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Ö N S Ö Z 

Son yılların Türkiye'si enflasyonun yarattığı sorunların büyüklüğünü acı 
bir denemenin içinde öğrendi. Yüksek fiat artışları herkesi ve toplumsal do-
kunun her köşesini ayrı ayrı etkilerken bu artışlara göre düzenlenmemiş pek 
çok iktisadî - toplumsal kurum ciddî biçimde sarsıldı, sallandı, bazan da tüm-
den çöktü. 

Devletin sağladığı gelirler üzerinde enflasyonun etkisi özellikle belirgin 
oldu. Bu kitabın esas amacı vergi ve borçlanma gibi iki temel gelir kaynağının 
enflasyondan nasıl etkilendiğini ortaya koymak. Ancak, bir yandan devlet ge-
lirleri enflasyonun etkisini hissederken diğer yandan devlet kesiminin kendisi 
de, gelir ve harcama yapısıyla, enflasyonun yaratılmasına ya da genişlemesine 
katkıda bulunmakta. Bu bakımdan etki ve sorumluluğun birlikte araştırılması 
devlet gelirleri -enflasyon ilişkisinin anlaşılması için gerekli göründü. 

Çalışmada Türkiye'ye ilişkin bilgiler teorik bir çerçeve içine oturtulmaya 
çalışıldı. Araştırmanın kapsadığı dönemi ise 1963-1978 yıllarıyla sınırlamayı 
doğru bulduk. Planlı dönemin başlangıç yılı olan 1963 ile veri bulunabilen son 
yıl olan 1978 arasındaki zaman kesidi bize plan uygulamasını bu açıdan değer-
lendirme imkânını vermektedir. 

Şüphesiz, ciddî boyutlara ulaşan fiat artışları denetim altına alınmadık-
ça, bu kitapta değinilen sorunlar gelecek yıllarda da güncelliğini koruyacaktır. 
Hatta vergi sisteminde ya da borçlanma koşullarında geçmiş dönemin enflas-
yon tahribatını gidermek için yapılacak değişiklikler bile yaşadığımız enflas-
yon içinde kısa sürede anlamını kaybetmeğe mahkum görünüyor. Bu bakım-
dan, araştırmanın ilgi alanının, gerçekte, geçmişten çok geleceğe dönük oldu-
ğu, acı bir gerçek de olsa, kabul edilebilir. 

Dileriz, enflasyonla mücadele hususunda geçen yıllardan daha başarılı bir 
iktisat politikası, enflasyona ilişkin tartışmaları güncel bir konu olmaktan çıka-
rır. Çalışmamız böyle bir politika için gerekli ortamın oluşturulmasına, çok 
sınırlı da olsa, bir katkıda bulunabilirse mutlu olacağız. 
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GENEL ÇERÇEVE 

1 . 

Bölüm 

A. E N F L A S Y O N O L G U S U 

a. Genel İlişkiler 

aa. Enflasyonun Türleri ve Sebepleri 

Çağdaş iktisadî tahlilde enflasyon olgusu incelenirken, kamu kesiminin 
bu olguyu yaratmaktaki sorumluluğu, enflasyonla mücadeledeki etkinliği ve 
genel olarak enflasyonla kamu ekonomisi arasındaki ilişkiler üzerinde geniş 
ölçüde durulmaktadır. Ancak, bu konudaki her tahlil, esas olarak, arkasında 
yatan varsayımların ve kullanılan modelin sınırlamalarını yansıttığına göre, 
herşeyden önce, enflasyonla ilgili genel açıklamaların temel özelliklerini, kı-
saca da olsa, hatırlamak gerekir. 

Enflasyonun sebeplerini ortaya koymaya çalışan açıklamalar, esas itiba-
riyle, şu iki ana gruptan birisine girer: (1) Enflasyonu yaratan sebeplerin top-
lam talepte bulunduğunu ileri süren görüşler; (2) enflasyonu toplam arzdaki 
bağımsız değişmelerle açıklayan görüşler. 

Artık gelenekleşmiş bir deyimle "talep enflasyonu" olarak adlandırıla-
cak ilk görüşün temelinde, "carî fiatlarla toplam talebin toplam mal ve hizmet 
arzını aşması"nın enflasyonun asıl sebebini teşkil ettiği fikri  bulunur. Ancak, 
bu fikir,  iktisat yazınında "Klasik" ve "Keynes'ci" görüşlerce temsil edilen iki 
değişik talep enflasyonu açıklamasına yol açmıştır. Gerek Klasik, gerekse 
Keynes'ci bakış açıları enflasyon olgusunu talepteki -arza kıyasla-bağımsız 
büyümeye bağlamakta birleşmektedir. Yalnız, bu büyümeye yol açabilecek 
unsurların tahlilinde ve bazı ekonomik değişkenlerin tepkisinin nasıl olabile-
ceği ile ilgili yorumlardaki farklılık iki görüşün enflasyon olgusunu açıklama 
ve enflasyona karşı politika reçetelerinde de farklılığa yol açmaktadır. 

Klasik miktar teorisi içinde, talebin arzı aşmasına, dolayısıyla enflasyona 
yol açan sebep para miktarındaki değişmeler iken Keynes'ci teoride enflas-
yonu yaratan talep fazlası, para miktarına bağlı olabileceği gibi bu miktardan 
bağımsız olarak da ortaya çıkabilir. 

Diğer yandan, enflasyon sebeplerini arz yönünde bulan çeşitli açıklama-
ları ise, aralarındaki ayrıntı sayılabilecek farklılıklar  bir yana, faktör ve mal 
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piyasalarındaki serbest rekabetten uzak ilişkilere indirgemek mümkündür. 
Talep koşullarına yeter esneklikle cevap vermeyen çok sayıda piyasanın var-
lığı, ücretleri ya da kârları arttırma çabalarının yarattığı fiat yükselişlerine 
yol açabilir. Şüphesiz, bu tür bağımsız maliyet artışlarına bağlı fiat yükse-
lişleri, bir yerde talebi yükseltici unsurlarla -örneğin para arzındaki artışlar-
la- desteklenmedikçe, doğacak iktisadî durgunluğa paralel olarak, eninde 
sonunda yavaşlamak, durmak zorundadır. Bu düşünce bazı iktisatçıları arz 
( = maliyet) enflasyonu diye birşey olamıyacağını, nihaî tahlilde her enflas-
yonun talep enflasyonundan ibaret sayılmak gerektiğini söylemeye götür-
müştür. Ancak, günümüzde ülkelerin siyasal -kurumsal yapısı göz önüne alın-
dığında belli bir sınırı aşan iktisadî durgunluğun devamına, iktisat politika-
sını saptayan organlarca göz yumulamıyacağını bir yeri olarak almakta yarar 
vardır. Bu yüzden, "eğer işsizliğin yeterince genişlemesine, kitlesel iflaslara 
müsaade edilirse bağımsız maliyet artışlarından gelen fiat yükseklişlerinin 
sonunda duracağını" belirterek bir arz enflasyonunun varlığı inkâr edilemez. 

Günümüzün karmaşık yapılı ekonomileri teorik modellerin basitliğin-
den çok uzak bulunuyor. Bir yandan, çeşitli üretim kollarındaki tekelleşme 
eğilimleri, diğer yandan, çok güçlü bir sendikalaşmanın yarattığı ücret artış-
ları, arz enflasyonu kavramına yaygın bir geçerlik kazandırmıştır. Diğer yan-
dan , çağdaş devletlerin iktisadî büyümeyi hızlandırmaktan gelir dağılımını 
düzeltmeye kadar giden çok geniş bir amaçlar yelpazesini gerçekleştirme gö-
revini yüklenmesi ise ekonomileri geniş talep baskıları ile karşı karşıya 
bırakır olmuştur. Zira, bu geniş amaçlar bütünü, hemen her zaman, ya doğ-
rudan devlet harcamalarının ya da devletçe dolaylı olarak teşvik edilen özel 
harcamaların artışını gerekli kılmıştır. 

Bu sebeple, denilebilir ki, çağdaş toplumlardaki enflasyon olgusunu açık-
lamaya çalışan en genel bir teori hem talep hem de arz enflasyonunu hesaba 
katmak zorundadır. Diğer deyişle, böyle bir teori, bağımsız fiat artışlarının 
talepten de, maliyetten de doğabileceği ve devam edebileceği varsayımlarını 
yansıtacaktır. Bu varsayımlara göre biçimlendirilmedikçe hiçbir teori tam an-
lamıyla gerçeğe uygunluk iddiasında bulunamaz. 

Ancak, iktisadî tahlilin "gerçekçilik"le "basitlik ve kullanışlılık" arasındaki 
zorunlu çelişkisi burada da en belirgin biçimiyle karşımıza çıkmaktadır. Böyle-
sine bir enflasyon modeli, gerçekçiliğine karşılık, ortaya konulmasındaki kar-
maşıklık ve günlük verilerle denenmesindeki olağanüstü güçlükler nedeniyle 
kullanışlığını hemen tümüyle yitirmektedir. Zira, ne iktisadî değişkenler ara-
sındaki bağıntıları böylesine karmaşık bir yapıda kullanabilecek hassasiyetle 
bilmekteyiz, ne de böyle bir model için gerekli iktisadî verilerin tümüne sahi-
biz. 
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Bu yüzden, özellikle belli bir ülkeyle ilgili olarak girişilen açıklama çaba-
larında, gerçekçilikten zorunlu fedakârlıklarda bulunmak ve genellikle talep 
ya da maliyet enflasyonu kavramlarından birisini esas almak durumunda ka-
lınmaktadır. Hatta, çoğu zaman, bu kavramlar dahi kullanışlı olmayacak 
kadar genel göründüğünden, bunları da daha özel enflasyon biçimlerine indir-
gemek gerekmektedir. 

Şüphesiz, nasıl bir enflasyon modelinin esas alınacağı hususu, bahis konu-
su ülkenin iktisadî yapısına olduğu kadar açıklanmak istenen ilişkilerin niteliği-
ne de bağlı kalacaktır. 

Herşeyden önce, ülkenin iktisadî yapısının yarattığı çerçeve bir enflas-
yonu temel karakteristiğini veren önemli bir unsurdur. Mal ve işgücü piyasa-
larının serbest rekabet koşullarına ne ölçüde uzak ya da yakın oldukları, fiat 
ve ücret saptama hususundaki mevzuat ve gelenekler, çeşitli kesimlerin ba-
ğımsız talep artışları yaratabilme imkânları, üretimin bir talep artışına kısa sü-
rede cevap verecek durumda olup olmadığı hususları belli bir enflasyon tipini 
o ülke için özellikle geçerli kılabilir. 

Diğer yandan, bizzat araştırmanın konusu da belli bir enflasyon tipinin 
esas alınmasını zorunlu kılabilir. Örneğin, eğer dış ilişkilerle enflasyon arasın-
daki bağıntı inceleniyorsa ithal -ya ihraç- edilen enflasyon kavramının dışarda 
bırakılması kolay düşünülemdz. Keza, işçi ücretleri ile enflasyon arasındaki 
ilişkiye değinen bir araştırmada maliyet enflasyonu kavramının esas alınıp 
irdelenmesi zorunluğu vardır. Buna karşılık, kamu kesiminin enflasyona kat-
kısı araştırılıyorsa maliyet enflasyonu kavramı fazla birşey ifade etmeyecek-
t ir . Böyle bir incelemede, talep enflasyonundan yola çıkılması, hemen hemen 
zorunludur. 

Az gelişmiş denilen ülkelerde nasıl bir enflasyon tipinin geçerli olduğu 
hususu, bu ülkeler açısından, gelişmişlerden daha büyük önem taşır. Zira, 
enflasyon, bu ülkelerde yalnızca ekonomideki kısa dönemli dalgalanmalar so-
runu değil ayni zamanda büyüme-kalkınma süreci ile de sıkı ilişki taşıyan bir 
sorundur. Gelişmiş ülkelerde büyümeden fedakârlık bahasına kısa dönemde 
istikrarın sağlanması politikası az çok geçerli sayılabilirken bu politika az geliş-
miş ülkelerde, genellikle, siyasal açıdan kolay kat lanı lam lyacak bir maliyet ola-
rak görülmektedir. 

Şüphesiz, enflasyon kavramlarının çeşitliliği gibi az gelişmiş ülkelerin de 
gerçekte birbirinden hayli değişik iktisadî-toplumsal yapıya sahip olmaları 
yukardaki soruya kesin, açık bir cevap verilmesini özellikle güçleştirmektedir. 
Ancak, çok genel terimler içerisinde, azgelişmiş ülke denilince anlaşılacak te-
mel bazı nitelikler üzerinde uzlaşmaya varılabilirse, o takdirde geçerli enflas-
yon teorisi daha az güçlükle ortaya konulabilir. 
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Öyle görünüyor ki, sıralanabilecek, az gelişmiş ülkelere özgü çeşitli ik-
tisadî nitelikler içinde enflasyonla ilişkisi açısından en önemli husus bazı ü-
retim faktörlerindeki  yetersizliktir. Bu yetersizlik sermaye teçhizatında, va-
sıflı işgücünde, bazı aramalarında özellikle belirgindir. Bu ülkelerin çoğu 
kronik bir ödemeler dengesi sorunuyla da karşılaştıklarından, başka ülkelerde 
dış iktisadî ilişkilerle giderilebilen bazı tıkanıklıkların bu yolla ortadan kal-
dırılması imkânı da çok zaman bulunmamaktadır. 

Sermaye teçhizatında ve diğer üretim faktörlerindeki  yetersizlik, az ge-
lişmiş ülkelere özgü düşük işgücü verimliliği, gizli işsizlik gibi birçok karak-
teristiğin de açıklayıcısı olmaktadır. Keza, bu husus az gelişmiş denilen ülke-
lerdeki enflasyona belli özellikler vermektedir. 

Üretim faktörleri  arasındaki ikâme imkânlarının sınırlılığı sermaye tec 
hizatında ve yetişkin işgücündeki yetersizliğin bol miktarda mevcut üretim 
faktörleriyle,  örneğin vasıfsız işgücüyle telafisi imkânını geniş ölçüde yok et-
mektedir. Bu yüzden, bir enflasyon olgusu, ekonomideki gizli-açık işsizlikle 
birlikte görülebilmektedir. Denilebilir ki, sanayileşmiş ülkelerin son yıl-
larda belirgin biçimde hissettikleri "durgunluk içinde enflasyon", az gelişmiş 
ülkelerin, bazı farklarla,  uzun zamandır yaşamak zorunda kaldıkları bir gerçeği 
ifade etmektedir. 

Az gelişmiş bir ekonomi adeta sürekli biçimde eksik istihdam halinde bu-
lunsa bile, bazı üretim faktöcJerindeKi yetersizlikler sebebiyle, toplam talep 
arttırılarak üretimi genişletme imkânı bulunamadığından, durum iktisadî 
sonuçları bakımından bir tam istihdam haline benzemektedir. Bu nokta az ge-
lişmiş ülkelerdeki enflasyon sürecinin tahlili için son derece önemlidir. 

Bir ekonomi tam istihdama ulaştığı zaman Keynes Teorisi ile Klasik Mik-
tar Teorisi arasındaki temel ayrılıklar ortadan kalkmakta ve miktar teorisi 
böyle bir durumda önemli bir açıklayıcı olma niteliğini kazanmaktadır. Bu 
koşul altında, Keynes'ce de belirtildiği gibi, fiatların aşağı, yukarı para mik-
tarı ile oranlı olarak değişeceğini kabul etmek gerekir.1 Gerçekten, eğer tam 
istihdam hali mevcutsa, fiyatların artan para miktarıyla oranlı biçimde değiş-
mesini önliyebilecek başlıca unsur olan spekülasyon saikiyle para tutma tale-
binin etkinliği ortadan kalkmaktadır. Esasen, spekülasyon imkânlarının, ge-
lişmiş ülkelere kıyasla çok sınırlı oluşu nedeniyle, azgelişmiş ülkelerde spe-
külasyon saikiyle para talebinin, adeta yapısal biçimde önemsiz kaldığı söy-
lenebilir. Bu durumda arttırılamıyan bir üretim düzeyi karşısında büyüyen 
para miktarları doğrudan bir talep unsuru olarak ortaya çıkmakta, sonuçta 

1 J.M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, London, 1936, s. 
296. 
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az çok ayni oranda fiat artışlarına dönüşmektedir. Bu sebeple, gelişmiş ülke-
lerde, ancak belli koşullar altında geçerli sayılabilecek miktar teorisi, az ge-
lişmiş ülkelerde çok daha büyük bir açıklama gücü kazanmaktadır. 

Bu araştırmanın amacı, bir yandan kamu kesiminin enflasyon yaratılma-
sına niçin ve nasıl katkıda bulunabileceğini, diğer yandan da-kamu kesiminin 
katkısıyla ya da katkısı dışında - ortaya çıkan bir enflasyon olgusunun dev-
let gelirlerini nasıl etkiliyeceğini araştırmaktır. Birinci hususla ilgili olarak, 
miktar teorisinin niçin mevcut açıklama çabaları içinde en uygununu teşkil 
ettiğine yukarda değindik. İkinci amaç ise enflasyonun sebepleri ile değil 
sonuçları ile-daha doğrusu bu sonuçların bir kısmı ile - ilgilidir. Bu yüzden, 
kitabın izliyen bölümlerindeki açıklamaların, esas olarak, miktar teorisinin 
mantığına dayandırılması bize en uygun çözüm göründü. 

Miktar teorisinin çok çeşitli yorumlarını ortaya koymak bu kitabın amaç-
larını aşmaktadır. Ancak, açıklamalarımızın daha iyi anlaşılabilmesi açısından 
bu teorinin ana fikrinin ortaya konulması yararlı olacaktır. 

Miktar teorisinin hemen bütün yorumlarında ortak olan nokta, ekono-
mide tüketiciler ve firmaların  gelirlerinin belli bir oranını nakit olarak tut-
mak istedikleri, bu oranın, başka pek çok iktisadî parametreye kıyasla, fazla de-
ğişme göstermediği yolundaki kabuldür. Diğer deyişle, para ile diğer mallar 
arasındaki ikâme oranının istikrarı fikri  miktar teorisinin temelini oluşturur. 

