ve kalkınma planı hazırlanmaktadırlar.
Ancak plan yapmak başlı başına bir amaç olmayıp, belirli bir hedefi
gerçekleştirmek, arzu edilen bir neticeyi en rasyonel ve en tesirli bir
şekilde elde etmek için kullanılan bir araçtır (5). Bu nedenle, planlama
için herşeyden önce amacın belirlenmiş ve üzerinde anlaşmaya varılmış
olması gerekir (6).
Ayrıca planlama bilinçli bir gelişme ve ekonomiye sağlıklı bir
müdahale yönünden de gereklidir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler
bakımından planlama farklı bir nitelik gösterir. Gelişmiş ülkeler için
planlama, daha çok ekonomiye doğru teşhislerin konulması, ekonomik
istikrarın korunması, konjonktür hareketleriyle bilinçli olarak mücadele
edilmesi ve kaynakların etkin kullanımı yönünden önem taşır.
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Planlama eldeki kaynakların ve imkanların belirli ekonomik ve
sosyal araçları sağlayacak biçimde kullanılması olduğundan, gelişmekte
olan ülkelerde de bu tür fonksiyonları vardır. Ama esas sorun, ekonomik
kalkınmanın gerçekletirilmesidir (7).
Planlama ve planlı kalkınma, hem gelişmiş, hem de gelişmekte
olan ve az gelişmiş ekonomilerde, zorunlu olan atılımı sağlamak için
başvurulan bir yoldur. Ekonomik planlama, tek aşamalı ve çok aşamalı
olmak üzere iki yönden ele alınabilir. Genellikle kabul edilen planlama
şekli çok aşamalı planlamadır (8). Çok aşamalı planlama makro
dengenin kurulması, sektör analizleri ve proje değerlendirme olmak
üzere üç aşamada gerçekleştirilir. Makro dengenin kurulması için
Harrod Domar yada benzeri karışık modeller sayesinde üretim, yatırım
ile ilişkili olarak yapılan makro ekonomik bir çalışma söz konusudur.
Kurulan bu dengede ekonomideki büyüme, milli gelirdeki artış, kamu
kesiminin tüketim ve finansman konuları, ithalat ve ihracat düzeyleri ile
ödemeler dengesi ile ilgili hususlar ortaya konur.
Harrod Domar Modeli yatırımın hem üretim kapasitesini arttırıcı
hem de gelir yaratıcı olduğunu göz önünde tutmakta ve Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerin makro-plan modeline uygun düşmektedir (9).
Sektör analizleri ya diğer ismiyle girdi-çıktı modeli ekonominin
çeşitli sektör üretimlerini ve sektörlerin birbiriyle ilişkisini ve her
sektördeki üretim hedeflerinin gerektirdiği yatırım hedefleri sermaye
hasıla oranının hesaplanmasıyla ortaya konur.
Üçüncü aşama ise projelerin değerlendirilmesidir. Bu aşamada,
ekonominin sektörlerinde gerçekleştirmek amacıyla getirilen yatırım
projelerinin ekonomi üzerindeki etkileri belirlenerek, projelerinin uygun
olanları kabul edilecek, diğerleri ise reddedilecektir.
Ülkemizde tüm ekonomiyi kapsayacak şekilde ilk plan 1963
yılında uygulamaya konulmuş, Bu güne kadar beş tane beş yıllık
kalkınma plan uygulanmış, Altıncı Beş Yıllık Plan’ı da yürürlüğe girmiş
bulunmaktadır (11).
Türkiye'da planlı dönemde, belirli bir kalkınm a hızı
sağlanabilmiştir. Aşağıdaki tabloda planlı dönemde GSMH, büyüme
hızları, hedefler ve gerçekleşen oranlar şeklinde ortalama olarak
verilmektedir.
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Tablo : 1
Türkiye’de GSMH Büyüme Hızlan (Ortalam %)
t

BBYKP

ÎBYKP

ÜBYKP

DBYKP

BBYKP

ABYKP

Hedeflenen

7.0

7.0

7.4

8.0

6.3

7.0

Gerçekleşen

6.7

6.9

6.5

2.2

6.0

-

Kaynak: I.II.IH. IV.V.VI. Beş yıllık Kalkınma Planlan DPT.