(Y) carîfiatlarla  millî hasılayı, (M) nominal para stokunu, (V) paranın ge-
lir elastikiyetini, (P) de (Y) ye giren mal ve hizmet fiatlarındaki değişmeyi gös-
teren endeks olmak üzere, 

ifadesi bu teorinin koyduğu miktar eşitliğini verir. (2) numaralı eşitlikte te-
rimlere yer değiştirirsek fiat seviyesini veren şu ifade bulunur: 

Bu ifadelerde paranın devir hızı (V) fazla değişiklik göstermeyen bir ilişki 
kabul edildiğine, reel hasıla (Y/P) = y de, esas olarak, ekonomideki bazı reel 
değişkenler arasındaki ilişkilerle belirlendiğine göre, para miktarı fiat seviye-
sini belirleyen temel unsur olarak kalmaktadır. 

Şüphesiz, günümüzde ne miktar teorisi çok kalın çizgileriyle ortaya ko-
nulup para miktarı ile fiat seviyesi arasında değişmeyen bir ilişki bulunduğu 

M • V = Y (1) 

(2) 
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ileri sürülmektedir ne de biz Türkiye için miktar teorisinin esas olarak ge-
çerliğini kabul edeceğimizi söylerken böyle bir katı tutumu benimsiyoruz. 
Pekala ekonomideki reel değişkenlerin para miktarındaki değişikliklerden et-
kilenmesi, dolayısıyla yalnız fiat seviyesinin değil reel hasılanın da değişmesi 
mümkündür. Keza, paranın devir hızının da tamamen sabit olduğu kolayca 
iddia edilemez. Kısa dönemde, örneğin hızlı bir enflasyonun yarattığı etkilere, 
uzun dönemde de halkın ödeme alışkanlıklarının, reel gelir seviyesinin değiş-
mesine bağlı olarak (V) de değişiklikler gösterecektir. Özellikle, enflasyon 
hızının aşırı büyüdüğü dönemlerde (V) nin değerinin hayli kısa süreler içinde 
önemli ölçüde dalgalanmalar gösterebildiğine rastlanıyor.2 Ancak, belirtil-
mek istenen fikir,  enflasyon bekleyişlerinin böylesine yoğunlaşmadığı kısa dö-
nemler ve -genel olarak- uzun dönemler için paranın devir hızının iktisaden 
anlamlı birçok başka değişkenden daha az değişme gösterdiği, bu yüzden pa-
ra miktarı ile fiat seviyesi arasında kurulacak ilişkinin genel fiat seviyesi de-
ğişikliklerini başka unsurlara bağlıyan açıklamalardan daha anlamlı olduğu 
dur. 

Ancak, madem ki para miktarı ile genel fiat seviyesi arasındaki ilişki, bir 
yandan paranın devir hızı, diğer yandan reel üretim seviyesiyle ilgili varsayım-
lara dayanmaktadır, öyleyse para miktarındaki değişmelerin bu iki unsurda 
hangi koşullar altında değişiklik yapabileceğini de, gerçekçilik açısından, be-
lirtmek gerekir. Zira, bu değişikliklerin önem kazanması ölçüsünde, para ile 
enflasyon arasında kurulmak istenen ilişki zayıflayacaktır. 

Paranın devir hızı, esas olarak, paraya karşı talebi belirleyen unsurlara 
bağlı olarak değişme göstermektedir. Çağdaş ekonomilerde para otoriteleri 
ellerinde bulunan çeşitli araçlarla para arzını etkiliyebilirlerken para talebi 
toplumun daha doğal koşullarına göre biçimlenmektedir. Para talebinde kısa 
ve uzun dönemde değişmelere yol açabilecek çeşitli etkenleri belirtmek 
mümkündür. Bunlardan gerek teorik önemleri, gerekse pratik çalışmalardaki 
etkileri yüzünden üzerlerinde en çok durulmuş olanlar şöyle sıralanabilir: 

1 . Toplumda paralı değişimlerin genişlemesi (monetization) 

Özellikle az gelişmiş ülkeler için para talebini belirlemekte hayli önem ta-
şıyan bir husus, ekonominin esas olarak takasa dayalı ilişkiler içinde bulunan 
ya da daha çok kendi ihtiyaçlarına dönük üretim yapan kesimlerinin paralı 
değişimlere, dolayısıyla para kullanımına açılmasıdır.' 

2 Philip Cagan, "The Monetary Dynamics of Hyper-lnflation",  Studies in the Quantity 
Theory of Money (ed. Milton Friedman) içinde, University of Chicago Press, Chicago, 1956. 

3 Konuyla ilgili bazı araştırmalarda, paralı değişimlerin genişlemesi [monetization] 
terimiyle ifade edilen kavramın aslında (1) paralı değişimlerin genişlemesi, (2) ticarî ilişkilerin 
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Takas ve geçimlik kesimlerinin ekonomi içindeki nisbî önemleri kalkınma 
ile paralel biçimde azaldıkça paraya karşı talebi adeta sürekli biçimde arttıra-
cak bir unsur ortaya çıkmaktadır. Ancak, para talebindeki bu artış ekonomi-
nin paralı değişimlere açılma olgusunun önemine bağlı kaldığı gibi paralı de-
ğişimlerin genişlemesinin de gelişme sürecinin bir noktasında önemini çok yi-
tirerek fiilen son bulması doğaldır.4 

2. Reel gelirde (üretimde) değişmeler 

Para stoku ile reel gelire ait uzun dönemli verilerin bulunabildiği bazı ül-
kelerde yapılmış araştırmalarda 30-40 yıl gibi zaman süreleri dikkate alındı-
ğında paraya karşı talebin reel gelir artışına az çok paralel biçimde büyüdüğü, 
diğer deyişle, gelirin belli bir oranı olarak elde tutulmak istenen para mikta-
rının arttığı gözleniyor.5 Takas ya da geçimlik kesimlerin önemlerini tamamen 
yitirdiği, bütünüyle paralı değişimlere açılmış bu tür ekonomilerde gelirin pa-
ra olarak elde tutulmak istenen kısmındaki artış az önce belirttiğimiz unsura 
bağlanamaz. 

Toplumların bu davranış kalıpları içinde, bireylerin parayı adeta bir "lüks 
mal" gibi düşündükleri ve reel gelirleri büyüdükçe bu maldan daha fazla elde 
bulundurmak istedikleri anlaşılıyor. Ancak, unutmamak gerekir ki, elde tu-
tulmak istenen para oranının büyümesi -dolayısı ile (V) nin küçülmesi- ile il-
gili bu tür gözlemler uzun dönemli bir etkinin varlığı ile ilgilidir. Kısa dönem-
de para talebinin ve (V) nin az çok istikrarlı sayılan değerlerinde çıkabilecek 
değişikliklerin sebebini reel gelir dışında başka bazı unsurlarda aramak ge-
rekir. Bu unsurlara az aşağıda faiz ve enflasyon haddi ile ilgili açıklamalarda 
değineceğiz. 

genişlemesi, (3) malî aracı kuruluşların genişlemesi olarak üç ayrı olguyu belirttiği ileri sü-
rülmektedir. (Bknz. Anand G. Chandavarkar, "Monetization of Developing Economies", 
I. M. F. Staff  Papers, Vol. 24, No. 3 (November 1977) s. 665-721.) Bunlardan ilkinin toplam 
girdiler içinde piyasadan satın alınanların oranınım, ikincisinin toplam üretim içinde piyasada 
satılanların oranını, sonuncusunun da toplam malî değerlerin millî servete oranını ifade et-
mesi gerektiği belirtilmişse de bu kavramların birbiriyle taşıdığı çok sıkı ilişki, bizim açı-
mızdan, hepsini bir tek kavramla belirtmeyi yeterli kılmaktadır. 

4 Türkiye için paralı değişimlerin genişlemesinin sınırlarına hayli yaklaşıldığı, bu ba-
kımdan ekonominin para talebini hesaplarken bu unsurların ihmalinin çok sakıncalı olmaya-
cağı, fazla yanlışlığa düşmeden, söylenebilir. Ancak, herşeye rağmen, kesin bir sonuç için 
daha ayrıntılı çalışmalara gereksinme bulunmaktadır. Bu konudaki bazı çalışmalar için örneğin 
şu eserlere bakılabilir: Anand G. Chandavarkar, Ibid., Michele Sain Marc, "Notes sur la mo-
netarisation et la mesure de ses relations aves le developpement", Revue Economigue, Vol. 
21 (Mai 1970). 

5 M. Friedman and A.J. Schwartz, A Monetary History of the United States, Princeton, 
N.J. Princeton University Press for N. B. E. R., 1963. 
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3. Ödeme gereksinme ve alışkanlıklarında değişmeler 

Toplum içinde ödemelerin yapılışındaki gereksinmeler ve alışkanlıklar 
çeşitli unsurlara bağlıdır. Bu konuda önce ödemelerin yapılışındaki süreleri 
belirtmek gerekir. Bu sürelerin değişmesi paranın devir hızını etkiler. Diğer 
değişkenler veriyken ödemelerin daha kısa sürelerde yapılması elde tutul-
mak istenen para miktarının azalmasına, dolayısıyla (V) nin büyümesine yol 
açar. Tersine bir gelişmede ise (V) büyüyecektir. 

Süre yanında ödemelerle ilgili güven duygusu da önem taşır. Elde ede-
cekleri para ile ilgili risk unsuru azaldıkça, kişi ve firmalar  elde tutmayı ge-
rekli buldukları para tutarını azaltacaklar, tersine ödemelerin düzenli olmadığı 
durumlarda bunu arttıracaklardır. 

Keza, firmaların  temerküz derecesi de ödeme gereksinmelerini belirle-
yen bir unsur olarak (V) yi etkiler. Firmaların dikey temerküzü arttıkça de-
ğişimlerin ayni büyük firma içinde gerçekleşmesi imkânı para kullanımına karş 
gereksinmeyi azalttığı için (V) yükselecektir. 

4. Faiz hadlerinde değişmeler 

Para talebinin faiz haddindeki değişmelerden ne ölçüde etkileneceği hu-
susu iktisat yazınında en çok tartışılmış hususlardan birisidir. Klasik teori ile 
Keynes'ci yaklaşımı birbirinden ayıran temel noktalardan birisi olarak, para 
talebinin faize karşı elastikiyetiyle ilgili kabul gösterilebilir. Keynes teorisin-
de "likidite tuzağı" bölgesinde sonsuz, daha genel durumlar için -spekülasyon 
saikine bağlı olarak- hayli hayli yüksek olduğu belirtilen faiz elastikiyeti, 
Klasik teoride, bu teorinin paranın yalnızca muamele saikiyle talep edilişine 
dikkat çekişi nedeniyle, sıfıra yakın ya da çok ufak bir değer kabul edilmiştir. 

Miktar teorisinin günümüzdeki sunuluşu içinde, para talebinin faiz haddin-
deki değişmelere tepkisi tamamen dışarda bırakılmamakta, diğer deyişle, 
bu talebin faiz değişmelerinden etkileneceği kabul edilmektedir.6 Ancak, her-
herşeye rağmen bu etkinin, faiz haddindeki sınırlı değişmeler için, diğer değiş-
kenlerin etkisine kıyasla, önemsiz kalacağı düşünülmektedir. Doğal olarak, 
faiz haddinde çok ciddî yükselmeler, elde tutulan paranın maliyetini fazla art-
tıracağından, kişi ve firmaların  bu maliyeti azaltma çabaları, tutulan para mik-
tarının düşmesine yol açabilir. 

5. Enflasyon haddinde değişmeler 

Faiz haddi nasıl elde tutulan para açısından vazgeçilen bir kazanç imkânını 
gösteriyorsa enflasyon haddi de elde para olarak tutulan servet unsurlarında 

6 Milton Friedmarı, "Interest Rates and the Demand for Money", The Optimum Quantity 
of Money and Other Essays, içinde, Aidine Publishing Company, Chicago, 1969. 
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fiilen katlanılan maliyeti gösterir. Bu bakımdan, enflasyon dönemlerinde elde 
nekadar para tutacaklarına karar verirken, kişi ve firmaların  her iki unsuru 
birden maliyet olarak düşünmeleri doğaldır. Dolayısıyla, enflasyonun hızlanı-
şı -faiz haddindpki yükselmeler gibi- kişileri ellerinde daha az para bulun-
durmaya sevkederek paranın devir hızını arttıracaktır. Enflasyonun para ola-
rak elde tutulan servet unsurları üzerindeki "vergi niteliğindeki" bu etkisine 
ilerki bölümlerde yeniden değineceğiz. 

bb. Enflasyonun Etkileri 

Enflasyona yol açan iktisat politikaları, iktisatçıların çoğunluğunca za-
rarlı ve tehlikeli yöntemler olarak ele alınagelmiştir. Ancak böyle bir ifade, 
enflasyonun faydalı sonuçlar yaratabileceğini, bu bakımdan fazla çekinilme-
mesi gerektiğini söyleyen iktisatçıların bulunmadığı anlamınagelmdz. Üstelik 
teorik plandaki tartışmalar bir yana, çeşitli ülkeler uygulamaları, enflasyonun 
gittikçe yaygınlaşan örnekleriyle dolu olduğuna göre, politikacıların, hiç de-
ğilse bir ölçüde, enflasyoncu bir politikanın yararlarına inandıkları sonu-
cuna varılabilir. Zira, bu örneklerin bir kısmı politikacıların siyasî, sosyal 
sonuçlarından korktukları için belli kararları alamamalarına, diğer deyişle 
olayların akışına kapılmalarına bağlansa da tüm enflasyonların bu yolda açık-
lanması kolay değildir. Kaldı ki, bu açıklama bile, enflasyonun siyasî bakımdan 
büyük kolaylık sağlıyan bir iktisat politikası almaşığı oluşturduğunu söyle-
mekten başka anlama gelmpz. 

Şu halde, enflasyonun ve enflasyoncu bir iktisat politikasının aleyhindeki 
delilleri gözden geçirmeden enflasyonun -eğer varsa-faydalı  yönlerinin neler 
olabileceğine değinmek gerekir. 

i) Enflasyonun Yararı Konusunda Görüşler 

Enflasyonun bazı yararları bulunabileceğine dair fikirler  hayli gerilere gi-
der. David Hume'da, Bentham'da, Malthus'te, Thornton'da, bazan çok açık, 
bazan üstü örtülü biçimde ortaya atılan bu düşünceyi daha yakın yıllarda 
Keynes'te, Kaldor'da, Latin Amerikalı bazı iktisatçılarda yeniden buluyoruz. 

Genellikle kabul edildiği üzere, enflasyon dönemleri fiat artışlarının üc-
ret artışlarının önünde gittiği dönemlerdir. Bunun doğal sonucu, ekonomi-
de yaratılan gelirin bölünüşünde kârların nisbî payının, ücretler aleyhine değiş-
mesidir. Şüphesiz bu durum, zorunlu olarak, reel ücretlerin düşmesi anla-
mına gelmez. Ekonomi büyümekte iken hem kârların nisbî payının hem de 
reel ücretlerin büyümesi mümkündür. 

Enflasyon ve buna bağlı kâr büyümesi ekonominin gelişmesi açısından ö-
nemli bazı sonuçlar yaratır. Herşeyden önce üretilen mallara karşı toplam 
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talep yetersizliği endişesinden kurtulan müteşebbisler mevcut sermayenin 
tam çalışmasını sağlamayı tercih edeceklerdir. Böylece ekonominin talep ye-
tersizliği nedeniyle üretim imkânlarının altında çalışması önlenecektir. Diğer 
yandan, enflasyon dönemleri,yatırım yapma arzusunu da, yatırım yapma im-
kânlarını da arttıracaktır. Yatırım yapma arzusunun artışı, toplam talep ve kâr 
oranlarındaki büyümenin doğal sonucudur. Yatırım yapma imkânları ise, esas 
itibariyle -dış alemden kaynak aktarmaları bir yana- toplam tasarruflara  bağ-
lıdır. Enflasyonun taşıdığı kritik önem, toplam tasarruf  miktarını arttırabilirle 
gücünde yatar. 

Enflasyon, ücretlerin fiatları  geriden izliyebilmesi nedeniyle gelir dağılı-
mını kâr elde edenler lehine değiştiriyorsa ücret ve kâr geliri elde eden kişi-
lerin gelirlerini tüketimle tasarruf  arasında bölüşleri hayatî önem taşır. Nor-
mal olarak yüksek gelirlilerin marjinal ve ortalama tasarruf  oranları daha 
yüksek bulunduğuna ve kâr geliri elde edenler de toplumun yüksek gelirli-
lerinden oluştuğuna göre enflasyonun yarattığı gelir dağılımı toplam tasarruf-
ları arttıracaktır. 

Şüphesiz, kâr sahipleri artan gelirlerini tasarruf  etme yerine tüketim-
lerini arttırmak için kullansalardı sonuç, toplam yatırım miktarını ve büyüme 
hızını yükseltecek imkânların yok edilmesi olurdu. Bu bakımdan, enflasyon 
lehine ileri sürülen delillerin temelini müteşebbislerin tasarruf  yapma arzu-
sunun, ücret erbabından daha büyük olması teşkil eder. 

Diğer yandan, enflasyon yalnızca özel kesimin kendi içindeki gelir da-
ğılımını, ücretlilerden müteşebbislere doğru kaynak aktaracak biçimde değiş-
tirmekle kalmaz, özel kesimden kamu kesimine doğru da bir kaynak aktarımı 
yaratabilir. Hem ücretliler hem de müteşebbislerin tümü açısından bahis 
konusu olan böyle bir zorunlu "enflasyon vergisf'nin niteliğine ve bu tür kay-
nak aktarmanın sonuçlarına az ilerde kamu kesimi ile enflasyon arasındaki 
ilişkiyi incelerken değineceğiz. 

Enflasyonun yararlı olabileceği hususundaki görüşleri özetlerken mutla-
ka belirtilmesi gereken husus, bu açıklamalarda "yararlı" sayılacak bir enflas-
yonun, sınırlı ölçüler içinde tutulabilmiş, kendi kendini besler hale ve hele 
ölçüsüz, sınırsız fiat yükselişlerine dönüşmemiş bir olgu olarak ele alındığı-
dır. Buna göre, enflasyonu savunan teorik delillerde de, bu delillerden güç 
alan bilinçli iktisat politikası uygulamalarında da, enflasyonun denetim altın-
da tutulabileceğine dair bir güven bulunmaktadır. 

ii) Enflasyonun Yarattığı Sakıncalarla İlgili Görüşler 

1 . Enflasyon lehindeki bu görüşe karşılık aleyhte belirtilenler çok daha 
uzun 'bir liste oluşturur. Bu uzun listenin en başında ise yine enflasyonun ge-
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lir -ve servet- dağılımını değiştirici etkisi gelir. Gelir dağılımındaki değişme-
nin hem iyi hem de fena sayılması gibi bir çelişkinin sebebi soruna bakış açı-
sındaki farklılıkta bulunmaktadır. Enflasyonun toplam geliri müteşebbisler 
ve rantiyeler lehine değiştirmesi yararlı bir husus sayılırken sorun son dere-
ce sınırlı bir açıdan ele alınmakta ve yalnızca bu durumun toplam tasarruf  ve 
yatırımları arttırıcı yönü belirtilmekteydi. Oysa, gelir değılımındaki değişme, 
yarattığı sosyal sorunlar açısından ele alındığında, toplumun esasen düşük ge-
lirli kesimlerinin nisbî payının daha da küçülmesini çok ciddî bir sakınca ola-
rak ortaya koymak doğaldır. Enflasyona yol açan bir iktisat politikasının, özel-
likle siyasî plandaki tartışmalarda, en çok belirtilen yönü bu sosyal sakıncadır. 

Bazan bu yolda bir eleştiriye cevap olarak, eleştirinin ancak kısa dönemde 
ve umulmadık -ya da umulan ölçüleri aşan- enflasyonlar için geçerli olduğu 
belirtilmiştir. Şayet enflasyon uzar ve fiat ve ücret artışları biribirini izlerse 
herkes bekleyişlerini enflasyonun devam edeceği varsayımına dayandıracağın-
dan davranışların buna göre ayarlanacağı ve ekonomide bir tür "enflasyoncu 
denge"ye ulaşılacağı beklenir. Gerek gelirler, gerekse servetler bu durumda 
beklenmiyen bir enflasyonun etkisiyle değişmeyecek, herhangi bir değişme 
oluyorsa bu durum enflasyon karşısında kişi ve firmaların  yaptıkları seçimin 
sonucu olacaktır. 

Ancak, böyle bir gerekçe, yukarda belirtilen sakıncanın bütünüyle gideril-
diğini göstermez. Herşeyden önce, uzunca sürmesi halinde dahi, enflasyon dai-
ma alışılmış, hesaplara intikal ettirilmiş olmayabilir. Zira, enflasyon hızı, çe-
şitli sebeplerle, toplumdaki bekleyişlerin ortalamasından değişik gerçekleşe-
bilir. Bu durumda 0.20 lik bir enflasyon hızını ortalama olarak bekleyen bir 
toplum 0.30 luk bir hızla karşılaşırsa, iktisadî sonuçlar, sıfır  fiat artışı bekleyen 
bir toplumun 0 .10 fiat artışı ile karşılaşması halinden çok farklı  olmayacaktır. 

Diğer yandan, toplumun enflasyoncu bekleyişlerinin ortalaması ile ger-
çekleşen enflasyon oranı birbiriyle çakışsa dahi bu ortalamadan değişik tahmin 
besleyen kişiler açısından durum yine dengeden uzaktır. 

Nihayet, yukardaki iki husus bir yana konulsa bile, kişilerin enflasyon-
cu dengeye kendilerini ayarlama imkânlarının çok değişik oluşu, makro bir 
denge ile bireysel planda dengeyi çok farklı  kavramlar yapmaktadır. Belli Kişi-
ler, belli meslek grupları, firmalar  ya da bazı tür servetlerin sahipleri enflas-
yonun bilincine varsalar ve enflasyon hızını tamamen doğru tahmin etseler 
bile, gerekli değişiklikleri yapma gücünde olmadıkları için, kişisel planda bir 
dengeye ulaşmaları mümkün olmaz. Uzun süren enflasyon dönemleri bu tür 
zararları telafi etmek için bazı mekanizmalar yaratılmasına-ücretler, maaşlar, 
devlet tahvilleri v.s. nin fiat endekslerine bağlanması gibi- yol açsa bile bu tür 
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telafiler hiçbir ülkede tam olmamakta, birçok ülke içinse bütünüyle yetersiz 
kalmaktadır. Bu durumlarda enflasyonun gelir ve servet dağılımını değiştir-
mekten doğan yükü toplumun belli kesimlerince gerçekten hissedilmektedir. 

2 . Gelir ve servet dağılımındaki değişmenin getirdiği sosyal yük, enf-
lasyonun en çok belirtilen sakıncası ise de, şüphesiz tek sakıncası değildir. 
Önem taşıyan bir başka nokta, enflasyonun, paranın bir servet saklama ve de-
ğişim aracı olma nitelikleri üzerinde yaptığı etkiyle, kişilerin para tutma arzu-
larını azaltmasıdır. 

Bilindiği gibi, para, kişiler ve firmalar  için çeşitli servet tutma biçimlerin-
den birisini oluşturur. İktisadî karar birimleri mevcut servetlerini reel servet, 
bono, tahvil ya da para gibi değişik almaşıklar arasında bölüştürürlerken her 
bir servet biçiminden elde edecekleri yararı karşılaştırma durumundadırlar. 
Denilebilir ki, iktisadî tatmin, ancak değişik servet biçimlerinden sağlanan 
marjinal yararlar eşit olduğu durumda azamî kılınmış olur. 

Reel servet biçimleri ile bono-tahvil cinsinden servetin sağladığı iktisadî 
yarar açık olduğuna göre kişi ve firmaları  tüm servetlerini bu biçimlerde tut-
mayıp bir kısmını para olarak tutmaya iten sebep, diğer deyişle paranın 
sağladığı yarar nedir ? 

Para, firmalar  için, kullanılan diğer girdiler gibi, üretimin gerçekleşmesini 
sağlıyan bir girdi teşkil eder. Diğer servet biçimlerinin hemen satın alın-
mak istenen girdilere çevrilememesi, bazı ödeme planları yapılması zorunlu-
ğuyla, güçlüklerle, bazan zararlarla karşılaşılması gibi ihtimaller firmalarca  el-
de para tutulmasının sebepleri olur. Kişiler için de, benzer yararlar ve ayrıca 
duyulan güvenlik hissi, paranın, diğer tüketim mallarının sağladığına benzer 
bir tatmin verdiğini gösterir. 

Gerek firmalar,  gerekse kişiler için bu tür bir yarar paranın geleneksel 
"servet saklama" ve "değişim aracı olma" niteliklerinin korunmasınla bağlıdır. 
Enflasyon paranın bu niteliklerini etkilediği zaman ekonomik birimler gittik-
çe daha az (reel) miktarda para bulundurmak istiyeceklerdir. Enflasyon had-
dindeki değişmeler kestirilemiyorsa bu tehlike özellikle belirgindir. Para, böy-
le bir enflasyon içinde bir "hesap birimi"nin taşıması gereken istikrardan 
mahrum kalır. Artık, enflasyona karşı korunma, fiat artışılarıyla servetin eri-
mesini önleme arzusu, paranırt sağladığı faydaların giderek önüne geçmeğe baş-
ladığından bu belirsizlik ortamında herkes daha az ve daha kısa süre para bu-
lundurmak ister. 

Enflasyon haddindeki değişmelerin kestirilmesi bu sakıncaları kısmen 
-ve bazı firmalar  ve kimseler için- hafifletse  de bütünüyle ortadan kaldırmaz. 

12 



Üstelik, bir enflasyon ortamında, gelecek dönemlerin fiat artışlarının ne ola-
cağını kesinlikle kestirmek de mümkün değildir. 

Sonuç, ekonomide elde tutulmak istenen reel para miktarlarının azalışına 
bağlı bir toplumsal refah kaybıdır. Paranın servet biriktirmekte, değişimler-
de sağladığı kolaylıktan vazgeçme, takas ekonomisine yaklaşma ölçüsünde 
bu toplumsal refah kaybı büyümektedir. Dörtnala enflasyonlarda olduğu gibi, 
paranın bir hesap birimi olma niteliğini tamamen tamamen kaybettiği durum-
larda çağdaş toplumların bir takas ekonomisine dönüşündeki büyük güçlük-
ler, tıkanmalar hatta felçler bu refah kaybının belirtisidir. 

3 . Yukarda enflasyonun, özellikle az gelişmiş ülkeler için, yararlı olabile-
leceği yolundaki görüşü özetlerken, bunun temelinde, enflasyonun çeşitli kişi 
ve firmaları  zorunlu tasarruflara  yöneltmesi fikrinin yattığını belirtmiştik. 
Bu zorunlu tasarrufların  yatırım yapma arzusundaki başka firmalara  ve dev-
lete aktarılması toplam yatırımları arttıracağından gelişme hızı büyümüş ola-
caktır. 

Ancak, enflasyonlar toplam tasarrufları  arttırmak yerine azaltma potan-
siyelini de birlikte taşımaktadırlar. Zira, kişilerin zorunlu tasarruflarının  ar-
tışı yanında gönüllü olarak yaptıkları tasarruflar  azalıyorsa, diğer deyişle, 
marjinal tasarruf  eğilimi düşüyorsa, bu durumda sonuç, iki zıt etkinin hangisi-
nin daha güçlü olduğuna bağlı olacaktır. 

Faiz hadleri serbestçe oluşmuyor, devletçe konulan tavanlarla sınırlan-
dırılıyor, enflasyon haddi de reel faiz hadlerini sıfıra yaklaştıracak ya da nega-
tif kılacak ölçülerde büyümüş ise toplam tasarrufların  azalacağı hemen kesin-
likle söylenebilir. Zira, bu durumlarda, zorunlu tasarruflardaki  artış, kişiler-
de gönüllü tasarruf  arzusunun çok büyük boyutlarda azalışını gidermeye yet-
yetmeyecektir. 

Bu oluşumun sebebi tasarruflarla  faiz hadleri arasındaki pozitif ilişkide 
yatar. Genel fiat seviyesinin değişmediği ya da çok ufak fiat artışlarının söz ko-
nusu olduğu durumlarda tasarruflar  ile faiz hadleri arasındaki ilişkinin nisbe-
ten zavıf olduğu söylenebilir. Nitekim, tüketim fonksiyonu teorilerinde faizin 
ikinci plana terkedilerek tasarrufu  belirleyen ana unsur olarak gelirin -mut-
lak, nisbîyadasürekli gelir-ele alınması bu zayıf ilişki varsayımını gösterir. 
Ancak, bu varsayım gerçekte, reel faiz hadlerinin daima pozitif olacağı ve çok 
yüksek boyutlara çıkmıyacağı fikrine dayanır. Oysa, enflasyon hızı ciddî öl-
çüde büyür ve faiz haddinin bunu karşılıyacak biçimde yükselmesine müsaade 
edilmezse sonuç, kaçınılmaz olarak, tasarruf  etmenin cazibesini kaybetmesidir. 
Hele reel faiz haddinin negatif olması durumunda, kişi ve firmalar  tasarruf  ye-
rine gelirlerini hemen tüketmeyi veya sermaye mallarıyla stoklara yatırma-
yı tercih edeceklerdir. 

13 



Azalan toplam tasarrufların,  bu tasarrufları  kullanmak istiyenler arasında 
dağıtılması da, faiz tavanları uygulamasında ciddî bir sorun olacaktır. Borçlan-
manın cazibesi tasarruflara  karşı talebi çok arttıracağı için, bankalardan kredi 
elde edebilenler, edemeyenlere göre, ciddî bir avantaj sağlamış olacaktır. 
Bu durumda bankacılık kesiminde eski müşterileri kollama, kayırma ya da rüş-
vet gibi yöntemlerin yaygınlaşması son derece doğaldır. Bankalardan bu un-
surlara dayanarak kredi alamıyan iktisaden zayıf kişi ve firmalar  için, faiz ta-
vanları gibi sınırlamaların işlemediği tefecilik piyasasından kaynak sağlamak-
tan başka çözüm kalmayacaktır. 

4 . Enflasyonların bir başka sorunu yatırımların hacim ve yapısında ortaya 
çıkarabileceği değişmelerdir. 

Normal olarak, kâr umutlarının arttığı enflasyon dönemlerinde yapılmak 
istenen yatırımların hacminde bir azalma beklenmez. Ancak, yatırımların ana 
kaynağı olan reel tasarruflar,  yukarda, belirttiğimiz sebeplerle azalıyorsa reel 
yatırımlarda bir azalma ortaya çıkacaktır. Böyle bir tasarruf  daralmasına rağ-
men toplam reel yatırım miktarının, özel kesim ve kamu kesimince sürdürül 
meye çalışılması halinde, tüketim ve yatırım harcamaları arasındaki çekişmeye 
bağlı olarak enflasyon hızının giderek büyümesi kaçınılmazdır. 

Ancak, en az bu ihtimal kadar ciddî sayılabilecek bir sonuç, yatırımların 
yapısında arzulanmıyan değişmelerin belirmesidir. Enflasyon hızı büyüdükçe 
sermaye mallarına-özellikle bu malların üretim ve kâra geçiş süreleri u-
zunsa- yapılacak yatırımlar daha az çekici hale gelmeye başlayacak, yatı-
rım yapmaya niyetli olanlar daha başka alanlara gözlerini çevireceklerdir. 
Stoklara, arsalara, altına yatırılacak sermayeler sahipleri için daha çabuk, 
daha kolay ve güvenli bir gelir sağlamaya başlayacağından büyüyen enflasyon 
hızı ile birlikte sermaye mallarından bu tür yatırımlara doğru bir kayış, 
normal olarak, beklenir. 

5 . Ödemeler bilançosu enflasyonlardan son derece etkilenen bir başka 
unsurdur. İç enflasyon hızının dış aleminkini açıkça geçtiği durumlarda öde-
meler bilançosunda ortaya çıkacak kötüleşmeler, belli tedbirleri gerekli kı-
lar. Bu tedbirler, devalüasyon ya da devalüasyonla birlikte -ya da onun yerine-
uygulanmak üzere kambiyo denetimleri, ithalâtta miktar kısıtlamalarıdır. 
İhraç mallarının ülke içi enflasyon yüzünden taşımak zorunda kaldığı ek yükü 
yapılan devalüasyon gidermeye yetmiyorsa-ya da devalüasyon istenmiyorsa-
çoklu kur uygulamaları, ihracat sübvansiyonları kaçınılmaz yöntemler olarak 
ortaya çıkar. 

Bu tür çarelerden kaçınmak için düşünülebilecek bir başka seçenek döviz 
kurunun serbest piyasaya terkedilmesi ise de bu çözümün ortaya çıkaracağı 
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sakıncalar -ithal mallarının pahalılaşması, belirsizlikler gibi- özellikle az ge-
lişmiş ülkeleri serbest döviz kuru politikasına karşı son derece çekingen yap-
maktadır. 

Özetle, enflasyonun toplam tasarrufları  ve yatırımları arttırmak, iktisadî 
faaliyetleri  canlandırmak ^ibi yararlı sayılan yönleri, hep sınırlı ölçüler içinde 
tutulabilen, genişlemiyen fiat artışları için bahis konusudur. Enflasyonun sa-
kıncalı yönlerine gelince, yukarda bellibaşlıları belirtilen bu sakıncaların çoğu, 
sınırlı tutulabilmiş fiat artışları için bile bahis konusu olan unsurlardır. Hele 
fiat artışları denetimden çıkıp enflasyon çok hızlanmaya başladığı zaman, yarar-
lar bütünüyle silinip ortada yalnızca enflasyonun tahrip edici etkileri kalmak-
tadır. 

cc. Enflasyona Karşı İktisat Politikası 

Günümüzde enflasyon olgusunun kazandığı yaygınlık ve çeşitli ülkelerde 
ulaştığı boyutlar iktisat teori ve politikalarının konuya ilişkin genel yaklaşımı-
mını yeniden gözden geçirme zorunluğunu yaratmıştır. 

İster para politikasına, isterse malî politikaya ağırlık veren bir görüşle 
alınsın, gelenekçi yaklaşım, bu iki politikanın uygun biçimde ve dozda kulla-
nılmasının bir ekonomide enflasyonu önlemeyi başarabileceğini kabul ediyor-
du. Bu yaklaşımın gerisinde de, ekonominin doğal denge durumunun ancak 
fiat seviyesindeki istikrarla bağdaşabileceği görüşü vardı. Oysa, İkinci Dünya 
Savaşından sonraki ve hele 1970 lerdeki gelişmeler böyle bir yaklaşımın geçer-
liği tartışmasını ve bazı yeni politika önerilerini ön plana çıkarmıştır. 

Bu tartışma ve önerilerin başlangıcında, çağdaş toplumların iktisadî-top-
lumsal yapısında ortaya çıkan değişmelerle ilgili gözlemler bulunuyor. Gü-
nümüz toplumları -gelişmiş ya da azgelişmiş- ortodoks iktisat kitaplarının alı-
şılmış oyun kurallarına gittikçe ters düşen eğilimlerin etkisi altında bulunu-
yor. Firmaların büyümesi ve temerküzünün doğal sonucu olarak, üretimin 
oligopol koşullarında gerçekleşmesi, emek arzının, genel kural olarak, sendi-
kalar ya da benzeri örgütler aracılığıyla sunulması, bu gelişmeler sonucunda 
gerek mal, gerekse işgücü piyasalarında fiat teşekkülünün serbest rekabetten 
çok uzak koşullar altında oluşması, giderek yaygınlık kazanan bu eğilimlerin 
başında geliyor. 

Bu somut gelişmenin ötesinde, toplumu oluşturan çeşitli kesimlerden 
kişilerin bekleyiş ve alışkanlıklarında, toplumun değer yargılarında da önemli 
değişmeler var. Herşeyden önce, devletin çok çeşitli amaçları içinde "tam is-
tihdamın sağlanması" öncelikler listesinde çok yukarlara tırmanmış bulunu-
yor. Öyle ki, büyüme, fiat istikrarı gibi başka amaçlarla tam istihdam arasında 
bir çatışma çıktığı zaman toplumların ve politikacıların genel eğilimi tam 
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İstihdam amacından en az fedakârlık etmek oluyor. Doğal olarak, bireysel 
planda da işsizlik olgusu -işsizlik tazminatları ile yumuşatılsa bile- kolay ka-
bul edilemiyor. Diğer yandan, kişiler bir kere elde ettikleri iktisadî avantaj-
ları "kazanılmış hak" kabul etmekte ve bundan geri dönüşe rıza gösterme-
mektedirler. Bu avantajlar içinde özellikle "gelir"in azalması düşünülemediği 
gibi, zaman içinde artması gereği de yaygın biçimde kabul edilen bir inanç ol-
maktadır. 