Tablo incelendiğinde BBYKP, ÎBYKP, ÜBYKP ve BBYKP
dönemlerinde hedeflenen büyüme oranlarına yaklaşıldığı fakat DBYKP
döneminde hedefin çok altında kalındığı görülmektedir. Bu dönemde
Türkiye ekonomisinin içine düştüğü çıkmazlar, sosyal ve politik olaylar
plan hedeflerinin çok altında kalınmasında etkili olmuştur. Büyüme
hızının belirli bir seviyeden daha yukarı tesbit edilmesi de istenilen
hedefin gerçekleşmesini engellemektedir. Bu sebeple, Türkiye'de büyüme
oranını gerçekçi bir biçimde belirlemek ve dengeli kalkınmayı
gerçekleştirmek üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.
Birinci plan (1963-1967) döneminde sanayileşmeye belirli bir hız
kazandırılmıştır. ÎBYKP'da BBYKP’nın aksine özel kesim için çeşitli
finansman kolaylıkları, sağlanmıştır. Üçüncü plan döneminde kritik
sektörler olarak çıkacaklar kimya sanayii, madeni eşya sanayii, petrol
kimya sanayii, makina imalat sanayiilerine öncelik tanınmıştır (10).
DBYKP da piyasa ekonomisine dayanan ve istikrarlı bir kalkınma
süreci içinde gelir dağılımını iyileştirmek, işsizliği, bölgesel ve yöresel
gelişmişlik farklarını azaltmak ise VI. planın başlıca amaçlan arasında
yer almıştır. Beşinci ve altıncı planların ana ilke ve hedefleriyle istikrar
programı arasında son derece açık benzerlik bulunmaktadır (11).
BBYKP'de hedeflenen % 6.3'lük büyüme hızına, 1985-1988
dönemindeki uygulamalarla neredeyse yaklaşılmıştır. Bu dönemde
gerçekleştirilen % 6.0'lık. büyümede ihracatın ve diğer dış talep
unsurlarının ağırlığı hissedilmiştir. 1985-1987 dönemindeki GSMH
büyümesi arz yönünden incelendiğinde, en önemli katkıyı imalat
sanayiindeki özellikle ihracata dönük üretim yapan sektörlerin
dayanıklı tüketim mallarını üretildiği alt sektörlerin alt.yapı ve konut
yatırımlarına girdi temin eden sektörlerin sağladığı anlaşılmaktadır.
Yine bu dönemde sınai ürünler ihracatının toplam ihracat içindeki payı
% 80'lere yaklaşmıştır. İhracatın artması, bunun yanında diğer döviz
kazandırıcı işlemler, ithalatın genişlemesine dış borç ana para ye faiz
Ödemelerinin artmasına rağmen, ödemeler dengesinde doğabilecek
güçlükleri önleyebilmiştir (12).
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BBYKP döneminde ihracatın ithalatı karşılama oraıiı % 82.3 gibi
yüksek rakama ulaşmıştır. Bu dönemde büyüme sağlanmakla beraber,
fiyat artışları durdurulamamıştır. Bunun en önemli nedenleri, kamu
açıkları finansmanında borçlanmaya gidilmesi, döviz kuru politikasının
ithal maliyetleri ve yurt içi faizler üzerinde yarattığı baskı ile ekonomi de
önemini koruyan bazı yapısal bozukluklar ve rekabet ortamındaki
eksikliklerdir.
ABYKF da büyüme hızı % 7.0 olarak tesbit edilmiştir. Bu plan
döneminde ekonomi politikası aynen uygulanmaya devam edilecek,
üretim hacmi artırılacak, kamu kesimi yatırımları özel sektör
yatırımlarına yol gösterici olacaktır. ABYKP'da kamu kesimi için
emredici olmakla beraber, kamu kesimi plan hedeflerinin dışına
çıkabilmektedir. Türkiye’de plan hedeflerindeki sapmaların büyük
ölçüde, kamu kesimi tahmini değişken değerleri ile gerçekleşen değerleri
arasındaki farktan doğduğu söylenebilir (13).
Ülkemizde, kamu kesiminin ihtiyaçlarının tam olarak tesbit
edilmemesi bir yandan plan hedeflerine ulaşamamasına ve gelişme
hızının yavaşlamasına diğer yandan da, planlarda sıralanan önlemlerin
gerçekleştirilmesi için hangi araçların ne ölçüde ve ne zaman
kullanılacağı sorularının yeterince açıklanamamasına neden olmaktadır.

(

2- Plan-Bütçe İlişkileri

Plan ile bütçe arasındaki ilişki, bütçeninde bir plan olduğu
anlayışına dayanılarak açıklanabilir. Aslında bütçe ile plan arasında
kesin bir ayırım da yapılamaz. Bütçe, planlamaya bilgi sağlar, gelecek
yıllarda gelir ve harcama tahminlerini göstererek planlamayı destekler.
Bütçe planın her ikisi de kaynakların tahsisi ve kamusal hizmetleri
yerine getirmede en çok yararlanılan araçlardandır. Planlar ekonomik
amaçları gerçekleştirmek için hedefleri tesbit ederler. Bütçeler ise, mali
kaynakların belirlenmesi ve yerine getirilmesini gerçekleştirirler. Plan ile
bütçe birbirini tamamlarlar. Planlar daha uzun süreli, bütçeler ise kısa
bir dönem için yapılmaktadır. Diğer taraftan bütçenin hükümetin
uygulama planı, gelirlerin ve harcamaların parasal miktarlar olarak
gösterildiği bir belge ve etkili bir mali yönetim aracı olduğu açıktır (14).
Yapılan planları başarıya ulaşmasında güçlü bir bütçe idaresine
ihtiyaç vardır. Bütçe ile iktisadi kalkınma hızı arasındaki ilişkinin
önemini kavrayan gelişmekte olan ülkeler bütçe idarelerinde yenilikler
yapmakta, bütçe sisteminin kalkınmadaki rolünü artırmak için gelişmiş
yöntemler ve teknikler kullanmaktadırlar. Bu tekniklerin en
önemlilerinden biri fayda-maliyet analizidir. Bu teknik kamu sektöründe
kaynak kullanımı ve dağılımında etkinlik ve rasyonaliteyi gözönünde
bulundurur. Diğeleri ise planlama-proğramlama bütçeleme sistemi,
sıfır-esaslı bütçeleme v.b. dir (15).
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Ülkemizce 1973 yılından itibaren plan-bütçe ilişkisinin
kurulabilmesi amacıyla program bütçe uygulamasına geçilmiştir. Kamu
kesiminde daha ileri yıllara dayalı plan ve programların geliştirilmesi ve
bu plan ve programların bütçeler aracılığıyla uygulanması, program
bütçenin özünü oluşturmaktadır. Program bütçe, kamu ekonomisinin
özel ekonomi kurallarına düzenlenmesini, kamu kaynaklarının daha
etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar (16). Yine program bütçede,
kamu harcamalarının yöneldiği amaç ve programların doğuracağı
maliyetlerin ve programın uygulama seyrinin belirlenmesi esastır.
Aşağıdaki tabloda plan-yıllık program-bütçe ilişkileri, bir örnek
olması açısından, 1981-1989 döneminde bütçe ödenekleri yönünden ele
alınmaktadır.
Tablo 2
Konsolide Bütçe, Başlangıç, Yılsonu ödenekleri ve Kesin Harcama ile
Program Hedefi Karşılaştırması (Cari Fiyatlarla Milyar TL).