Bütün bu gelişmeler çağdaş toplumları enflasyonların çıkışına ve deva-
mına çok elverişli bir yapı içine sokmuştur. Fiat yükselişlerini başlatabilecek 
bir toplam talep artışı, bu yapıda, herhangi bir kesimden çok kolaylıkla doğa-
bilmekte, başlayan bu fiat artışını kendi başına durduracak ya da yavaşlatacak 
özellikler de iktisadî sistemden, geniş ölçüde, silinmiş bulunmaktadır. Hatta, 
toplam talepte bir artış olmasa bile, toplam talebin bölünüşündeki bir değiş-
me, toplumun bu yapısını yansıtan maliyet ve fiat saptama yöntemleriyle 
enflasyon sürecini başlatabilmektedir.7 

İktisat politikası uygulama durumunda olanların, başlıyan bir enflasyon 
sürecini durdurma hususundaki imkânlarının da hayli daraldığı dikkati çekiyor. 
Tam istihdamın sağlanması devlet önceliklerinde ön plana çıktığına göre, 
alınacak - i lerki sayfalarda özetle değineceğimiz- enflasyona karşı iktisat po-
litikası tedbirleri fazla bir işsizliğe yol açmayacak biçimde düzenlenecektir. 
Üstelik, toplumun yukarda işaretlenen yapısı gereği, hemen her tedbir, çeşit-
li grupların kazanılmış saydıkları haklarla çatıştığı zaman, geniş tepki ile karşı-
laşmaktadır. Kazanılmış hakların listesi ise her geçen gün biraz daha genişli-
yor görünmektedir. 

Bu gözlemler bazı iktisatçıları, çağımızda hemen hiçbir ülkenin enflas-
yonu bütünüyle önlemesinin mümkün olmadığı görüşüne itmiş bulunuyor. 
Bu iktisatçılara göre fiat artışlarının devam edeceği fikrine kendimizi alıştır-
maktan, enflasyonla birlikte yaşamayı öğrenmekten başka çare yoktur. Tabiî, 
bu durumda temel sorun, sürüp giden bir enflasyonun sınırlı boyutlarda tu-
tulmasının mümkün olup olmadığına dönüşmektedir. Eğer enflasyon, genişle-
meyen fiat artışlarıyla sürdürülebiliyorsa, klasik denge anlayışına aykırı biçim-
de, bir ekonominin "enflasyon içinde dengede" bulunduğundan bahsetmek 
gerekecektir.8 Ancak, fiat artışlarının büyüdüğü, enflasyonun tahrip edici 
etkilerinin belirdiği durumlarda bu denge bozulmuş demektir. 

7 C.L. Schultze, "Recent Inflation in the United States", Study Paper N. 1, Joint Eco-
nomic Committee, Washington, 1959; F. Machlup, "Another View of Cost- Push and 
Demand-Pull Inflation", Review of Econo mics and Statistics, (1960), s. 125-139; Jean-Paul 
Fitoussi, Inflation,  Equilibre et Chomage, Edition Cujas, 1973, s. 89-111. 

8 Jean-Paul Fitoussi, Ibid. 
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Öyleyse, bir ekonominin enflasyon içinde dengede tutulmasını sağlıyan 
unsurlar nelerdir? Bu husus, enflasyona karşı kamu otoritelerince uygulanan 
politikaların başarısına bağlanmaktadır. Politika saptayanlar önce ekonomide 
enflasyon bekleyişlerini büyütmeyecek, kendini besleyen bir enflasyon süre-
cine yol açmayacak ve tasarrufları  azaltma, yatırımları çarpıtma, gelir dağılımı-
nı bozma v.s. gibi zararlı etkileri fazla taşımıyacak bir "denge enflasyon haddi" 
saptamak durumundadırlar. Denge enflasyon haddini her ülke ve her dönem 
için geçerli olarak biçimde önceden kestirmek mümkün değildir. Bu had, 
talep fazlasının miktarına ve yapısına bağlı olarak değişeceği gibi ekonomide 
fiat ve ücretlerin belirlenmesindeki alışkanlıklara göre de değişebilecektir. 
Bu bakımdan, enflasyon haddinin çok açık ve kesin biçimde saptanabileceği id-
dia edilemez. Ancak, her halde ,somut durumlar için geçerli olmak üzere, 
belli bir enflasyon haddini politikacıların sezgi ya da deneme-yanılmayöntem-
leriyle saptadıkları kabul edilebilir. 

Bu görüşe göre, gerçekçi bir iktisat politikasının amacı, fiilî  enflasyon had-
dini sıfıra indirmeğe çalışmak değil fakat bu fiilî  enflasyon haddi ile denge enf-
lasyon haddi arasındaki farkı ortadan kaldırmağa çalışmaktır. Günümüz top-
lumlarının yapısı ve devletin elindeki araçların sınırlılığı nedeniyle, esasen, 
daha ileri bir sonuç alınması imkânı da yoktur. 

Özetlenen bu enflasyoncu denge yaklaşımının büyük sakıncası, denge-
nin çok kolay bozulabilmesi tehlikesinde yatmaktadır. Zira, enflasyon had-
dinin fazla değişiklikler göstermeyen dar bir çerçeve içinde tutulup sürdürü-
lebilmesi, bir yandan ekonominin iç dinamiğinden önemli baskılar gelme-
mesine, diğer yandan da, doğacak sınırlı baskıların uygulanan iktisat politi-
kalarıyla zamanında ve uygun ölçüler içinde giderilebilmesine bağlıdır. Oysa, 
bu varsayımların herzaman gerçekleşmeyebileceğini ve sürüp gidecek sanı-
lan denge içinde enflasyon sürecinin kolaylıkla denetimden çıkabileceğini 
çeşitli örnekler açık biçimde göstermektedir.9 Bu bakımdan, "sıfır"dan farklı 
bir enflasyon haddinin denge haddi olarak düşünülmesi, ancak, belli varsayım-
lara dayanarak mümkündür. 

Öyleyse, tutarlı bir iktisat politikasının amacı, bir yandan denge enflas-
yon haddi olarak kabul edilebilecek değerin sıfıra doğru düşürülmesine, diğer 
yandan da fiilen gerçekleşen enflasyon haddinin bu değere yaklaştırılmasına 
çalışmak olmak gerekir. 

9 1920 Almanya, 1921 Avusturya, 1921 Rusya, 1922 Macaristan, 1922 Polonya, 1943 Yu-
nanistan, 1945 Macaristan enflasyonları bu husustaki en aşırı örnekleri oluşturur. Daha yakın 
yıllarda çeşitli ülkelerde, özellikle Güney Amerika'da rastlanan enflasyonlar, bu örneklerin 
boyutlarına ulaşamasalar da, enflasyonu "ılımlı" ölçüde tutmanın ne kadar güç olduğunu ve 
fiat artışları sürecinin nasıl kolayca yozlaşabileceğini ortaya koyar. Türkiye'nin son yıllardaki 
deneyimi de bu konuda anlamlı ve yakın bir örnek teşkil etmiştir. 
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Birinci husus ancak, dar kapsamlı bir iktisat politikasının sınırlarını çok 
aşan, uzun dönemli tedbirlerle gerçekleştirilebilir. Firmalar arasında fiat sap-
tanmasına yönelik anlaşmaların ortadan kaldırılması, tekelleşme eğilimlerinin 
önlenmesi, sendikaların ücret artışlarıyla ilgili taleplerinde ölçülü davranma 
hususunda "ikna edilmeleri", tarımsal destekleme politikalarının sınırlı boyut-
larda tutulması, çeşitli baskı gruplarına kendi talepleriyle fiat artışları arasın-
daki ilişkinin anlatılması, genel olarak kamu oyunun enflasyonu yaratan koşul-
lar hakkında bilinçlendirilmesi böyle bir politikanın temel taşlarını oluştu-
racaktır. Ancak, böyle bir politikanın başarılı olup olamıyacağı bir yana, başa-
rılı olsa bile, öylesine uzun döneme ihtiyaç gösterecektir ki bir enflasyon teh-
likesine karşı kısa dönemde çareler arayan yöneticiler kurumsal değişiklikleri 
bir yana koyup fiilen gerçekleşen enflasyon haddini azaltmaya yönelik daha 
gelenekçi tedbirlerle yetinmek zorunda kalacaklardır. 

Bu tedbirleri çeşitli açılardan gruplandırmak mümkündür. Gelenekçi ik-
tisat kitaplarının maliye politikası-para politikası ayrımı bu sınıflamaların en 
belli başlısıdır. Ancak, biz daha önce açıkladığımız üzere, para miktarının enf-
lasyonda temel unsur olduğu fikrine dayanarak bu tedbirleri paranın ekono-
mik hayatta oynadığı rol etrafında iki ana grupta toplayacağız10: 

i) Para miktarının sınırlandırılmasına yönelik tedbirler 

Ekonomide kullanılabilecek para miktarının -miktar teorisi terimiyle top-
lam para stoku (M)nin- genel olarak sınırlanması atıl tutulan fonlara olduğu 
kadar gelir akımına girecek aktif para miktarının da sınırlanması sonucunu ya-
ratır. Esas olarak, merkez bankası aracılığıyla gerçekleştirilen bu tedbirler, 
eğer para piyasası serbest çalışıyorsa, faiz hadlerinin yükselmesine, hisse 
senedi fiatlarımn düşmesine yol açacaktır. Bu gelişmeler sonucunda, doğal ola-
rak, yatırım harcamalarının azalması, atıl tutulan fonlardan bir kısmının aktif 
gelir akımı içine aktarılması beklenir. En son belirtilen husus, yani atıl fon-
lardan bir miktarın gelir akımı içine aktarılması enflasyonla mücadeleye ters 
düşen bir olgu ise de, esasen atıl fonlarda tutulan paranın de genel sınırlama-
dan etkilenmesi ve azalması nedeniyle, atıl flonlardan aktif gelir akımına soku-
lan kısım, nisbî olarak, önemsiz kalacaktır. 

ii) Paranın aktif gelir akımından çıkarılmasına yönelik tedbirler 

Bu gruptaki tedbirlerin, miktar teorisinin terimleri içinde, paranın devir 
hızı (V) nin azaltılması -ya da artışının önlenmesi- yolunda bir sonuç vermesi 
beklenir. Bu tedbirleri de şu üç tip etrafında toplayabiliriz: 

10 Para miktarlarıyla ekonomideki gelir akımları arasındaki ilişkilerin ilginç bir açıkla--
nışı için bknz. F.W. Paish, "A Simplified Model of the Monetary System", Studies in an Infla-
tionary Economy, içinde , Mac Millan, London, 1966, s. 1-27. 
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1 . Gelirin tasarrufa  giden kısmının arttırılmasına yönelik olanlar 

Bu tedbirler, şu ya da bu biçimde, tüketimi kısmayı, tasarrufu  teşvik et-
meyi amaçlar. Ekonomide tüketim ve tasarruf  özel kesimde olduğu kadar ka-
mu kesiminde de gerçekleştirildiğine göre, bu tedbirlerin de her iki kesim-
deki tasarruf  oranını arttırmayı hedef alması gerekir. Öyleyse, özel kesimde 
tüketimi kısan tüketim kotaları, belli tüketim harcamalarından alınacak ağır 
vergiler v.s. gibi tedbirler yanında, örneğin devlet bütçesi fazlaları  da bu gruba 
girer. 

2. Yatırım harcamalarının tümünün ya da bir kısmının sınırlanmasına 
yönelik olanlar 

Bu tedbirler, genellikle, üretimi arttırma açısından en az yararlı sayılan 
bazı fizikî  yatırımlarla stok birikiminin kısılmasınTamaçlar. Özellikle inşaat 
sektöründeki yatırımların sınırlanması, pahalılaştırılması ile stok tutmanın 
maliyetinin yükseltilmesi ya da bazen belli bir seviyenin üstünde stoklamanın 
tümden yasaklanması bu konuda sıkça rastlanan örneklerdir. 

3. Harcama yapma arzusündaki kişi ve kurumların bunun için gerekli 
fonlara ulaşmasını güçleştirmeye yönelik olanlar 

Ekonomide toplam para stoku yeterince sınırlanmasa bile, mevcut pa-
ranın, daha çok, onu kullanmavıp atıl tasarruflara  yöneltecek kişilerde kalması, 
toplam harcamaların, dolayısıyla toplam parasal gelirin artışını önleyecek yol-
lardan birisidir. Bu amaçla, örneğin, kredi elde etme imkânlarının zorlaştırıl-
ması yolunda çeşitli tedbirlere başvurulabilir. 

b. Türkiye'de Enflasyon 

oo. 1963 Öncesi Yıllar 

Bu araştırmanın ilgi alanına, esas olarak, yalnızca 1963 yılında başlayan 
planlı dönemdeki fiat artışlarının yarattığı bazı sorunlar girmekte. Ancak, bu 
dönemin fiat hareketleri kadar uygulanan ve yada uygulanmak istenen 
politikaları da daha önceki yılların izlerini taşımaktadır. Bu bakımdan, 1963 
sonrası enflasyonuna göz atmadan önce İkinci Dünya Savaşı bitiminden 1963 
yılına kadar geçen dönemi kısaca hatırlamak gerekiyor. 

İkinci Dünya Savaşı sonunda Türk ekonomisi hayli durgun bir denge için-
de görünüyordu. Halk Partisi hükümetlerinin muhafazakâr-bürokratik  ge-
lenekleri ile Savaş döneminin olağanüstü güç koşulları bir araya geldiğinden 
iktis?dî sorunlar çok geri planlara itilmiş, dikkatler tüm Savaş süresince he-
men yalnız siyasî-askerî güçlükler üzerinde toplanmıştı. Ancak, bu güç ve ik-
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tisaden durgun yıllar, ayni zamanda savaş sonrasında daha canlı, daha değişik 
bir iktisat politikası uygulamasına imkân verecek bazı gelişmelerin tohumları-
nı da taşıyordu: 

1. Savaş içinde ülke ihracatının nisbî bir kolaylıkla yapılabilmesine karşı-
lık ithalâtının son derece güçleşip sınırlanması, adeta kendiliğinden, belli bir 
döviz ve altın birikimine yol açmıştı. Bu durum savaş sonrası yıllarda rahatla-
yan ithalât koşullarını ayrıca iyileştirecektir. 

2. 1948 vılında Türkiye'nin, kısaca Marshall Planı adıyla bilinen "Avrupa 
Kalkınma Programı"na kabulü altın ve döviz rezervlerine ek bazı yeni imkân-
ların da kapısını açıyordu. 

3. 1946 vılında Türk Lirasının % 116 oranında devalüe edilmesi Türk 
ekonomisinin dış dünya ile ilişkilerine belli bir gerçekçilik getirmişti. 

4 . Nihayet, 1945 te çok partili hayata geçişle birlikte başlayan iktisadî 
tartışmalar, geçmiş yıllardan daha değişik bir iktisat politikasının doğuşunu 
adeta zorunlu kılıyordu. 

Bütün bu koşulların hazırladığı yeni iktisat politikası 1950 vılında Demok-
rat Partinin iktidara geçişiyle birlikte uygulanmaya başlandı. Liberal bir ikti-
sat politikasının şampiyonluğunu yapan Demokrat Parti iktidarının ilk yıl-
larında oldukça gevşek bir para ve maliye politikası izlendi. Birikmiş döviz 
ve altın rezervleri, başlayan dış yardımlara ek olarak tarıma yeni açılan top-
raklar ve çok uygun iklim koşulllarının yarattığı büyük tarımsal ürün artışı, bu 
gevşek para ve maliye politikalarına rağmen fiatlardaki çok ufak artışlarla ö-
nemli reel G.S.M.H. artışları sağlanmasına imkân verdi. 

1954 yılına kadar süren bu olağanüstü gelişme ve fiat istikrarı dönemi bu 
yıldan itibaren yerini ciddî iktisadî sıkıntılara bırakmaya başladı. Tarım ke-
simindeki üretim artışının durması, dış ticaretten gelen tıkanıklıklar,bunlara 
bağlı olarak sanayi üretiminin karşılaştığı güçlükler reel üretimdeki büyü-
meyi yavaşlattığı gibi fiat artışlarını da ciddî boyutlara ulaştırdı. Özellikle 1956-
59 yıllarında 0.20 ye yaklaşan yıllık fiat artışlarıyla Cumhuriyet devrinin -o 
zamana kadar görülmüş- en büyük enflasyonu yaşandı. 

Bu yılları, fiat artışlarını yavaşlatabilmek için çeşitli alanlarda alınmış 
tedbirler doldurdu. 1950-55 arasının düşük faiz ve para-kredi genişleme-
sine dayanan para politikası 1956 dan itibaren değiştirilmek istendi. Bu amaç-
la, faiz hadleri yükseltilip krediler sınırlandırılmaya çalışıldı. Ancak, kamu 
maliyesi alanında bu tür bir kemer sıkma politikası başarılamadığı için para 
politikası bu alandan gelen baskılardan kurtulamadı. Özellikle iktisadî dev-
let teşekküllerinin sağlıksız çalışma düzeni ve yanlış fiat politikaları bu kuru-
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Tablo 1 
Fiatlar ve G.S.M.H. nın Değişimi (1950 - 1962) 

G.S.M.H. 
Zımnî Fiat 
Deflatörü 

1948=100 

Toptan eş-
ya Fiatları 
Endeksi 

1948=100 

T.E.F. En-
deksine 

Göre Yıllık 
Yüzde Fiat 
Artışları 

Carî Fi-
Atlarla G. 
S.M.H. 
(Milyon 
T.L.) 

1948 Fi-
atlarıyla 
G.S.M.H. 
(Milyon 

T.L) 

Reel G. 
S.M.H. 
Endeksi 

1948=100 

Yıllık Re-
el G.S. 

M.H. Yüz-
de Artışı 

1950 99.8 96.8 -9.9 10 384 10 400 103 .3 15.8 

1951 102 .4 103 .1 6.5 12 271 11 988 119.1 15.3 

1952 109.9 104.1 1 .0 14 321 13 023 129.4 8.6 

1953 116.3 106.1 2.0 16 821 14 467 143 .7 11 .1 

1954 130.2 118.0 11 .2 17 115 13 145 130.6 -9.1 

1955 148.8 126.5 7.2 21 060 14 151 140.6 7.7 

1956 161 .0 147.8 16.8 24 334 15 113 150 .1 6.8 

1957 190.0 175.5 18.7 30 529 16 067 159.6 6.3 

1958 214.3 202.0 15.1 38 506 17 970 178.5 11 .8 

1959 254.5 241 .4 19.5 47 726 18 751 186.3 4.4 

1960 265.5 254.2 5.3 50 970 19 197 190.7 2.4 

1961 278.2 261 .7 2.9 53.720 19.307 191 .8 0.5 

1962 293.5 276.5 5.6 60 301 20 545 204.1 6.4 
Kaynak: Ticaret Bakanlığı [Eski] Toptan Eşya Fiatları Endeksi; D.İ.E., Türkiye Millî 

Geliri, 1938, 1948-1970, Ankara, 1971. 

luşları sürekli olarak bütçeye -ve sonuçta Merkez Bankasına- yük yaptı. 
Bu durum para-kredi alanındaki tedbirlerin tutarlılığını da geniş ölçüde orta-
dan kaldırdı. Örneğin, özel kesim kredileri sınırlandırılmağa çalışılırken kamu 
kesimine açılan kredilerdeki genişlemeye bir türlü engel olunamadı'1. 

Enflasyonu durdurmaya ve iktisadî tıkanıklıkları önlemeye yönelik bu 
hayli dağınık tedbirler grubu 1958 yılında Hükümetin, uyguladığı politikanın 
başarısızlığını fiilen kabul etmesiyle yerini daha geniş kapsamlı bir "istikrar po-
litikasına bıraktı. Bir ölçüde O.E.E.C., I.M.F. ve Amerikan Hükümeti gibi dış 
kaynaklardan gelen baskılar sonucu benimsenen bu istikrar programı para ve 
maliye politikalarının daha tutarlı ve geniş kapsamlı biçimde fiat istikrarına yö-

• nelmesini öngördüğü gibi Türk lirasının yaklaşık % 300 oranında de facto 
bir devalüasyonunu da içeriyordu. 

11 Talat Güllap, Türkiye Ekonomisinde Talep Enflasyonu ve Para Politikası: 1950-1960 
Tecrübesi, Atatürk Üniversitesi Yayını, Ankara, 1973, s. 73-84. 
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1958 i izleyen birkaç yıl Türk ekonomisinin bu yeni istikrar politikasına 
uyum sağlaması çabalarıyla geçti. 1960 yılından itibaren fiat artışlarının sınır-
lanması başarılabiİdiyse de üretim alanında ekonomi geçmiş yılların aşırı ve 
hesapsız gelişmelerinin bedelini ödeme zorunda kaldı. 1959 ve 1960 yıllarında-
ki çok düşük gelişme hızları bu bedelin en somut göstergesidir. 

1960 İhtilal Hükümetinin iktisat politikası, denilebilir ki, 1950 li yılların ik 
tisat politikasına bir tepki olarak saptanmıştı. Yapılan ilk işlerden birisi Dev-
let Planlama Teşkilatının kurulması oldu. Teşkilatın, bundan böyle alınacak 
iktisadî kararlara rasyonellik getireceği, böylece geçmişte yapılan yanlışların, 
iktisadî israfların  önüne geçileceği umuluyordu. Bu umut ve planlama fikrine 
bağlılık 1961 Anayasasına "İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınma plâna bağlanır. 
Kalkınma bu plâna göre gerçekleştirilir" gibi bir hükmün konulmasına da yol 
açtı12. 

1960 İhtilalinin iktisadî alanda yarattığı çekingenlik, esasen istikrar ted-
birleriyle frenlenmiş Türk ekonomisini daha da ciddî bir durgunluğa itti. So-
nuç 1961 yılında fiat istikrarı, fakat reel üretimi hemen hemen artmayan bir 
ekonomi oldu. Ancak 1962yılındadır ki ekonomi nisbî bir canlanma göstere-
bildi. 

bb. 1963-1978 Dönemi 

1956 ile 1959 arasında yaşanan enflasyon olgusu ve bunun yarattığı iktisa-
dî - toplumsal sıkıntılar kamu oyunu hayli etkilediği için 1963 sonrası dönem-
de her kalkınma planına ekonomideki enflasyoncu eğilimlerin önleneceğine 
dair çeşitli ifadelerin konulmasına ve bu hususta öngörülen politikaların 
belirtilmesine dikkat edilmiştir. Planlardan alınan aşağıdaki paragraflar  bu 
husustaki kaygıları göstermeye yeterlidir: 

Maliye ve para politikaları, kaynakların tam olarak kullanılmasına ve 
en iyi şekilde tahsisine engel olacak enflasyonist veya deflasyonist 
eğilimlerin gelişmesini önleyecektir13. 

Ekonomik gelişmenin artan bir hızla devam edebilmesi, kıt kaynak-
ların israfının önlenmesi, gelirin kişiler ve sektörler arasındaki 
dağılımında adaletsizliklere yol açılmaması için fiat istikrarının ko-
runması gerekli görülmektedir. Bu amaçla mevsimlik ve arızî fiat 
dalgalanmaları dışında, genel fiat seviyesinin istikrarı korunacak-
tır14 . 

12 1961 Anayasası, Madde 129. 
13 Kalkınma Planı, Birinci Beş V//(1963-1967), Ankara, 1963, s. 34 
14 Kalkınma Planı, İkinci Beş Yıl (1968-1972), Ankara, 1967, $.110 
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Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde fiat politikasının iki genel hedefi 
bir yandan genel fiat seviyesinde kalkınma hedefleri  ile uyumlu 
olarak istikrarı korumak, diğer yandan üretim, talep ve kaynak 
dağılımını düzenleme fonksiyonundan etkin şekilde yararlanmak 
amacıyla fiat sisteminin esnek şekilde işlemesini sağlamaktır15. 

Genel fiat istikrarını talep yönünden bozucu eğilimlerin önlenmesi 
ve toplam arz-talep dengesinin fiatlarda aşırı yükselişlere yol açma-
dan sağlanması gerçekleştirilecektir. Bu amaçla, para-kredi, maliye, 
iç-dış ticaret politikalarının uyumlu kullanımı sağlanacaktır16. 

Fiat istikrarının böyle altı çizilen bir hedef olarak belirtilmesine karşılık, 
denilebilirki, planlı dönem bir bütün olarak ele alınınca, bu dönemdeki ik-
tisat politikasının en zayıf yönlerinden birisini genel fiat seviyesindeki önle-
nemiyen yükselişler teşkil etmiştir. 

Tablo 2 de özetlenen bellibaşlı fiat endekslerinin seyri bazı yıllardaki 
-örneğin 1964 ve 1968 deki- nisbî fiat istikrarına karşılık hemen tüm dönem 
boyunca bir enflasyon baskısının varlığını açıkça belirtmektedir17. Bu baskı 
İkinci ve Üçüncü Plan dönemlerinde özellikle belirgindir. Hele Üçüncü Plan 
döneminin sonlarında giderek hızlanmaya başlayan fiat artışları 1978 ve 1979 
da tamamen denetimden çıkma eğilimini göstermiştir. 

Reel millî hasıla bütün bu dönem boyunca önemli boyutlarda büyümüşse 
de yıldan yıla gelişme temposu çok değişme göstermiştir. (Tablo 3). Bu du-
rum dönem içersinde ülkenin üretim kapasitesinin bazı yıllarda tümüyle kul-
lanılmadığı izlenimini vermektedir. Tablo 3 teki verilere dayanarak hazırla-
nan Şekil 1 kullanılmayan kapasitenin büyüklüğü hakkında genel bir fikir  ve-
recek niteliktedir. 1963-78 yılları reel millî hasılasının 1963 ve 1976 yılla-
rında tepe noktalarına ulaştığı gözlemiyle hesaplanan ve çizilen trend doğrusu, 
ülkenin teorik üretim kapasitesine uygun bir gelişme çizgisini gösterir. Bu 
doğru ile fiilî  üretim değerleri arasında kalan kısım, kullanılmayan kapasitenin 
açtığı üretim kayıplarıdır. 

Tablo 4 te, kullanılmayan kapasite ile bunun tam kapasiteye oranı yıllar 
itibariyle gösterilmektedir. 

15 Kalkınma Planı, Üçüncü Beş Yıl (1973-1977), Ankara, 1973, s. 902 
16 Kalkınma Planı, Dördüncü Beş Y,l (1978-1982), Ankara, 1979, s. 278. 
17 Türkiye'nin bütününü temsil edecek bir "geçinme endeksi" henüz hazırlanmadığı 

için Ticaret Bakanlığınca düzenlenen Ankara ve İstanbul geçinme endeksleri ile D.İ.E. tara-
fından çeşitli şehirler için hazırlanan tüketici fiyatları endeksinin gösterilmesinden vazgeçil-
miştir. Ancak, toptan eşya fiatları ile G. S.M.H. zımni deflatörünün de Türkiye'deki enflasyo-
nun gidişini çok açık, seçik ortaya koyduğu meydandadır. 
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Tablo 2 
1963-1978 Döneminde Genel Fiat Seviyesinde Değişmeler 

Ticaret Bak. 
Toptan Eşya 
Fiatları [Eski 

Endeksi 
(1963 = 100) 

Yıllık Yüz-
de Artış 

Ticaret Bak. 
Toptan Eşya 
Fiatları [Yeni] 

Endeksi 
(1963 = 100) 

Yıllık Yüz-
de Artış 

G.S.M.H. 
Zımnî fiat 
Deflatörü 

Yıllık Yüz 
de Artış 

1963 100.0 4.1 100.0 - 100.0 5.7 

1964 101 .2 1 .2 100.5 0.5 102.6 2.6 

1965 109.4 8.1 106.5 6.0 107.0 4.2 

1966 114.7 4.8 110.8 4.0 113.8 6.3 

1967 123 .4 7.6 117.2 5.8 121 .3 6.6 

1968 127.3 3.2 119.7 2.1 126.0 3.9 

1969 136.5 7.2 125.5 4.8 132.7 5.3 

1970 145.7 6.7 135.8 8.2 148.5 11 .9 

1971 168.9 15.9 161 .5 18.9 175.7 18.3 

1972 199.3 18.0 184.3 14.1 204.4 16.3 

1973 240.1 20.5 216.6 17.5 249.6 22.1 

1974 311 .8 29.9 290.3 34.0 320.4 28.4 

1975 343.2 10.1 321 .4 10.7 372.3 16.2 

1976 396.6 15.6 373.5 16.2 432.3 16.1 

1977 492.1 24.1 458.1 22.6 540.1 24.9 

1978 750.8 52.6 682.9 49.1 737.0 36.5 
Kaynak: Ticaret Bakanlıjı Toptan Eşya Fiatları Endeksleri; D.İ.E. Millî Gelir Serileri 

Enflasyonun bazı durumlarda ekonomiyi tam çalışma düzeyinde tutabi-
leceği ile ilgili olarak daha önceki sayfalarda özetlenen görüşün bu dönemde 
Türkiye için ne ölçüde geçerli sayılabileceğine ilişkin basit bir test olarak fiat 
artışları ile kullanılmayan kapasite arazsında denenen ilişki r = -0.47 gibi bir 
korelasyon katsayısı vermektedir18. İlişkinin işaretinin, beklenebileceği gibi, 
eksi olması fiat yükselişlerinin, üretim kapasitesinin daha çok kullanılmasını 
sağlamak için ödenen birfiat olduğunu akla getiriyorsa da korelasyon değerinin 
hayli düşük çıkması bu ilişkinin zayıf bir ilişki olduğunu da göstermektedir. 

18 Y: Kullanılmayan kapasite yüzdesi 
X:Yıllık fiat artış yüzdesi (G.S.M.H. zımnî fiat deflatörü) 

Y = 9.65 — 0.22 X 
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Tablo 3 
1962-1978 Döneminde G.S.M.H. daki Değişmeler 

(Milyon T.L.) 
Carî Fiatlarla 

G.S.M.H. 
1968 Fiatlarıyla 

G.S.M.H. 
Sabit Fiatlarla G.S.M.H. 
daki Yıllık Yüzde Artış 

1963 66 801 .4 84 188.2 9.6 

1964 71 312.8 87 619.4 4.0 

1965 76 726.3 90 367.9 3.1 

1966 91 419.0 101 204.3 12.0 

1967 101 480.6 105 460.5 4.2 

1968 112 493.4 112 493 .4 6.7 

1969 124 892.9 118 594.1 5.4 

1970 147 776.1 125 425.2 5.8 

1971 192 602.3 138 185.3 10.2 

1972 240 809.2 148 476.5 7.4 

1973 309 829 .4 156 457.6 5.4 

1974 427 097.5 168 012.9 7.4 

1975 535 771 .0 181 383.3 8.0 

1976 670 037.8 195 327.5 7.7 

1977 864 034.0 ' 203 048.5 4.0 

1978 1 397 600.0 210 104.1 3.5 
Kaynak: D.İ.E. Millî Gelir Serileri 

Benzeri bir ilişki yüzde fiat artışlarıyla reel millî hasıladaki yüzde artışlar 
arasında da denendiğinde bulunan korelasyon katsayısı -beklenenin aksine- yi-
ne eksi işaretli fakat hiçbir belli ilişkinin varlığını göstermiyecek biçimde çok 
ufak değerlidir [ r = - 0 . 1 2 ] 1 9 . 

Her iki bulgu birlikte değerlendirildiğinde, enflasyonun büyüme-kal-
kınmayı teşvikte ciddî bir unsur olarak kullanılabileceğine dair bir işaret ver-
mediği sonucuna varılabilir. Bu sonuç, Türkiye gibi ülkelerde üretimi arttır-
manın talep ve fiatlardaki yükselmelerden daha başka unsurlara bağlı olduğu 
yolundaki daha önce belirtilen fikri  destekleyici niteliktedir. 

19 Y: Reel G.S.M.H. yıllık artış yüzdesi 
X: Yıllık fiat artış yüzdesi (G.S.M.H. zımnî fiat deflatörü) 

Y = 6.96 — 0.03 X 
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Şekil 1 
Reel G.S.M.H.nın Seyri [1968 Fiyatlarıyla G.S.M.H] ve Kullanılmayan Kapasite 

Enflasyona ilk hareketi veren unsurlar ister bağımsız talep artışlarında, 
isterse bağımsız maliyet artışlarında bulunsun, enflasyonun devamı için -hele 
böyle uzun bir dönem dikkate alındığında- mutlaka para arzı artışlarıyla des-
teklenmek zorundadır. Hatta, bir talep ya da maliyet itişi biçimindeki bir ilk 
hareket de, sonuçta, ekonomide aktif olarak rol oynayan para miktarının de-
ğiştirilmesi demektir. Bu miktarın değişmesinin ise ya para arzının arttırılması 
ya da paranın aktif gelir akımına sokulması ile gerçekleştirildiğine daha önce 
"Enflasyona Karşı İktisat Politikası" başlığı altında değinmiştik. Bu iki imkânın 
kullanılış biçimleri hakkında, para arzında ve paranın (gelir) tedavül hızındaki 
değişmelere bakarak fikir  edinilebilir. 

Tablo 5 te 1963-78 yılları arasında çeşitli para tanımlarına göre para arzı-
nın nasıl değiştiği gözlenmektedir. Bu değişik para tanımları içinde genellikle 
esas alınan ve başka ülkelerdeki para arzı tanımlarına da az çok uyan (bank-
not+ufaklık para+vadesiz ticarî mevduat+ Merkez Bankasındaki vadesiz 

ULANILMAYAN 
K/.PAS İTE 
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Tablo 4 
1963-1978 Döneminde Kullanılmayan Kapasite 

(Milyon T.L) 
1968 Fiatlarıyla 

G.S.M.H. Tam Kapasite 
Kullanılmayan 

Kapasite 
Kullanılmayan 
Kapasite Yüzdesi 

1963 84 188.2 84 188.2 - -

1964 87 619.4 92 737.2 5 117.8 5.5 

1965 90 367.9 101 286.2 10 918.3 10.8 

1966 101 204.3 109 835.2 8 630 .9 7.8 

1967 105 460.5 118 384.2 12 923 .7 10.9 

1968 112 493 .4 126 933 .2 14 439.8 11 .4 

1969 118 594.1 135 482.2 16.888.1 12.5 

1970 125 425.2 144 031 .2 18 606.0 12.9 

1971 138 185.3 152 580.2 14 395.2 9.4 

1972 148 476.5 161 129.2 12 652.7 7.9 

1973 156 457.6 169 678.2 13 220.6 7.8 

1974 168 012.9 178 227.2 10 214.3 5.7 

1975 181 383.3 186 776.2 5 392.9 0.3 

1976 195 327.5 195 327.5 - -

1977 203 048.5 203 874.2 825.7 0.0 

1978 210 104.1 212 423 .2 2 319.1 1 .0 

serbest mevduat + vadesiz tasarruf  mevduatı) biçimindeki değerin yıllık ar-
tışları ile G.S.M.H. zımnî fiat deflatöründeki yıllık artışlar, mutlak değer ve 
yüzde olarak, Tablo 6 da gösterilmiştir. 

Para arzı [M2] deki yıllık yüzde artışlarla yıllık yüzde fiat artışları arasın-
daki ilişki 0.88 gibi oldukça yüksek bir korelasyon katsayısı vermektedir. 
Şüphesiz , yalnızca buna dayanarak, Türkiye için miktar teorisinin geçerli ol-
duğu kesinlikle ileri sürülemez. Ancak, bu husus, teorik planda böyle bir ka-
bul lehinde ileri sürülen delillere ciddî bir destek sağlar. 

Daha da anlamlı sayılabilecek bir ilişki, reel hasıla başına para miktarı 
[M/(Y/P)] endekisi ilefiat endeksi arasında düşünülebilir. Fiat endeksi olarak 
ister G.S.M.H. zımnî fiat deflatörü, isterse toptan eşya fiatları  endeksi alınsın 
sonuç 0 .99 gibi bir korelasyon katsayısının belirlediği çok sıkı bağıntıdır. 
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Tablo 5 
M Para Arzındaki Değişmeler 

(Milyon T.L.) 
Bilfiil Tedavül 
Eden Para 

(Banknot + U-
fak Para) (1) 

Kaydî Para 
(2) 

M, Para Arzı 
(1) + (2) 

(3) 

Vadesiz Tasar-
ruf Mevduatı 

(4) 

M2 Para Arzı 
(3) + (4) 

(5) 
Emisyon Hacmi 

(6) 

Carî Fiatlarla 
G.S.M.H. 