Program
Hedefi

Bütçe Baş.
Ödeneği

1581.8
1815.0

1558.7
1304.7

2600.0
3250.0

1988

4965.3
7251.5
10920.0
20840.0

1989

32920.0

Yıllar
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Ödeneğin
Yılsonu
Ulaş.Tut.
1851.2

Yıls.Ödeneğini
Büt.Başl. Ödene
ğine Gö.Art.Or(%)
18.8
14.9

2600.0

2073.9
3321.9

27.9

3285.0

4981.7

51.6

4999.5
7254.1
11050.7
20881.9
32920.0

6124.9

22.5
25.2
21.9

9082.5 .
13450.6
21622.0
38871.0

10.3
18.0

Kaynak: Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1980-1990 Yıllan Bütçe
Gerekçeleri e 1981-1989 Yıllık Programlan, DPT.
Tablo 2'yi inceledeğimizde, 1981'den 1989 yılına kadar
program hedefi ile tesbit edilen bütçe başlangıç ödenekleri, yıl sonu
ödeneklerinin çok altında kalmıştır. Bu farklılıkların meydana
gelmesinde ükemizde hem yıllık program hem de bütçe çalışmalarına
ortak kaynak teşkil edecek gelişmiş bir milli muhasebe ve merkezi veri
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sisteminin bulunmaması etkili olmuştur. Bütçe başlangıç ödeneklerinin,
bütçe uygulama dönemi içinde ek ödenek ilavesiyle genişletilmesi
proğram hedeflerinden sapılması sonucunu doğurmaktadır. Ancak 1988
yılında program hedefi ve başlangıç ödeneği ile yıl sonu ödeneği
arasındaki fark önceki yıllara göre önemli ölçüde azalmıştır. Bu
plan-bütçe ilişkileri açısından olumlu bir gelişmedir.
Aşağıdaki tabloda ise plan-yıllık proğram-bütçe ilişkileri gelir
tahminleri ve gerçekleşmeleri yönünden İncelenmektedir.
Tablo 3

Konsolide Bütçe Gelirleri Tahmin ve Gerçekleşme ile Proğram Hedefi
Gerçekleşmesi
t

Yıllar
1981
1982

Proğram
Hedefi
(Milyar TL)
1521.8
1750.0

Bütçe
Büt.Tah.Göre
Tahmini
Gerçekleşme Gerçekleşme
(%) si
(Milyar TL) (Milyar TL)
94.2
1468.4
1558.7
85.8
99.0
87.2

1804.7
2600.0

1550.2
2577.9
3558.8
4607.7

104.9

1983
1984

2450.0

1985

4357.0

4080.0
4392.0

1986

6750.0

6750.0

7153.0

105.9

1987

10000.0

10120.0

10445.0

104.4

1988
1989

18375.0

18.429.5

17587.0

28440.0

28440.0

31369.0

95.7
110.3

4950.0

Kaynak: Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe Gerekçeleri 1981-1990
Yıllan
Ekonomik Pı,apor 1990, T.C. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Yayını
Konsolide bütçe gelirlerinin tahmin ve gerçekleşmesi ile Proğram
hedeflerinin karşılaştırmasını veren tablo 3'de görüldüğü gibi proğram
hedefleri bazı yıllar aşılabilmete, bazı yıllarda (örneğin 1981- 1982
yıllannda olduğu gibi) hedeflerin çok altında kalınabilmektedir.
Tablolar birlikte incelendiğinde, bütçe harcam alarının ve
gelirlerinin proğram hedeflerine göre genelde 1980 yılından 1989 yılına
kadar dikkati çekecek Ölçüde arttığı fakat bu artışın harcamalar lehinde
daha fazla olduğu görülmektedir. Benzer bir artışın gelirlerde
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görülememesi bütçe açığının büyümesine neden olmuştur. Dolayısıyla
ülkemizde bütçe açığı, bütçe gelirlerindeki artışın harcamalardaki
artışın gerisinde kalmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
3- Plan-Bütçe İlişkilerinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve
Çözüm Önerileri

Ülkemizde plan-bütçe ilişkisinin kurulmasını güçleştiren başlıca
sorunlar şunlardır: Program bütçe uygulamacılara tam olarak
benimsetilememiştir. Program bütçe uygulamasının gerektirdiği yetişmiş
personel ve yönetici ihtiyacı yeterince karşılanamamıştır. Program
bütçenin gelişmiş ülkeler tarafından uygulanabilecek bir sistem olması,
gelişmekte olan ülkelerde maliyetleri arttırmaktadır. Yine program
bütçenin sağlam yeni verilere ihtiyaç göstermesi fakat ülkemizde sağlıklı
veriler oluşturacak kurumların olmaması uygulamada aksaklıklar
doğurmaktadır.
Uygulama yapan personele program bütçe tam olarak
benimsetilemediği için, bütçeler eski sistemde hazırlanmaktadır.
Ülkemizde klasik bütçe alışkanlığı valığını korumakta, harcamalar
arasında gerekli bağlantılar kurulamamakta, bütçe ödenekleri planlara,
yıllık programlara uygun olarak kamu hizmetlerine yeterince tahsis
edilememekte ve mevcut ödeneklerde etkin bir biçimde
kullanılamamaktadır. Öte yandan geniş ölçekli yatırım harcamaları
yapan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kara Yolları Genel Müdürlüğü
gibi kuruluşların belli bir plan dahilinde ödenek talebinde
bulunmamaları da bir ölçüde planlama-proğramlama çalışmasını
güçleştirmektedir. Bunun dışında, Hazine'nin Maliye ve Gümrük
Bakanhğndan ayrılmış olması harcamacı kuruluş olan hâzineyle gelir
toplayıcı kurum olan Maliye ve Gümrük Bakanlığı arasındaki
Koordinasyon eksikliği olan bütçe ilişkilerinin gelişimi üzerinde bir engel
oluşturmaktadır.
Saymış olduğumuz aksaklıklar nedeniyle hazırlanan bütçeler, çok
defa plan ve program hedeflerinin üzerinde bir gelişme göstermekte,
bütçenin gelir ve gider kalemleri arasındaki dengesizlik artmaktadır.
Tam anlamıyla bir program bütçe uygulamasının olmayışı nedeniyle,
bütçe hazırlık çalışmalarında programların bir yılın ötesinde kalan
maliyet ve faydaları üzerinde hiç durulmamakta ve sonuçta kalkınma
planları ile ilişki kurulamamaktadır. Plan-bütçe ilişkilerinin
kurulmasında yardımcı bir araç olan milli bütçeler, 1961 ve 1982
Anayasalarında yer almakla beraber, ülkemizde tam anlamıyla bir milli
bütçe uygulaması mevcut değildin Ülkemizde milli bütçe uygulamasını
güçleştiren başlıca faktörler milli muhasebe hesaplarının gelişmemiş
olması, kamu harcamalarının etkinliğinin ölçülememesi, kamu
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gelirlerinin beklenen hız ve miktarda toplanam am ası olarak
gösterilebilir.
Plan-bütçe ilişkilerinin istenilen seviyede kurulabilmesi için
program bütçe sistemimizin gözden geçirilmesi, bütçede program
sınıflandırmasından fonksiyonel sınıflandırmaya geçilmesi, analizler için
elverişli bütçe ve plan hazırlama ve çalışmalarına esas teşkil edecek
merkezi bir veri sisteminin kurulması gerekmektedir. Ayrıca kamu
giderlerinin uygulama dönemi içinde yeniden gözden geçirilerek
düzenlenmesi, fayda maliyet analizlerinin yapılması, kamu gelirlerinin
yeniden planlanm ası, bütçede toplama prensibine işlerlik
kazandırılması, bütçe ve plan konusunda parlementonun etkinlik ve
denetiminin güçlendirilmesi de plan-bütçe ilişkilerinin geliştirilmesi için
üzerinde durulması gerekli hususlardandır.
Öte yandan 1983 sonrası dönemde ülkemizde yaygınlaşan bütçe
dışı fon uygulamaları, plan-bütçe ilişkileri açısından yeni bir durum
ortaya çıkarmaktadır. Başlıca büyük fonlarda biriken toplam meblağın
1/3 büyüklüğüne ulaşması fon kaynaklarının ve kullanılmasının
bütçeler, planlar ve yıllık .programlarla uyumlu olmasını
gerektirmektedir. Aksi halde plan-bütçe ilişkileri bu uygulamadan
olumsuz bir şekilde etkilenecektir (17).
H- 19801i Yıllarda Türk Bütçe Politikası

^

Gelişen ekonomik ve mali politika sistemleri içinde bütçenin bir
mali ve ekonomik araç olarak kullanılması da tabiidir ki değişme
göstermiştir (18). Şimdi bu değişmelere 1980 öncesinden bu yana
değinelim.
1-1980 Öncesi Ekonomik ve Mali Durum

Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan devletçilik ve karma
ekonomi politikası yerini daha sonraki dönemlerde ithal ikamesi
politikalara bırakmıştır. Bu süreç içersinde sanayileşme stratejilerindeki
olumsuzluklar nedeniyle yeterli, kaliteli ve ucuz üretim yapılamadığı için
ekonomide enflasyonist baskılar artmış bunun sonuçu olarak, tüketim
mallarının fiyatına sık sık müdahale edilmiş, fiyatların tesbit ve
kontrolü için komiteler kurulmuştur. 1980 öncesi Türkiye'de özel
sektörün ürettiği birçok dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarının
fiyatlarının Sanayi Bakanlığı tarafından tesbiti, KİT mamullerinin
maliyetlerinin altında ve zararına satılması, enflasyonun hızlandığı bir
ortamda birçok malın karaborsaya düşmesine ve vergilenmeyen haksız
kazançların doğmasına, gelir ve kaynak dağılımının bozulmasına,
enflasyonun daha da hızlanmasına ve iç tasarrufların azalmasına yol
açmıştır. Geçmişte uygulanan faiz politikası ise tüketimi kamçılayarak
tasarruf eğilimini azaltmıştır (19).
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Bununla beraber 1974’ten itibaren etkisini göstermeye başlayan
petrol şoklan ve dolaylı etkileri, Türk ekonomisinin ithal maliyetlerini
önemli ölçüde artırmıştır. Ekonominin ara ve yatırım mallarının büyük
ölçüde ithalata bağlı olması, sınaii üretimin iç piyasaya dönük
karakteri, ihracat gücünün yetersiz olması ve genellikle ekonominin
döviz kazanma gücünün zayıf olması, 1974 sonrasında petrol şoklarının
etkilerini ekonominin sırtına yüklemiştir. Döviz ve enerji darboğazlarının
oluşturduğu aramalları kıtlığı ve enerji yetersizliği, üretim artışını büyük
ölçüde engellemiştir.
Yine bu dönemde devlet bütçe açıklarının ekonomik duruma etkisi
olumsuz olmuştur. Döviz sıkıntısı ve girdi ithalatının zayıflaması
yatırım mallarında sorunlar yaratarak borç ödemelerini sıkıntıya
sokmuş, Türkiye'nin dış kredi sağlama konusundaki itinalarını
zayıflatmıştır. 19&3-1982 dönenimde toplam tasarruflarda artış
olmasına rağmen, bu artışların yetersiz olduğu görülmüştür. Yurt
içindeki tasarrufların yetersiz bir düzeyde kalması devletin yatırım,
tasarruf açığını kapatmak için dış borçlanmaya gitmesine yol açmıştır
(2°).
.
Türkiye’de tasaruf artışım sınırlayan temel faktör, tasarrufların
seviyesini tayin eden genel gelir seviyesinin düşük olmasıdır. Tasarruf
sağlayan müteşebbis grubun yeterli güç ve genişliğe ulaşamaması da
tasarrufların düşük kalmasına neden olmaktadır (21).
•