(7) 

Reel G.S.M.H 
(1963 Fiat-

larıyla) 
(8) 

1963 4 926 1 999 6 925 5 242 12 167 5 581 66 801 66 801 

1964 5 835 2 230 8 065 5 934 13 990 6 611 71 313 69 506 

1965 6 326 2 580 8 906 7 528 16 434 7 347 76 726 71 707 

1966 7 164 3 206 10 370 9 410 19 780 8 351 91 419 80 333 

1967 8 714 3 578 12 292 10 390 22 682 9 948 101 481 83 661 

1968 8 237 4 931 13 168 12 800 25 968 9 925 112 493 89 280 

1969 9 081 6 028 15 109 15 018 30 127 10 974 124 893 94 117 

1970 11 850 6 599 18 449 16 819 35 268 13 915 147 776 99 513 

1971 13 917 8 754 22 671 20 916 43 587 17 032 192 602 109 620 

1972 15 978 12 346 12 346 24 929 53 253 20 055 240 809 117 813 

1973 20 700 16 772 37 472 33 056 70 528 25 332 309 829 124 130 

1974 26 151 24 063 50 214 39 831 90 045 32 860 427 098 133 301 

1975 32 905 32 795 65 700 52 770 118 470 40 938 535 771 143 908 

1976 42 466 45 444 87 910 63 595 151 505 52 061 670 038 154 994 

1977 62 953 63 816 126 769 83 873 210 642 77 881 864 034 159 977 

1978 93 817 90 093 183 910 105 347 289 257 113 662 1 397 600 189 633 
Kaynak: T.C. Merkez Bankası Aylık Bültenleri 



Tablo 6 
Para Arzı, Fiat Artışları, 

Paranın Devir Hızındaki Değişmeler 
(Milyon T.L.) 

M, Yıllık Ar-
tışı 

M, Yıllık Ar-
tış Yüzdesi 

G.S.M.H. Zım-
nî Fiat Defla-

törü 

Yıllık Fiat Ar-
tış Yüzdesi M,/(Y/P) M,/(Y/P) 

Endeksi 
Yı = (Y/M,) V, = (Y/M2) 

1963 1 203 10.9 100.0 5.7 0.182 100.0 9.65 5.49 

1964 1 823 15.0 102.6 2.6 0.201 110.4 8.84 5.09 

1965 2 444 17.5 107.0 4.2 0.229 125.8 8.61 4.67 

1966 3 346 20.4 113.8 6.3 0.246 135.1 8.82 4.62 

1967 2 962 14.7 121 .3 6.6 0.274 148.9 8.26 4.47 

1968 3 286 14.5 126.0 3.9 0.288 158.2 8.54 4.33 

1969 4 159 16.0 132.7 5.3 0.320 175.8 8.27 4.14 

1970 5 141 17.1 148.5 11 .9 0.354 194.5 8.00 4.19 

1971 8 319 23 .6 175.7 18.3 0.398 218.7 8.50 4.42 

1972 9 666 22.2 204.4 16.3 0.452 248.3 8.50 4.52 

1973 17 275 32.4 249.6 22.1 0.568 350.6 8.27 4.39 

1974 19 517 27.7 320.4 28.4 0.676 371 .4 8.50 4.74 

1976 28 425 31 .6 372.3 16.2 0.823 452.2 8.15 4.52 

1956 33 035 27.9 432.3 16.1 0.977 536.8 7.62 4.42 

1977 59 137 39.0 540.1 24.9 1 .317 732.6 6.82 4.13 

1978 78 615 37.3 737.0 36.5 1 .525 837.9 7.60 4.25 



Şüphesiz bu sıkı bağıntıyı yaratan husus, dönem boyunca paranın (gelir) 
tedavül hızında fazla bir değişme olmamasıdır. V2 değeri 1973 ten 1970 yılına 
kadar -enflasyona rağmen- oldukça düzenli, fakat hafif  bir biçimde küçülmüş, 
bu yıldan sonra ise 4.5 gibi bir değer etrafında, bazı oynamalarla, sabitleşmiş-
t ir. İkinci Plan döneminden itibaren fiat artışları belirginleştiği ve hele Üçün-
cü Plan döneminde büsbütün önemli boyutlara ulaştığı halde devir hızındaki 
nisbî istikrar son derece ilgi çekicidir. 

Öyle anlaşılıyor ki, elde para tutmanın sağladığı yararlar nedeniyle, fiat 
artışları büyük boyutlara varıp paranın değer ölçüsü olma, servet saklama ni-
telikleri ciddî biçimde zedelenmedikçe, kişilerin para tutma alışkanlıklarında 
fazla değişiklik olmayacağı yolundaki gözlem Türkiye için de geçerlidir. Hat-
ta, nisbî fiat istikrarı yıllarında, paranın "lüks mal" olma niteliği belirginleş-
tiğinden, millî hasılanın büyümesi, muhtemelen hafif  bir menetizasyonun da 
eklenmesiyle, elde tutulan para stokunun bir miktar büyümesi sonucunu ya-
ratmıştır. 

B. K A M U KESİMİ V E E N F L A S Y O N 

a. Genel ilişkiler 

Çağdaş devlet, kamuoyu önünde, enflasyonları önleme görevini yüklen-
miş göründüğüne göre, belli bir ülkedeki enflasyon olgusunun temel sorumlu-
luğu da kamu kesimine ait olmak gerekir. Bir başka deyişle, enflasyonu yara-
tan, sürükleyen unsurlar, bundan yararlanan ya da zarar gören kesimler ne 
olursa olsun, devlet kesimi "enflasyonu önleyemediği için" ana sorumlu sayı-
labilir. 

Ancak, bu genel, adeta devlet kesiminin tanımından çıkan, sorumluluğun 
daha iyi değerlendirilmesi için devletin enflasyon oluşumuna doğrudan ne öl-
çüde katkıda bulunduğunun açıklığa kavuşturulması gerekir. Zira, devletin 
enflasyon karşısında pasif davranışından doğan sorumluluğu ile bizzat enflas-
yon yaratan ya da onu sürükleyen aktif sorumluluğu arasında, gerek sorunun 
çözümü, gerekse önerilecek çözümler açısından, önemli fark vardır. 

Böyle bir tahlile devletin -daha yerinde bir deyişle, siyasal karar organ-
larının- niçin enflasyona başvurmayı isteyebileceğini ya da buna başvurmaya 
mecbur kalabileceğini inceliyerek başlayalım. 

Enflasyonun gelir dağılımını bozmak, ödemeler bilançocusunu etkilemek, 
toplam yatırım-tasarruf  hacmiyle bunların iç dağılımını değiştirmek v.s. gibi 
çeşitli iktisadî etkileri yanında kamu maliyesi açısından en göze batan özelliği 
dolaylı vergilerle taşıdığı benzerliktir. 
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Enflasyonla dolaylı vergiler arasındaki benzerlik uzunca bir süredir pek 
çok iktisatçının dikkatini çekmiştir20. Enflasyon da, tıpkı vergi gibi, bazı ki-
şilerin ellerinden bir kısım satın alma gücünün alınıp devlete aktarılması im-
kânını vermektedir. Yine tıpkı dolaylı vergiler gibi, enflasyon da vergiyi yük-
lenenlerce "az hissedilir" bir karakter taşır. Özellikle bu sonuncu husus, ba-
zı vergilerin toplumda ciddî bir tepki uyandıracağından çekindiklerinde, si-
yasal karar organlarının, neden bunlar yerine enflasyoncu finansman tercihini 
kolaylıkla yapabildiklerini açıklıyan önemli bir unsurdur. 

Ancak, bu benzerliklere rağmen enflasyonu vergiden ayıran çok önemli 
bazı nitelikler gözden kaçırılmamalıdır: 

1 . Herşeyden önce, enflasyon, diğer vergilerden farklı  olarak, yasama 
organının onayıyla yaratılmaz. Geleneksel olarak, yasama organları vergi koy-
ma hususundaki yetkilerini korumakta son derece kıskançtırlar. Yüzlerce yıl 
gerilere giden mücadelelerle kazanılmış bu yetkileri yürütme organına, ya da 
bir başka otoriteye, kısmen de olsa bırakmak, demokrasinin temel taşların-
dan birini teşkil eden "vergi alma yetkisi"nden vazgeçmek gibi görünmekte-
dir. Oysa, bazı açılardan benzer sonuçlar yaratan enflasyonlarda sorumluluk 
kolaylıkla diğer organlara bırakılmaktadır. Özellikle, her enflasyon sürecinin 
başlangıcında ya da devamında -yahut her ikisinde birden- önemli rol oyna-
yan para politikası, Merkez Bankaları gibi geniş öiçüde bağımsız kuruluşlar 
eliyle yürütülmektedir. Merkez bankalarının yasama organlarından -ve bir 
ölçüde hükümetlerden-bağımsız politika izliyebilmeleri bazı zorunluklardan 
doğmuş, yararlı sonuçlar yaratan bir uygulama teşkil edebilir. Ancak, toplum-
da belli kişileri vergilemeye müncer olan bir enflasyon yaratma imkânının 
böylece yasama organının dışında tutulması ile geleneksel vergileme yetkileri 
konusundaki aşırı titizliğin çelişkisi de dikkat çekicidir21. 

2 . Enflasyonu vergiden ayırdeden ikinci temel özellik, elde edilen geli-
rin yalnızca devlete gitmemesi fakat özel kesimle devlet arasında bölüşülmesi-
dir. Biraz ilerde yeniden değinileceği üzere, her iki kesimin bu bölüşmede 
elde edeceği pay, çeşitli unsurlara bağlı olarak çok değişecektir. Ancak, her 
hal ve kârda, özel kesimde enflasyon nedeniyle herkesin gelir ve serveti azal-
madıkça enflasyondan tümüyle yalnız devlet kesiminin yararlanacağı söylene-

20 Örneğin bknr. Brescianı - Turroni, The Economics oflnflation,  Ailen and Unwin, 
London, 1937, s. 196. 

21 Belki böyle bir sorumluluğu devralmanın bilinçiyledir ki, genellikle, merkez ban-
kaları, enflasyona yol açmayacak muhafazakar para politikalarının savunucusu olagelmiş ve 
bu yüzden hükümetlerle merkez bankalarının zaman zaman karşı karşıya geldiği görülmüş-
tür. Doğal olarak, bu kuralın dışında, çeşitli baskılarla, merkez bankalarının aşırı gevşek bir 
para politikasıyla enflasyon yaratmada aktif rol aldıklarına da rastlanıyor. 
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mez. Her enflasyon sürecinde bazı kişiler gelir ve servetlerinin nominal de-
ğerini fiatlardan daha çok arttırabileceğine göre, enflasyondan yararlanan ki-
şiler bulunacağını ve bu kişilerin enflasyonun gizli-açık savunucuları olacağını 
belirtmek gerçekçi olur22 . 

Enflasyonun vergi ile benzerliği sürdürülürse, en geniş anlamda "enflas-
yon vergisi"nin matrahını, nominal değerleri değişmeyen -para, mevduat, tah-
vil g ib i - tüm likit servet unsurlarıyla fiat hareketlerini yeterince izleyemeyen 
-aylık, ücret, kira, emekli maaşı gibi- bazı gelirlerin oluşturduğu söylenebilir. 
Ancak, böyle anlaşılan bir enflasyon vergisi kavramı, ekonomideki pek çok 
unsurun enflasyondan etkilendiğini söylemekten başka bir anlama gelmedi-
ğinden herhangi bir somut tahlile ya da hesaplamaya imkân vermez. 

Enflasyonun vergi niteliğiyle daha dar kapsamlı, ancak daha kullanışlı bir 
çerçeve içine oturtulması için enflasyondan etkilenen, fiat yükselişleri nede-
niyle değer kaybına uğrayan unsurlarda bir ayırıma ve ayıklamaya gidilmesi 
zorunluğu vardır. Bu açıdan, para ve para benzerleri ile sayılan gelir kalemleri-
nin birbirinden ayrılması anlamlı görünüyor. Zira, herşeyden önce para ve 
para benzerleri bizatihi geliri değil, elde edilmiş gelirin, servetin elde tutul-
ma biçimlerinden birisini ifade etmektedir. Üstelik para, trampa ekonomisi 
düzeyini aşmış her ekonomide varlığından vazgeçilmesi yümüyle mümkün ol-
mayan bir servet saklama biçimidir. Enflasyon, tamamen trampa ekonomisine 
dönülmesini gerektirecek boyutlara ulaşmadıkça, alışılmış deyimle "muamele 
saikiyle para talebi" şu ya da bu ölçüde daima var olacaktır23. 

Enflasyon çeşitli gelir ve servet biçimlerini etkiler ve bu arada, yukarda 
değindiğimiz gibi, fiat artışlarının gerisinde kalan gelir ve servet sahipleri 
içir) ciddî bir kayıp teşkil eder. Ancak, geliri ya da serveti enflasyonu izleyebil-
sin, izleyemesin her birey sahip olduğu varlıkları para ve para benzerleri bi-
çiminde elde tutmaya karar verdiği anda enflasyondan ayrıca ve bir kere daha 
etkilenecektir. Üstelik, gelirlerde enflasyonun etkilerini azaltacak bazı ayar-
lamalar yapmak -bazan sınırlı ölçülerde de kalsa- mümkündür. Toplu iş sözleş-
melerine bu konuda hükümler koymak, aylıkları belli katsayılara, endeksle-
re bağlamak, serveti fiat artışlarını daha iyi izleyen unsurlardan oluşturmak 
v.s. bu tür ayarlamaların sıkça rastlanan örneklerindendir. Oysa, para ve para 
benzerleri nitelikleri gereği, nominal değerleri değişmeyen unsurlar olduğun-
dan enflasyonu tamamen hissederler. 

22 Amotz Morag, On Taxes and Inflation,  Random House, New York, 1965, s. 145. 
23 Aslında en hızlı enflasyon dönemlerinde bile tamamen trampa ekonomisine dönül-

mediği , ancak elde tutulmak istenen para miktarının son derece azaldığı görülüyor. (Bknz. 
Philip Cagan, "The Monetary Dynamics of Hyper-lnflation",  Studies in the Quantity Theory 
of Money (ed. Milton Friedman) içinde, University of Chicago Press, Chicago, 1956.) 
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Bütün bu sebeplerle para ve benzeri likit değerleri ayırmak ve enflasyon 
vergisini bu değerler üzerinden alınıyor kabul etmek enflasyonun tüm etki-
lerini belirtmese de, yararlı bir sınırlama olur. 

Sorun böyle daha dar bir çerçeveye oturtulunca enflasyonun vergi nite-
liğini ve bu verginin maliyetini göstermek oldukça kolaylaşır. 

Önce, ekonomide banka sisteminin bulunmadığını farzedelim. Bu durum-
da, kişilerin likidite ihtiyacı yalnızca devletin çıkardığı nakit para ile karşılana-
cak demektir. Kişilerin çeşitli saiklerle elde bulundurmak istedikleri nakit pa-
ra miktarı ile faiz haddi arasındaki ilişkinin Şekil 2 deki gibi gösterileceğini 
kabul edelim. 

Şekil 2 

Toplam likidite talebinin faiz haddi ile bağını gösteren bu tür bir ilişki-
nin niteliği ve biçimi üzerinde iktisat teorisinde yeterince durulduğu için fazla 
açıklamaya gerek yoktur. Böyle bir likidite fonksiyonunun bizi ilgilendiren 
yönü enflasyonla ilişkisidir. Ekonomide enflasyon bekleyişlerinin hiç bulun-
madığı bir durumda faiz haddinin (io) olduğunu kabul edelim. Bu demektir ki, 
kişiler bu faiz haddinde (M/PJ kadar reel nakit para tutmak istemektedirler. 
İfadede (M) nominal para miktarını, (P) ise fiat seviyesini (endeksini) göster-
diğinden (M/P) reel nakit miktarını verir. 
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Böyle iken toplumun fiatların ( i j - i0) oranında yükseleceğine ve bundan 
böyle her dönemde bu enflasyon haddinin süreceğine dair bir bekleyiş içine 
girdiğini düşünelim24. Bu bekleyişin doğal sonucu kişilerin ellerinde tuttuk-
ları para miktarını azaltmak istemeleri, bu amaçla paralarını, enflasyondan 
daha az etkileneceğine inandıkları başka mallara -arsa, ev, altın, dayanıklı 
tüketim mallar v.s.-dönüştürmeleridir. Elde para tutma arzusunun azalma-
sıyla genel fiat seviyesi derhal (M/P)0 / (M / P ) l oranında yükselecek, izleyen 
dönemlerde ise enflasyon haddi devletçe para stokuna yapılan ilaveler ölçü-
sünde gerçekleşeceğinden reel likitide talebi bu dönemlerde (M /P)1 seviyesin-
de kalmaya devam edecektir. Devletin para basarak elde ettiği gelir, elde tutu-
lan reel likidite stoku ile enflasyon oranının çarpımına, yani Şekilde i ^ C B a-
lanına eşit olacaktır25. Formülle ifade etmek istersek, (R) toplam enflasyon 
vergisi gelirini, (gp) genel fiat seviyesindeki yüzde değişmeyi göstermek üzere, 

yazılabilir. 

LL eğrisi toplumun likidite tercihini ifade etmekle birlikte konumuz açı-
sından bir başka anlam daha taşımaktadır. Eğri, enflasyon haddi değiştikçe 
toplam nakit para tutma talebinin nasıl değiştiğini gösterdiğine göre, elde 
tutulan paranın marjinal verimliliğini -b i r diğer deyişle, marjinal faydasını-
da ifade ediyor demektir. Belli bir enflasyon haddinde, tutulan her birim 
paranın marjinal verimliliği enflasyon haddinden düşük olsaydı o para birimi-
nin elde tutulmasından vazgeçilecek, aksine enflasyon haddini aşan bir ve-
rimlilik daha çok para tutulmasını gerektirecektir. Şu halde, enflasyon haddi 
yükseldikçe kişilerin daha az para tutmaya yönelmesi, elde para tutmanın 
sağladığı verimden (faydadan) kişilerin mahrum kalışını gösterir. Bundan 
çıkacak sonuç, fiat seviyesinin (P0) dan (P^ e yükselişi nedeniyle azalan nakit 
miktarına bağlı verimlilik (fayda) kaybının LL eğrisinin CA noktaları arasında 
kalan kesimin altındaki taralı alanla gösterilebileceğidir. Böyle bir fiat yükse-
lişinin enflasyon vergisi biçiminde devlete sağladığı gelir i ^ C B olduğuna göre, 
belirtilen fayda kaybı bu miktarda bir gelir sağlamanın toplum açısından ma-
liyeti sayılabilir. 