Devletin bütçe açıklarının genellikle iç borç tahvil ve bonolarıyla
kapatılması, kısa vadeli borçların toplam borçlar içindeki payının
genişlemesi eıiflasyonist baskılan arttırırken, KIT'lerin devamlı zarar
etmesi ve kurumların zararlannın hâzineden karşılanması dolaylı
olarak enflasyonu kamçılayan önemli sebeplerden birini oluşturmuştur.
Böyle bir ekonomik konjonktürün yaşanması ekonomide köklü
kararların alınmasını gerektirmiştir. Bu kararlar dönemin iktidarı
tarafından 24 Ocak 1980'de alınmış ve alınan kararların hedefleri şöyle
belirlenmiştir; enflasyonu yavaşlatmak, fiyat istikrarını sağlamak ve
enflasyonun kamu kesiminden kaynaklanan tesirlerini yumuşatmak,
üretim çarkını harekete geçirmek için ihracatı hızla teşvik etmek,
serbest teşebbüs gücünün gelişmesine engel olan kıtlıkları azaltmak ve
bu yoldan da arz ve talep dengesini sağlamada tesirli olmak, piyasa
mekanizmasını işletmek, yeni tasarruf, faiz, kambiyo politikaları
uygulamak şeklindedir.
Bu çerçevede mali politikayla da ilgili düzenlemeler yapılmış;
vergi, bütçe, borç vb. politikalarına yeni bir biçim verilmiştir. Vergi
konularında yapılan düzenlemelerle vergilerin enflasyonla mücadeledeki
etkinliği artırılmak istenmiş, dağınık bir halde bulunan gider
vergilerinin yerine katma değer vergisi (KDV) uygulamaya konulmuş,
gelir ve kurumlar vergisinde düzenlemeler yapılmıştır. Belge düzeninin
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. yerleştirilmesi vs. amaçlarlada ücretlilere vergi iadesi verilmesi
sağlanmıştır. Enflasyonist ortamda işletmelerin öz sermayelerinin
erimemesi için finansman fonu, yeniden değerleme fonu uygulaması
getirilirken finansman yetersizliğini gidermek amacıyla gelir vergisi
(GVK) kanununa finansla kiralama müessesesi konulmuş ve böylece
yatırımlara bazı vergisel avantajlar sağlanmıştır.
24 Ocak kararlarıyla kamu iktisadi girişimlerinin serbest piyasa
ekonomisine geçişlerinin şartlan oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu yönde
KIT'lerin ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarında maliyet artışları göz
önüne alınarak ayarlamalar yapılmıştır. Böylece söz konusu kararlarla
kamu iktisadi teşebbüslerinin Hazine ve Merkez Bankası üzerindeki
baskısı hafifletilmiş, kuruluşların fiyatlarını serbestçe belirleyebilmeleri
ve kaynak yaratm aları imkanı verilmiştir. Ayrıca KIT'lerin
organizasyonu ve görevlerine ilişkin bazı düzenlemeler de yapılmıştır.
Söz konusu kararlar ile devlet bütçe açıklarının enflasyonist
etkileri dikkate alınarak bütçeyi denkleştirmeye çalışmak, en azından
bütçe açıklarını mümkün olan en düşük düzeye indirmek hedef
alınmıştır.
Ancak 1980 sonrası dönem bir bütün olarak değerlendirildiğinde
mali konularda yapılan çeşitli düzenlemelerin amacına tam ulaşamadığı
görülmektedir. Zira bu dönemde bütçe açıkları tekrar önemli olmaya
başlamış, bütçe açıklarının finansmanı için Merkez Bankası kaynaklan
yanında bankalann, özel kişi ve kuruluşların tasarruflarında da yüksek
faiz ödemeleri karşılığında yararlanılmıştır. Bu durum ise ekonomide
faizlerin yükselmesine neden olmuş, enflasyonist eğilimleri
güçlendirmiştir.
2-1980 Sonrası Bütçe Politikaları
a- Bütçe-Milli Gelir İlişkisi

Bir ekonomide bütçe politikası yoluyla belirli hedeflere
ulaşabilmek için, bütçenin bir bütün olarak miktar ve bileşiminin
ayarlanması gerekmektedir. Devlet özellikle makro ekonomik amaçlara
ulaşmak için bütçenin genel yapısını, kamu harcamalarının finansman
şeklini ve açık finansman şeklini bir araç olarak kullanabilir. Devlet
bütçesiyle bazı ekonomik dengeleri kurmaya çalışırken, bir yandan da
ekonomide kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaya ve
milli geliri dolaylı veya dolaysız bir şekilde artırmaya yönelik
harcamalarda bulunur.
Yapılan harcam anın finansmanı bu açıdan çok önem
kazanmaktadır. Kamu harcamalarının finansmanı geniş ölçüde
yatırımları kanalize edilecek fonlardan vergiler yoluyla sağlanıyorsa milli
gelir üzerindeki etkisi daha az olacaktır. Bu açıdan elden geldiğince
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yatırımlara gitmeyen tasarruflar ve tüketimler üzerinden vergilerin
alınması gerekmektedir.
1980 sonrası dönemde bütçelerin milli gelirin artışı üzerinde belirli
bir etkisi olmuştur. Her yıl genişleyen bütçe hacmi ekonomide milli
gelirin artışını olumlu yönde etkilemiştir.
b- Bütçe-Kamu Harcamaları İlişkisi

1980 sonrası dönemde bizzat devlette bütçeden fiilen yaptığı
harcamalarını enflasyonun üstündeki bir düzeyde artırmaya çalışmıştır.
Devlet bütçe harcamalarının büyümesi yanında bütçe dışı fonlardan da
büyük miktarlarda harcama yapılması imkanı sağlanmış, bu durum,
ekonomide kamu kesimimin nisbi payının artmasını sağlamıştır.
Aşağıdaki tabloda, İ980 sonrası dönemde konsolide bütçe
harcamalarının gelişimi verilmektedir.
Tablo: 4
Konsolide Bütçe Harcamalan/GSMH
Konsolide Bütçe
Konsolide Bütçe
Harcamaları (Milyar TL.)
Harcamaları/ GSMH (%)
1.078.0
24.3
23.1
1.516.0
1.602.0
18.3
22.6
2.613.0
3.784.0
20.6
19.4
5.395.0
8.311.0
21.1
21.8
12.791.0
21.3
21.447.0
38.871.0
22.8
Kaynak: T.C. Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1990 Yıllık Ekonomik
Rapor, s.62

Yıllar
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Tablodan görüldüğü gibi, Konsolide bütçe harcamaları 1980'den
itibaren belirli bir artış eğilimi içindedir. Ancak bu artışlar GSMH’ya
göre değerlendirildiğinde belirli bir düşüş ortaya çıkmaktadır. Bu
düşüşte 1986 dan itibaren konsolide bütçe iç ve dış borç ana para
ödemelerinin bütçe dışına çıkarılmasının, bazı harcamaların bütçe dışı
fonlar içine alınmasının ve genel olarak enflasyonla mücadelede nisbeten
daha küçük bir bütçe hazırlanması gereğinin vs. etkili olduğu
söylenebilir.
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c- Bütçe-Kamu Gelirleri İlişkisi

Kamu harcamalarının en büyük finansman kaynağını vergiler
oluşturmaktadır. Genel olarak planlı dönemde vergi gelirlerini artırma
hedeflerine yeterince ulaşılamamıştır. Planlı dönemde gelir hedefleri ile
gerçekleşme sonuçları açısından şöyle bir durumla karşılaşılmaktadır.
Bütçe gelirlerinin en önemli unsuru olan vergi gelirlerinin öngörülen
hedeflere göre gerçekleşme oranı ortalama olarak l.plan için %87.2, 2.
plan için %94.3, 3.plan için %95 ve 4. plan için %105’tir. Diğer taraftan
planlı dönemde vergilerin GSMH daki payı için programlarda öngörülen
hedeflere ulaşılamamıştır (22). Ancak 1980 yılından itibaren hem gider
hem de gelir rakamlarında hedeflere göre %100 civarında bir artış
hemen göze çarpmaktadır.
1980 sonrası bütçe gelirleri incelendiğinde konsolide bütçe
gelirlerindeki artışın genellikle enflasyondaki artışı izleyemediği
görülmektedir. Kamu harcamaları enflasyonun üzerinde artarken
gelirlerde aynı ölçüde bir artı göze çarpmamaktadır.
Aşağıdaki tabloda konsolide bütçe gelirlerinin ortaya koyduğu
gelişme 1980 sonrası için yer almaktadır.
T ablo: 5

Konsolide Bütçe Harcamalan/GSMH
Konsolide Bütçe
Konsolide Bütçe
Yıllar
Harcamaları (Milyar TL.)______ Harcamaları/ GSMH (%)
1980
20.6
915.0
1981
22.1
1.452.0
1982
1.457.0
16.7
1983 .
20.2
2.329.0 ,
1984
2.854.0
15.5
1985
4.608.0
16.6
1986
18.2
. 7.154.0
1987
17.8
10.445.0
1988
17.5
17.587.0
18.4
1989
31.369.0
Kaynak: T.C. Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1990 Yıllık Ekonomik
Rapor, s.62
Tabloda görüldüğü gibi konsolide bütçe gelirleri zaman içinde
artmakta ancak bu artışların GSMH içindeki payı düzensiz ve
harcamalara göre düşük bir gelişme göstermektedir.
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d- Bütçe-Kamu Borçlan İlişkisi

Bütçe kanunlarında bütçe açıklarının nasıl kapatılacağı hükmü
yer almaktadır. Bütçe kanununun 3; maddesi hükmüne göre kamu
harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki fark borçlanma gelirleri
hasılatı ile karşılanmaktadır. Bu duruma göre devletin yıllık borçlanma
ihtiyacını belirleyen ölçü,bütçe açıkları olmaktadır. Devlet bütçe
açıklarını kapatmakla beraber, vadesi gelen borç anapara ödemelerini
1yapmak için borçlanmaya gitmektedir. 1980 sonrası kamu iç borçlarını
incelediğimiz zaman aşağıdaki durumla karşılaşmaktayız.
Tablo: 6
Yıllar İtibariyle İç Kamu Borçlan Dağılımı (Milyar TL.)
(1)
(2)
(3)
Yıllar
Kısa Vadeli Uzun Vadeli
GSMH
1+2/3 (%)
303.7
4.435.1
20.3
599.1
1980
561.7
21.1
6.553.6
826.3
1981,
22.3
868.3
8.735.0
1.087.0
1982
22.8
1.346.9
1.293.3
11.551.9
1983
17.7
l.'551.7
1.706.2 .
18.374.8
1984
27.789.4
16.7
2.814.2
1.840.0
1985
3.364.2
20.5
4.705İ9
39.309.6
1986
58.387.2
30.1
6.845.3 •
ÎO.748.3
1987
9.203,2
15.683.7
99.992.0
24.8
1988
7.668.0
39.032.0
27.3
102.229.0
1989
*
Kaynak: 1980*1989 T.C. Merkez Bankası Yıllık Raporları
1980 sonrası iç kamu borçlanmasının bir değerlendirmesi yapıldığı
takdirde büyüyen kamu finansman açıklanmn iç kamu borçlarını
artırdığı gözlenmektedir. İç kamu borçlannın hızlı bir şekilde büyümesi
beraberinde birçok sorunu da getirmiştir. Devlet para ve sermaye
piyasasına dolaylı ve dolaysız bir şekilde girerek fon piyasasında
%951ere varan bir büyüme ile bu piyasaya hakim bir duruma gelmiştir.
Bu büyüme özel kesimin yatırım imkanlarının azalmasına neden
olurken "Crowding-Out" etkisi meydana gelmiştir. Kamu kesimi
tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerin düşük veya hiç
vergilendirilmemesi yanında piyasa faizinin üzerinde olması faiz
oranlarını yükseltirken, kredi faizlerini yükseltmiştir. Kredi faizlerinin
1988 yılında %130'lara varan bir orana yükselmesi özel kesimin yatırım
maliyetini artırmış yatırım eğiliminin düşmesine neden olmuştur.