24 Enflasyonun Vergi niteliğine sistemli olarak ilk dikkati çeken makalelerden birisini 
yazan Bailey, böyle bir bekleyişi belirgin hale getirmek için, hükümetin bundan böyle fiat-
ların (i,-i0) oranında artmasını sağlayacak biçimde para arzını arttıracağını "ilân ettiğini" 
farzediyor.  (Bknz. Martin J. Bailey, "The VVelfare Cost of Inflationary Finance", Journal of 
Political Economy, Vol. 64 (April 1956) No. 2, s. 93-110) 

25 Martin J. Bailey, Ibid. s. 94. Burada yalnızca elde tutulan likidite stokları nedeniyle 
devletçe elde edilen gelirin bahis konusu edildiğini, enflasyonun diğer gelir ve servet unsur-
larına yaptığı etkilerin bir yana konulduğunu bir kere daha hatırlamak gerekir. 
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Bu maliyetin elde edilen enflasyon gelirine oranı enflasyon vergisinin et-
kinliğini ifade eden bir ölçü olarak ele alınabilir26. Böyle bir ölçünün değerinin 
LL eğrisinin biçimine bağlılığı açıktır. Bu yüzden, çeşitli ülkelerdeki koşullar 
değişik likidite tercihi eğrileri ortaya koyacağına göre enflasyondan gelir sağ-
lama yöntemi olarak yararlanmanın etkinliği de ülkeden ülkeye değişik ola-
caktır27. Ancak, genel olarak, enflasyonla gelir sağlanırken bunun önemli 
bir kısmının toplumun refah kaybı -gelir dağılımının değişmesine değil, daha 
az nakit tutulmak istenmesine bağlı refah kaybı- biçiminde yok olmasıdır ki 
çeşitli yazarları kamu harcamalarının enflasyoncu finansmanına karşı çıkmaya 
itmiştir. 

Toplumun enflasyona karşı gösterdiği tepki bu refah kaybını belirliyen 
temel unsurdur. Şayet para tutma tercihleri enflasyondan az etkileniyorsa, 
fiatlardaki belli bir yükselme kişilerin ellerindeki para miktarının fazla değiş-
mesine sebep olmayacak, dolayısıyla devletin nisbî olarak yüksek bir enflas-
yon kazancı , düşük bir refah kaybı ile gerçekleşecektir. Tersine, enflasyon 
döneminde çok azalan para tutma arzusu, geniş bir refah kaybı ve düşük bir 
enflasyon kazancı yaratacaktır. 

Buna göre, belli bir açık finansmanla en az enflasyon yaratmak, dclayısıv-
la yüksek gelir elde etmek isteyen bir hükümetin bu açıdan izlemesi mantıklı 
politika para talebini etkilemeye -l ikidite eğrisini daha dik hale getirmeye-
çalışmaktır. Böyle bir gayret, doğal olarak, enflasyon yüzünden ellerindeki 
parayı azaltmak isteyen kişilerin bu konudaki imkânlarını daraltacaktır. 

Toplumun paraya karşı talebi, para yerine ikame edilebilecek unsurların 
varlığına bağlı olduğuna göre yapılacak şey bu ikameyi güçleştirmek olacaktır. 
Para yerine geçebilecek hazine bonoları, devlet ve özel kesim tahvilleri, ban-
ka mevduat hesapları, yabancı paralar, gayrimenkuller v.s. gibi unsurlara ya-
pılacak müdahaleler devletin enflasyondan elde ettiği geliri arttırabilir28. 

Bu amaçla, örneğin, özel kesim tahvilleriyle mevduat hesapları faizlerini 
sınırlamak, elde yabancı para bulundurulmasını yasaklamak, devlet tahvil-

26 Alvin L. Marty, "Growth and the VVelfare Cost of Inflationary Finance", Journal of 
Political Economy, Vol. 75, (February 1967) No. 1, s. 71. 

27 Teorik olarak, metindeki varsayımlar altında, devletçe en yüksek gelir, reel para 
stokuna karşı talebin enflasyon haddine göre esnekliğinin birim olduğu enflasyon hızında elde 
edilecektir. Daha yüksek enflasyon hızlarında enflasyon vergisinin oranı büyürse de vergi mat-
rahı yani reel para stoku daha da büyük bir hızla küçüleceğinden sonuçta bu iki değerin çar-
pımıyla elde edilen vergi geliri azalacaktır. (Bknz. Milton Friedman, "Government Revenue 
from Inflation", Journal of Political Economy, Vol. 79, No. 4 (July/August 1971), s. 846.) 

28 Donald A. Nichols, "Some Principles of Inflationary Finance", Journal of Political 
E conomy, Vol. 82, No. 2 (March/ April 1974) s. 423-30. 
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lerinin para gibi elden ele dolaştırılma imkânını ortadan kaldırmak, gayri-
menkul kiralarına müdahaleler kullanılabilecek politikaların bir kısmını oluş-
turur. Şüphesiz, bu tür tedbirlere çok daha başka amaçlarla da başvurulabilir 
ve genellikle; ileri sürülen gerçekler o amaçlara dayandırılır. Ancak, başka yön-
leri bulunsa ve enflasyon geliriyle ilişkisi belirtilmese de sonuç, devletin enf-
lasyondan gelir elde etmek imkânını arttırmaktır. 

Banka sisteminin -dolayısıyla banka parasının-bulunmadığı bir ekonomi-
de para çıkarma yetki ve imkânına sahip kuruluş olarak devletin tek başına 
enflasyon yaratabilmesi ve enflasyondan yararlanması doğaldır. Oysa, banka 
sisteminin ortaya çıkışı, özel kesimin de bu sistem aracılığıyla para yaratabil-
mesine, dolayısıyla enflasyon gelirinin devletle paylaşılmasına imkân vermek-
tedir. 

Banka sisteminin mevduat kabul ettiği ve kredi açtığı bir ekonomide, 
eğer devletçe bankaların çalışışı üzerine bir kayıt konulmamışsa, enflasyonu 
herkesin kesinlikle beklediği koşullarda, banka sisteminin hiç faiz vermeden, 
mümkün olduğunca çok, mevduat toplaması ve topladığı kaynakları en yüksek 
faizle kredi talep edenlere vermesi kendisi için en kârlı durum olur. Enflas-
yon dönemlerinde borçlanmanın çekiciliği arttığından kredi talep edenler 
arasındaki rekabet kredi faizlerini  esasen kendiliğinden yükseltecektir. Ancak, 
benzeri bir rekabet mevduat toplama hususunda bankalar arasında da bahis 
konusu olacağından mevduata hiç faiz verilmemesi düşünülemez. Mantıken, 
mevduat faizlerinin, bankaların rekabeti nedeniyle, enflasyon haddine yakın 
bir yere kadar yükselmesi beklenir. Doğal olarak, mevduat faizlerinin yüksel-
mesi, kişiler için gelir getirmeyen nakit tutma yerine paralarını banka sis-
temine mevduat olarak yatırmanın cazibesini arttıracaktır. 

Bu noktada devletin banka sisteminin çalışışıyla ilgili olarak getirebileceği 
kayıtlamaları hatırlamak gerekir. Uygulamada hemen her ülkede, karşılık 
oranlarından faizlere kadar giden geniş bir tedbirler yelpazesi içinde devlet 
banka sistemine müdahele etmektedir. Herşeyden önce, devletçe -ya da 
merkez bankasınca- saptanan kanunî karşılık oranları, bankaların topladıkları 
mevduatın krediye dönüştürülen kısmına bir sınırlama getirmektedir. Bu yüz-
den, enflasyon döneminde bankaların kredi açma hususundaki arzuları ne olur-
sa olsun, karşılık oranı kredi genişlemesine bir sınır koyacaktır. Ancak, yine 
de, fiat istikrarının korunduğu bir duruma kıyasla, ekonomide (nakit/mev-
duat) değerinin küçülmesi beklenir. 

Diğer yandan, banka kredilerinden alınacak faizlere de, uygulamada çok 
sık rastlandığı gibi, sınırlamalar getiriliyorsa, bankaların yukarda belirtilen 
kâr azamileştirici biçimde davranmaları mümkün olmayacaktır. Bu durumda, 
genellikle, faizler için saptanan tavanların enflasyon haddinin altında kalma-
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sı beklenir. Düşük faizli kredilere karşı doğacak aşırı talep, banka müşterileri-
nin bir kısmının kredi alamamalarına yol açacaktır. Dolayısıyla, enflasyon yo-
luyla banka sisteminin mevduat sahiplerinden çektiği satın alma gücünün ö-
nemli bir kesimi banka kredilerinden yararlanacak talihli zümreye aktarılmış 
olacaktır. Mevduat sahiplerinin kaybettiği bu değerin kredi alanlara aktarıl-
mıyan kısmının ise, banka sisteminde kalarak kârların şişmesi sonucunu ya-
ratacağı açıktır. Ancak, ister banka sisteminde kalsın, ister kredi alanlara ak-
tarılsın, yalnızca devletin para yaratabildiği durumdan farklı  olarak, enflasyon 
vergisinden özel kesim de, daha doğrusu özel kesim içinde bir zümre de yarar-
lanacaktır. Dolayısıyla, enflasyon vergisi devletle özel kesim arasında payla-
şılmaktadır. 

Enflasyoncu finansmanla ilgili olarak şu ana kadar söylenenlerde, ekono-
mideki muhtemel bir büyüme ile enflasyon arasındaki ilişkilere hiç değinil-
medi. Oysa, büyüme sorunu enflasyoncu finansman açısından iki tür ilişki or-
taya çıkarır: (1) Devlet kesiminin enflasyoncu finansmanına bağlı olmaksızın 
ekonominin "kendiliğinden" büyümesinin enflasyon gelirlerini değiştirmesi; 
(2) devletin enflasyonla elde ettiği gelirleri yatırıma ayırarak büyüme hızını 
arttırması halinde enflasyon gelirlerindeki değişme. 

Şayet ekonomi enflasyonla ilişkili olmayan bazı faktörlere  bağlı olarak ken-
diliğinden büyüyorsa bu durumun doğal sonucu devletin elde ettiği enflasyon 
gelirinin artışıdır. Zira, bu durumda devlet artık iki kaynaktan enflasyon geliri 
elde edecektir29. Biryandan-önceki durumdaki gibi-mevcut nakit değerler 
üzerinden enflasyon haddi ile belirlenen ölçüde vergi alırken diğer yandan 
da büyüyen üretim -gelir seviyesinin gerektirdiği ek para miktarlarını ihraç 
ettiği için bir gelir elde edecektir. 

Ekonomide ek para talebi nüfus artışından ya da nüfus başına gelir artı-
şından ileri gelebilir. Nüfusa bağlı gelir büyümesi ile nüfus başına gelir büyü-
mesini birbirinden ayırırsak, (M) para stokunu, (P) genel fiat seviyesini, (gN) 
nüfus artış yüzdesini (gp) fiat seviyesindeki yüzde artışı (gy) nüfus başına gelir-
deki değişme yüzdesini (Em y) nüfus başına reel gelirdeki değişmeye karşı nü-
fus başına reel para miktarlarının tepkisini gösteren "elastikiyet"i ifade etmek 
üzere , devletin -devlet para yaratabilen tek kuruluşsa- toplam enflasyon 
geliri (R), 

M 
R = - p - (g N + gp + Emy gy) 

29 Milton Friedman, Ibid., s. 847. 
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biçiminde gösterilebilir30. Ya da ayni ilişkiyi biraz daha değişik ifade etmek ge-
rekirse, (mD) nüfus başına reel para talebini göstermek üzere, 

R = N . m» (gN + g p + E m y gy) 

yazılabilir. Nüfus artışı ve nüfus başına reel gelir büyümesinin olmadığı du-
rumda g N = gy = O olacağı için devletin enflasyon geliri 

halini almaktadır. Bu son formül, daha önce büyümeyi hesaba katmadığımız 
durumda belirttiğimiz üzere, enflasyon haddi (vergi haddi) ile reel para stok-
ları (vergi matrahı) nın çarpımının, toplam enflasyon gelirini oluşturacağını 
belirtmektedir. 

Devletin elde ettiği enflasyon gelirini yatırımlar için kullanması halinde ise 
ekonominin büyümesi kısmen enflasyona bağlanmış olmaktadır. Doğal olarak, 
bu unsurun önemi bir yandan yukardaki basitleştirilmiş ifadelerin gösterdiği 
enflasyon gelirine, diğer yandan bu gelirin nekadarının yatırım, nekadarının 
carî harcamalar için kullanıldığına bağlı olacaktır. Enflasyonu ciddî bir imkân 
olarak savunan görüşlerin dayanak noktalarından birisini bu imkâfiın varlığı 
oluşturur. Ancak, burada sorun, devlet harcamalarının yapısı ve etkilerinin 
incelenmesi gibi araştırmamızın dışında kalan geniş bir alana yayıldığından 
konu üzerinde daha fazla durulması gerekli görünmüyor. 

b. Türkiye'de Kamu Kesimi ve Enflasyon 

Türkiye'de 1963-78 yılları arasında gözlenen enflasyon olgusu ile kamu 
kesimi ilişkilerini (i) sorumluluk, (ii) devletin enflasyon geliri olarak iki açı-
dan inceliyeceğiz. Bunlardan birincisi kamu kesiminin enflasyon yaratmadaki 
rolü, ikincisi ise yaratılan enflasyondan devletin sağladığı kazancın büyüklüğü 
hakkında yaklaşık bir fikir  verecektir. 

i) Enflasyon Oluşumunda Kamu Kesiminin Payı 

Enflasyon oluşumunda kamu kesiminin oynadığı rolü anlamada "carî fiat-
larla toplam talebin arzdan fazlalığı" biçimindeki bir enflasyon tanımını çıkış 
noktası olarak kabul edeceğiz. Böyle bir tanım, açıktır ki, fiat artışlarını enf-
lasyonunun zorunlu bir unsuru olarak değil fakat talep fazlasının  genellikle 
yaratabileceği bir sonuç olarak ele almaktadır. 

Fiat yükselişlerini esas almayan böyle bir enflasyon tanımı özellikle şu iki 
temel nedenle itirazlara uğrayabilir: 

30 Milton Friedman, Ibid., s. 849. 
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1 . Toplam talepteki bir artış, toplam arzın yükseltilebildiği dönemler-
de, fiat yükselişleriyle birlikte -ya da onun yerine- reel gelirde bir yükselme-
ye yol açabilir. Talep yükselişlerinin reel gelirin artmasına yol açacağı atıl 
kapasite dönemleri için ya da ekonominin zaman içinde büyüdüğü hallerde ta-
lep artışlarının tümü "enflasyonist" sayılamaz. 

2. Reel gelirin yükselmediği durumlarda da çeşitli araçlarla fiat yükse-
lişlerini belli süreler için geciktirmek imkânı vardır. Bu hallerde, talep artış-
larını, fiat yükselmeleri biçimindeki geleneksel enflasyondan ayırmak gerekir. 

Her iki itirazın da, özellikle büyüyen ekonomiler için, geçerli olduğu a-
«,ıktır. Ancak, amaç yalnızca kamusal ve özel kesimlerin enflasyon oluşumuna 
nisbî katkılarını araştırmaksa bu itirazlar ağırlıklarını kaybederler. Zira, ta-
lep fazlasının fiat artışlarına yol açan ve açmayan kısımları ayrılabilse bile 
kesimlerin nisbî sorumlulukları değişmiş olmayacaktır. 

Hareket noktası olarak ele aldığımız enflasyon tanımı, harcama birim-
lerinin harcamalarında önceki döneme göre kaydedilen bir artışı enflasyoncu 
etki olarak kabule imkân verir. Böyle bir etki özel kesimden ya da kamu ke-
siminden gelebileceği gibi, dışarıya açık bir ekonomide dış alemden de gele-
bilir. Şu halde, belli bir dönemdeki enflasyoncu etki (1) kamu kesiminin, 
(2) özel kesimin, (3) dış alemin harcamalarında önceki dönemi aşan artışlardan 
ibaret olacaktır. Doğal olarak, belli bir kesimden gelen enflasyoncu etki diğer 
bir kesimden gelen etki ile aynen telafi ediliyorsa ekonominin tümü açısından 
enflasyoncu bir etki bahis konusu olmayacaktır. 

Ekonomide çeşitli kesimlerin harcamalarında ortaya çıkan artışlara iki 
değişik açıdan bakma imkânı vardır: (1) Doğrudan doğruya kesimlerin harca-
malarında gözlenen artışları dikkate almak; (2) finansman miktarlarındaki de-
ğişmelere bakarak harcamalar hakkında bir sonuca ulaşmak. 

İlk bakışta her iki yolun da kesimlerin karşılıklı payları hakkında ayni so-
nuçları vereceği sanılırsa da, (1) kullanılan istatistiklerin az ya da çok farklı 
kavramlara karşılık olması, (2) bir kesimin diğerlerinden borçlanabilme imkâ-
nının bulunuşu gibi sebeplerle ulaşılan sonuçlar birbirinden değişik çıkabilir. 