O I M

Diğer taraftan devlet bütçesinin yapısı incelendiğinde cari ve
transfer harcamalarının devamlı artmakta olduğu görülmektedir. Kamu
harcamaları içinde transfer harcamalarının payı %50'nin üzerine
çıkmıştır. Transfer harcamaları içerisinde borç ödemelerinin payı da
1986'da %75.4, 1987'de %71.4 1988'de ise %65.4 olmuştu*. îç kamu
borcu ana para ve faiz ödemeleri genel bütçenin %29’na ulaşmıştır.
Bütçe açıklarının konsolüde bütçe harcamaları içindeki payının 1984’de
%24,1987 de %16, 1988’de %13 olduğu görülmektedir.
îç kamu borçlarındaki olumsuzluklar enflasyonist bir etki taşıdığı
gibi, gelir dağılımındaki dengesizliği de artırıcı bir etki yapmaktadır. îç
borçlanmada aşırı bir büyüme karşısında borç krizine düşüldüğü
belirtileri ortaya çıkmıştır. Bu açıdan borçlanmanın bir sınırı olması
gerektiği konusunda tartışmalar yapılmaya başlamıştır.
e- Bütçe Açıklarının Enflasyonla İlişkisi

Türkiye Cuhuriyetinde hazırlanan ilk normal bütçe 1924 yılma
aittir. Kurulan yeni devletin birçok sorunu üzerine devralmış olması,
yeterli gelir kaynaklarına sahip olmaması kuruluşundan itibaren birçok
siyasi olayla karşılaşması, bütçe gelir ve giderleri arasında tam bir
denkliğin oluşmasını engellemiştir.
1980 sonrası dönemde açık bütçe politikasının benimsenmiş
olması zorunlu olarak kamu borçlanmasına gidilmesine neden olmuştur.
Bütçe açıkları 1980 sonrası dönemde iktidara gelen yönetimin yüksek
büyüme hızı belirlemesi dolayısiyle büyük oranlarda yapılan alt yapı
yatırımları, cari harcamaları da beraberinde arttırmıştır. Diğer yandan
bütçe vergi gelirlerinde yeterli esnekliğin sağlanamamış olması, 1980’li
yılların başlarında alınan vergisel tedbirlerin hedefine yeterince
ulaşamaması, vergi gelirlerinin büyüyen harcamalar karşısında çok
düşük kalmasına neden olmuştur.
t

Kamu kesiminde gözlenen aşırı harcama eğilimi, kaynakların
üretken alanlardan ziyade alt yapı yatırımlarına yöneltilmiş olması,
devlet harcamalarından kaynaklanan enflasyon baskısını artırmıştır.
Bunun yanında kaynakların bütçe dışı fon uygulamaları yoluyla
bütçe dışınp çıkarılması ve mahalli idarelerin daha geniş mali
serbestliğe kavuşturularak harcama imkanlarının arttırılmış Olması
enflasyonu olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca ülkemizde son yıllarda
görülen yüksek büyüme hızı ekonominin ek finansman ihtiyacını
artırmıştır. Ancak yıllık %2.5 oranındaki nüfus artışı ve bunun meydana
getirdiği talep baskısı ve diğer sorunlar açısından, büyüme hızının belirli
bir büyüklüğün altına düşürülmemesi gerekmektedir. Bu açıdan
ekonomi politikası araçları birbiriyle uyumlu olarak kullanılma!’
enflasyonla mücadelede koordineli çalışmalar yapılmalıdır.
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Bütçe açıklarının kapatılması kamu kesimi harcamalarının
kontrol altına alınmasını ve yeni vergilerden çok vergi hasılatını arttırıcı
yöntemlerinin uygulanmasını gerektirmektedir. Bu bakımdan gelir
vergisi ve kurumlar vergisindeki istisna ve muafiyetler gözden geçirilmeli
ve ekonomik verimliliği düşük olanlar kaldırılmalıdır.
Konuyla bağlantılı olarak aşağıdaki tabloda bütçe açığı GSMH ile
enflasyon arasındaki ilişki rakamsal olarak gösterilmektedir.
Öte yandan devlet bütçesi üzerinde yük teşkil eden KİT lerin
özelleştirilmesi bütçe açıklarının kapatılmasında nisbeten olumlubir
etki yapacaktır. Bu kuruluşların daha çok temel ve ara malı niteliğinde
mal ve hizmet, üretmeleri kârlılıklarını rasyonel çalışma ile değil de
yapılan fiyat artışları ile sağlamaya çalışmaları, tüketici kesimin yanı,
sıra bu malları girdi olarak kullanan sanayi kesimini güç durumda
bırakmaktadır.
KIT’lerin özelleştirilmesi mülkiyetin tabana yayılmasına, sermaye
piyasasının gelişmesine, piyasa ekonomisinin etkin işleyişine ve kamu
kesiminin borçlanma ihtiyacının azalmasına neden olacaktır. Ancak
özelleştirme çalışmalarının çok dikkatli bir şekilde yürütülmesinin
önemi açıktır.
f- Ekonomik İstikrar ve Gelir Dağılımının Sağlanmasında Bütçe
Politikasmını Rolü

Ekonomik istikrar denildiğinde ekonomide tam istihdamın
sağlanmasıyla beraber, fiyat istikrarının dolayısıyla toplam arz-toplam
talep dengesinin kurulması ifade edilmektedir.
Ekonomide belirli bir büyümenin sağlanması ve ekonomide
istikrarın korunması son derece zor bir iş olmaktadır. Çünkü belirli bir
büyüme hızına ulaşabilmek için kamukesiminin çeşitli şekillerde
topladığı fonların yatırımlara kanalize edilmesi gerekmektedir. Fakat
bütçede yatırımlar için her yıl yeterli miktarda ödenek tahsis
edilememektedir. Gerek bu durum gerekse bütçe açıkları ve finansman
biçimi ekonomik büyüme ve istikrar için önemli bir sorun olmaktadır.
Nitekim 1980 sonrası dönemde bazı yıllar bütçe açıklarının
nisbeten daraltılması, ekonomik ve mali dengelerin kurulmaya
çalışılması, ekonomik büyüme ve istikran olumlu yönde etkilerken bütçe
açıklannın giderek büyümeye başladığı yıllarda da ekonomik büyüme ve
istikrar süreci kesintiye uğrayabilmiştir. Yine bu dönemde bütçe
açıklannın yüksek faizli borçlanmayla karşılanmaya çalışılması devlete
borç veren kişi ve kuruluşlar lehine gelir dağılımının bozulmasına yol
açmıştır. Aynca, bütçelerde gelir dağılımının dolaylı olarak iyileşmesine
katkıda bulunan eğitim ve sağlık hizmetlerine ilişkin ödenekler de
yeterli ölçüde arttınlamamıştır.
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SONUÇ
İkinci Dünya Savaşın d an sonra önemi giderek aTtan plan-bütçe

ilişkileri, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılıklar
göstermektedir.. Gelişmiş ülkelerde plan hedeflerine ulaşmak- için
gerekli araçlar oluşturulduğundan plan-bütçe ilişkileri uyum içersinde
yürütülürken, gelişmekte olan ülkelerde bu ilişkiler istenilen ölçüde
gelişme gösterememektedir.
Plan-bütçe ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütmenin en uygun
araçlarından biri program bütçelerdir. A.B.D. başta olmak üzere
gelişmiş ve gelişm ekle olan ülkelerde 1960'Iardan itibaren uygulanm aya
başlanan program bütçeler, gelişmekte olan ülkelerde sadece
hizmetlerin sınıflandırılmasından ibaret kalmış, proğram bütçe bir
bütün olarak uygulanamamıştır.
Ülkemizde plan-bütçe ilişkileri özellikle planlı kalkınmaya geçilen
19*63 yılından itibaren kurulmaya başlanmıştır. DPT kuruluş
kanununda, "bütçenin yıllık uygulama biçimini gösteren programlara
uygun hazırlanması" gereği belirtildiği halde, 1973 yılına kadar klasik
bütçe prensiplerine sadık kalınmıştır. Bu durum plan-bütçe ilişkilerinin
sağlıklı bir şekilde yürütülmesini güçleştirmiştir.
Türkiye'de 1973 yılında program bütçe uygulamasına geçildi.
Ancak hazırlanan bütçeler genellikle plan ve program hedeflerinin
üzerinde gelişme kaydettiğinden gelir ve harcamalar arasında
dengesizliğe yol açmıştır. Değişen şartlara göre hizmetlerin maliyeti ve
etkinliği dikkate alınmadığından, plan hedeflerine ulaşmada
bütçelerden yeterince yararlanılamamıştır.
1983 sonrası dönemde yaygınlaşan ve önemini artıran bütçe dışı
fonlar, plan-bütçe ilişkilerini kurmada bütçe uygulamalarına destek
olabilir. Bütçe dışı fonlar bütçe ilkeleri yönünden eleştirmekle beraber
plan-bütçe ilişkilerini geliştirmede bu uygulamadan yararlanmak
mümkündür. Fakat mevcut uygulamanın bu açıdan eleştirilere açık
yönleri vardır.
Plan-bütçe ilişkileri iktisadi ve mali istikararın sağlanmasında da
önemini artırmaktadır. 24 Ocak ekonomik istikrar tedbirleriyle, plan ve
bütçe uygulamalarının iktisadi ve mali istikrarı sağlamadaki rolleri
arttırılmaya çalışılmıştır. Alınan tedbirlerle kamu kesiminin milli
ekonomideki payı azaltılmaya, bütçe gelirleri artırılmaya, serbest piyasa
ekonomisine işlerlik kazandırılmaya çalışılmıştır. Ancak bütçe
açıklarının sürekliliğini koruması ve genişleme eğilimi göstermesi
ekonomik istikrarın sağlanmasını zorlaştırmıştır.
Görüldüğü gibi plan ve. bütçe, iktisadi kalkınma çabasındaki
ülkelerin yararlanabilecekleri en önemli iki araçtır. Fakat bu araçların
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iyi kullanılmaları çok önemlidir. Öncelikle bir yandan plan-bütçe
ilişkilerinin milli ekonominin gelişmesine paralel bir şekilde kurulup
geliştirilmesi, Öte yandan da planın ve bütçenin uygulama dönemleri
boyunca diğer politika araçlarıyla kararlı ve ısrarlı bir şekilde
desteklenmesi gerekir.
Ne var ki bugüne kadar harcanan tüm çabalara rağmen
ülkemizde plan-bütçe ilişkileri yeterli seviyede kurulamamıştır.
İlişkilerinin gelişimini güçleştiren sorunlar varlığını korumaktadır. Bu
sorunların giderilmesi için mevcut araçlar etkili bir biçimde
kullanılamamaktadır. 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Tedbirleri ile
başlayan dönemde bu ilişkilerden ekonominin istikrara kavuşturulması
için yararlanılması gerekirken bu yönde gerekli adımlar atılamamıştır.
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TURKISH BUDGETARY POLICY EXPERIENCE AND PLAN-BUDGET
RELATIONS IN 1980'S

Turkey has been trying to realise its development through five-year
plans and annual programs for about three decades. On the other hand,
since early 1970's the so-called planning-programing-budgeting system
has been implemented in Turkey. In such a system, it is essential to set
up a consistent plan-budget relationship, and public budget is seen as a
major means in achieving the objectives of plans and programs.
The aim of this paper is to evaluate plan-budget relations in
Turkey in the context of budgetary policies implemented during 1980’s, a
period in which plan-budget relationship' seems to have lost its relative
importance due to intensive use of extra-budgetary funds.