Türkiye'de 1963-78yılları arasında bu üç kesimin harcamlarında bir ön-
ceki yıla göre gözlenen değişmeler Tablo 7 ve 8 de gösterilmiştir. Her iki tab-
loda da kamu kesimi genel ve katma bütçeli kuruluşlarla mahallî idareler 
toplamı olarak ele alınmıştır. Bütün bu dönem içinde dış alemle ilişkiler -bir-
kaç yıl dışında- sürekli açık gösterdiği için bu dönemdeki enflasyoncu etkinin, 
hemen tümüyle, iç harcamalardaki artıştan ileri geldiği söyleneoilir. Ancak, 
yıldan yıla dış açık miktarının azalması ya da artması, yukardaki enflasyoncu 
etki tanımına sıkı sıkıya bağlı kalınırsa, açığın azaldığı yıllar için dış alemden 
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Tablo 7 
Kamusal ve Özel Kesim Harcamalarında Değişmeler 

(Milyon T.L.) 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Carî Fiatlarla G.S. 
M.H. daki Artış 9 208 4 512 5 414 14 693 10 062 11 013 12 400 22 883 44 826 48 207 69 020 117 268 108 673 1234267 193 996 551 566 

Dış Açıkta Artış 738 -1 962 -297 738 -396 972 -72 30 -321 -1 523 -6 706 16 660 17 663 10 221 23 150 -25 600 

Toplam Kaynak 
larda Artış 9 946 2 550 5 116 15 431 9 966 11 984 12 328 12 328 22 913 44 505 46 684 133 929 126 336 144 488 217 146 525 966 

Kamu Carî Harca 
malarında Artış 871 904 930 1 243 1 473 1 099 1 685 2 903 7 269 3 028 8 866 10 184 16 885 20 730 35 385 42 000 

Kamu Yatırım Har-
camalarında Artış 1 515 213 651 2 527 809 2 152 1 197 1 851 4 365 4 532 4 925 18 326 20 791 17 931 40 786 30 561 

Toplam Kamu Har-
camalarında Artış 2 386 1 117 1 581 3 770 2 282 2 51 2 882 4 754 11 634 7 560 13 791 28 510 37 676 38 661 76 171 72 561 

özel Kesim Tüketim 
Harcamalarınd aArtış 6 100 1 133 3 256 9 717 6 661 7 183 7 941 15 914 30 338 34 616 42 518 95 109 71 171 90 603 118 129 412 790 

özel Kesim Yatırım 
Harcamalarında Artış 1 460 300 270 1 944 1 023 1 550 1 505 2 244 2 533 4 508 7 431 10 310 17 489 15 184 22 846 40 615 

özel Toplam Har-
camalarda Artış 7 560 1 433 3 535 11 661 7 684 8 733 9 446 18 159 32 871 39 184 49 94 105 419 88 660 105 787 140 975 453 405 



Tablo 8 
Kamusal ve Özel Kesimlerin Enflasyon Katkısı (Harcama Yöntemi) 

(Milyon T.L.) 
Toplam Kay-
naklardaki 

Değişme 
Kamu Kesimi 
Etkisi (Değer) 

Kamu Kesimi 
Etkisi (Oran) 

özel Kesim 
Etkisi (Değer) 

Özel Kesim 
Etkisi (Oran) 

1963 9 946 2 386 0.24 7 560 0.76 

1964 2 550 1 117 0.44 1 433 0.56 

1965 5 116 1 581 0.31 3 535 0.69 

1966 15 431 3 770 0.24 11 661 0.76 

1967 9 666 2 282 0.24 7 684 0.76 

1968 11 984 3 251 0.27 8 733 0.73 

1969 12 328 2 882 0.23 9 446 0.77 

1970 22 913 4 754 0.21 18 159 0.79 

1971 44 505 11 634 0.26 32 871 0.74 

1972 46 684 7 560 0.16 39 124 0.84 

1973 62 314 13 791 0.22 49 949 0.78 

1974 133 929 28 510 0.21 105 419 0.79 

1975 126 336 37 676 0.30 88 660 0.70 

1976 144 488 38 661 0.27 105 787 0.73 

1977 217 146 76 171 0.35 140 975 0.65 

1978 525 966 72 561 0.14 453 405 0.86 

de bir enflasyoncu etki geldiğini söylemek imkânını vermektedir. Yada, daha iyi 
bir deyişle, dış alemin deflasyoncu etkisinin bu yıllar için azaldığı söylenebilir. 

Enflasyoncu etkinin doğrudan harcamalar yerine harcamaların finansma-
nına bakılarak incelenmesi ise daha dolaylı bir hesaplamayı gerektirmektedir. 

Böyle bir hesaplama için çeşitli kesimlerin harcamalarının finansmanını 
nasıl sağlayacakları noktasından hareket edilecektir. Belli bir kesim için har-
camaların finansmanını iki biçimde sağlama imkânı vardır: 

1 . Yeni likidite yaratma yoluyla, 

2 . Daha önce elde tutulan likit kaynakların azaltılması yoluyla. 

Hangi yolla sağlanmış olursa olsun, bir enflasyoncu etki, parasal gelir se-
viyesini bu etkinin yarattığı baskı tamamen yok oluncaya kadar yükseltecektir. 
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Parasal gel ir seviyesinin yükselmesi yoluyla enflasyoncu baskının nihaî biçimde 
yok edilmesi ise, elde tu tu lmak istenen (nominal) para miktarlarının artmasıy-
la gerçekleşir. Ekonomide ejde tu tu lmak istenen paranın toplam parasal ge-
l ire oranını (k) ile gösterir irsek, parasal gel i rdeki A Y kadar artış, elde tu-
tulan para miktarını k A Y kadar artt ıracaktır. 

Normal olarak, bir ekonomide elde tutu lan para miktarının artması biçi 
minde görülen bu e tk i yanında parasal gel ir artışının ithalâtı artt ır ıcı etkisi 
de bulunur. Bu etk i , (m) marjinal ithal eğil imini göstermek üzere, m AY ola-
rak bel i r lenir . Ancak, bahis konusu ülke, Türk iye gibi, ithalâtın oldukça sıkı 
kayıtlamalar yüzünden, esas olarak, idarî kararlarla belir lendiği bir ekono-
mi ise, böyle bir e tk iy i dikkate almamak, yani marjinal ithal eğil imini "sıf ır" 
kabul ederek ödemeler bilançosundaki t üm değişmeleri bağımsız saymak daha 
doğru o l u r 3 1 . 

31 Ekonominin iç kesimlerinden gelen bir enflasyoncu etki, (D) bu etkiyi göstermek 
üzere, AY=(1 /k+m) D kadar toplam parasal geliri arttıracaktır. Diğer yandan, ekonomi-
nin dış alemle ilişkilerinden doğan enflasyoncu baskı da benzer etki yapacağından, yukardaki 
formülün açık bir ekonomide, (F) dış alemden gelen enflasyoncu etkiyi göstermek üzere, 
AY = (1 / k+m) (D + F) biçiminde tamamlanması gerekir. Ancak, ithalâtın, esas itibariyle, 
serbest olduğu bir ekonomide, dış ödemeler bilançosundaki fark hem dış alemden doğan 
bağımsız enflasyoncu itişin, hem de dış alemdeki bir itişin parasal gelirde yarattığı artışın 
etkisini taşır. Zira parasal gelirdeki bir artış, ithalâtı, marjinal ithal eğiliminin belirlediği 
ölçüde arttıracaktır. Dış alemden gelen bağımsız etkinin dikkate alınması için gelire bağlı 
etkinin toplam ödemeler dengesi fazlasından çıkarılması gerekir. Yani, (B) carî ödemeler 
dengesi fazlasını (açığını) göstermek üzere, 

B = F— m Y 
F = B + m Y 

bulunur. Ancak , yukarda belirtildiği gibi, ithalât, esas itibariyle hükümet kararları ile belir-
leniyorsa bir marjinal ithal eğiliminden bahsetmek fazla anlamlı olmayacağı için son formül 
F = B biçimini alacak, bir başka deyişle, dış ödemeler bilançosundaki fazlanın (açığın ) tümünü 
enflasyonist (deflasyonist) saymak doğru olacaktır. Böylece, 

1 
AY = (D + F) olarak belirlenecek toplam gelir artışı da, 

(k + m) 
1 

AY = (D + F) biçimini alacaktır. 
k 

Hollanda için Hollanda Merkez Bankasınca yapılan ve daha sonra M.VV.Haltrop tarafın-
dan geliştirilen çalışmalarda, Hollanda ekonomisinin niteliği gereği, yüksek bir ithal eğilimi-
nin kullanılması, dış alemle ilişkilerin yarattığı etkiyi burada olduğundan çok değişik hale ge-
tirmektedir. Burada uygulanan yöntem, Türk ekonomisinin gereklerine göre yapılmış deği-
şiklikler dışında, temel yaklaşım yönünden, anılan çalışmalarla benzer niteliktedir. (Bknz. 
M.W. Haltrop, "The Relative Responsabilities of Governments and Central Bank in Control-
ling Inflation'", Inflation,  (Ed. D.C. Hague) içinde, St. Martin's Press, New York, 1962; Cent-
ral Planning Bureau, Monetary Statement and Monetary Analysis, The Hague, 1959). 
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Böyle bir kabulle, iç ve dış kesimlerin yarattığı enflasyoncu etki parasal 

1 
geliri A Y = (D + F) kadar arttırır. 

Doğal olarak, burada ortaya çıkacak bir sorun parasal gelirdeki bir ar-
tışın ne kadar sürede gerçekleşeceğine ilişkin olacaktır. Belli bir dönemdeki 
enflasyoncu baskının o dönemin dışına taşması, etkisini gecikmeyle göster-
mesi imkânı vardır. Böyle bir etkinin dikkate alınmaması, belli bir gelir artışını 
yaratan toplam enflasyoncu itişin yanlış tahmin edilmesi sonucunu verir. An-
cak, sürekli enflasyon baskısının bahis konusu olduğu dönemler için bu sa-
kınca bir ölçüde önemini yit ir ir. Bu nedenle, bir dönemin enflasyoncu etkisinin 
o dönemde bütün sonuçlarını yarattığı kabul olunabilir. Böyle bir kabul, öde-
meler bilançosundaki farkın tümünün enflasyoncu (deflasyoncu) etki olarak 
sayılması imkânını verir. 

Böyle bir modelin genel çerçevesi içinde Türkiye'nin 1963-1977 dönemi 
verilerinin değerlendirilmesinden çıkan sonuçlar Tablo 9 ve 10 da gösterilmiş-
t ir. 

Bu tablolar, daha önce verilenlerle birlikte, kamu kesiminin enflasyon 
oluşumuna nisbî katkısı bakkında yol gösterici olabilir. Dikkat edilecek hu-
sus, Tablo 7 ve 8 ile Tablo 9 ve 10 daki "kamu kesimi" kapsamına farklı  unsur-
ların girdiğidir. Tablo 7 ve 8 de kamu kesimi yalnız genel, katma bütçelerle 
mahallî idarelerden ibaret sayılırken Tablo 9 ve 10 da Merkez Bankası Aylık 
Bültenlerindeki "resmi sektör" yaklaşımı esas alınmış ve kamu iktisadî te-
şebbüsleri de kamu kesimi içinde sayılmıştır. 

Gerçekte, Türkiye'de böyle bir tahlil çerçevesi içinde kamu kesimine ne-
lerin dahil edilmesi gerektiği hususu cevaplandırılması son derece güç bir so-
ru teşkil eder. Kamu iktisadî teşebbüsleri yanında, örneğin, özel kesim için-
de sayılmaları doğal görülebilecek tarım kredi ve tarım satış kooperatifleri-
nin satın alma güçleri çok geniş ölçüde devletçe alınan kararlara ve Merkez 
Bankasıyla ilişkilere bağlanmaktadır. Bu yüzden bu tür kuruluşları kamu ke-
simi içine sokup sokmama yolundaki kararlar geniş ölçüde keyfî  kalmaya mah-
kumdur. 

Kamu kesiminin kapsamındaki farkılılıklar  yanında hesaplamada kullanı-
lan kavramların değişikliğini de eklersek tablolarda kesimlerin nisbî sorum-
luluğuyla ilgili değerlerin az çok farklı  çıkmasını doğal karşılamak gerekir. 
Buna rağmen, birlikte, incelendiğinde tabloların hayli açıklıkla aydınlattığı 
bazı hususlar bulunabilir. Örneğin, 1974 yılından sonra kamu kesiminin enf-
lasyon yaratmak ve sürdürmekteki katkısının nasıl büyüdüğü kolayca görül-
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Tablo 9 
Kamusal ve Özel Kesimlerin Enflasyoncu Finansmanı 

(Milyon T.L.) 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Carî Fiatlarla G.S. 
M.H. daki Artış 9 208 4 512 5 414 14 693 10 062 11 018 12 400 22 883 44 826 48 207 69 020 117 268 108 673 134 267 193 996 

Toplam Net İç 
Likidite Yaratılışı 3 186 2 780 3 805 6 200 5 602 5 531 8 852 5 686 8 855 17 803 30 389 40 331 71 325 92 005 127 624 

Elde Tutulan Likit 
Kaynaklarda Azalma 1 432 -915 -1 963 -1 963 -1 604 -2 332 - 989 -3 927 1 739 2 911 -7 037 -21 646 35 018 -19 579 -23 741 

(k) Değeri .182 .196 .214 .216 .223 .231 .242 .239 .226 .221 .228 .211 .221 .226 .242 

Dış Enflasyoncu Etki -2 943 -981 - 684 -1 422 -1 026 -1 998 -1 926 -1 596 -1 635 -112 6 994 -10 066 -27 729 -37 950 -60 690 

iç Enflasyoncu Etki 4 618 1 865 1 842 4 596 3 270 4 542 4 927 • 7 425 11 766 10 766 8 743 34 809 51 746 68 294 107 637 

Kamu Kesiminin Yeni 
Likidite Yaratışı 1 260 875 1 110 1 055 1 194 638 1 780 1 229 4 702 2 771 3 251 10 614 27 990 34 262 59 974 

Kamu Kesiminde Mev-
cut Likiditede Azalış 166 -167 74 -200 -457 -343 -445 -919 -2 042 -2 554 -2 674 -916 -5 976 -3 539 -6 762 

Kamu Kesiminden Ge-
len Enflasyoncu Etki 1 426 712 1 184 855 737 295 1 335 310 2 660 217 577 9 698 22 014 30 723 53 212 

Özel Kesimin Yeni 
Likidite Yaratışı 1 926 1 901 2 695 5 145 4 408 4 893 7 072 4 457 4 153 15 032 27 138 29 717 43 335 57 743 67 650 

Özel Kesimde Mev-
cut Likiditede Azalış -1 266 -748 -2 037 -1 404 -1 875 -646 -3 482 2 658 4 953 -4 483 -18 972 -4 606 -13 603 -20 202 -13 225 

Özel Kesimden Gelen 
Enflasyoncu Etki 3 192 1 153 658 3 741 2 533 4 247 3 590 7 115 9 106 10 549 8 166 25 111 29 732 37 541 54 425 



Tablo 10 
Kamusal ve Özel Kesimlerin Enflasyona Katkısı (Finansman Yöntemi) 

(Milyon T.L.) 
İç Enflasyoncu 

Etki 
Kamu Kesimi 
Etkisi (Değer) 

Kamu Kesimi 
Etkisi (Oran) 

Özel Kesim 
Etkisi (Değer) 

Özel Kesim 
Etkisi (Oran) 

1963 4 618 1 426 0.31 3 192 0.69 

1964 1 865 712 0.38 1 513 0.62 

1965 1 842 1 184 0.64 658 0.36 

1966 4 596 855 0.19 3 741 0.81 

1967 3 270 737 0.23 2 533 0.77 

1968 4 542 295 0.06 4 247 0.94 

1969 4 927 1 335 0.27 3 590 0.73 

1970 7 425 310 0.04 7 115 0.96 

1971 11 766 2 660 0.27 9 106 0.77 

1972 10 766 217 0.02 10 549 0.98 

1973 8 743 577 0.07 8 166 0.93 

1974 3 481 9.698 0.27 25 111 0.77 

1975 51 746 22 014 0.43 29 732 0.57 

1976 68 294 30 723 0.45 37 541 0.55 

1977 107 637 53 212 0.49 54 425 0.51 

mektedir. Bu gözlem, içinde bulunulan enflasyon sürecine bir çıkış yolu ara-
nırken politika seçiminde son derece önem taşıyan bir nokta olur. 

ii) Enflasyon Geliri 

Türkiye'de devletin enflasyon nedeniyle sağladığı gelirin büyüklüğü hak-
kında yaklaşık bir fikir  verebilmek amacıyla önceki kısımların enflasyon ver-
gisine ilişkin açıklamalarına dayalı bir hesaplama Tablo 11 de gösterilmiştir. 
Hesaplama, özel kesime ait likit değerlerin belli bir dönemdeki enflasyon yü-
zünden ne kadar değer kaybettiğinin bulunmasınayöneliktir. Fiat artışları nor-
mal olarak elde tutulmak istenen likit tutarının değişmesine sebep olacağı için 
belli bir dönemde enflasyondan etkilenen değer olarak dönem başı ve sonun-
daki l ikit değerler ortalaması alınmıştır. (1963 yılı için dönem sonu değeri 
kullanılmıştır.) 

Sonuçta ortaya çıkan değer kaybı devletin aldığı enflasyon vergisini ifade 
eder sayılabilir. Bu verginin nisbî büyüklüğünü daha iyi görebilmek için Tablo 
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Tablo 11 
Enflasyon Vergisi 

(Milyon T.L.) 
Banka Sis-
temi Dışın-
daki Para1 

özel Kesim Va-
desiz+Vadeli 

Mevduatı 

Kamu Kesi-
mi Tahvilleri 

ri" 

Banka Siste-
mine Borç-

lar' 

Safî  Top-
lam 

Toptan Eşya 
Fiyatları En-

deksi 

Yıllık Artış 
Yüzdesi 

Ortalama Likit 
Değer Toplamı 

Enflasyon 
Vergisi 

1963 4 926 10 251 11 255 10 161 16 271 100.0 4.1 16 271 667.1 

1964 5 835 11 228 12 288 11 483 17 868 101 .2 1 .2 17 069 204.8 

1965 6 326 13 697 12 598 13 561 19 060 109.4 8.1 18 464 1 495.5 

1966 7 164 17 017 15 910 17 617 22 474 114.7 4.8 20 767 996.8 

1967 8 714 19 251 18 260 20 591 25 634 123.4 7.6 24 054 1 828.1 

1968 8 237 24 367 20 610 24 904 28 310 127.3 3.2 26 972 863 .1 

1969 9 081 28 649 22 639 30 185 30 184 136.5 7.2 29 247 2 105.8 

1970 11 850 36 254 24 950 33 796 39 258 145.7 6.7 34 721 2 326 .3 

1971 13 917 45 019 29 572 38 600 49 908 168.9 15.9 44 583 7 088.7 

1972 15 978 57 043 33 093 50 869 55 245 199.3 18.0 52 577 9 463 .8 

1973 20 700 72 297 35 640 67 187 61 450 240.1 20.5 58 348 11 961 .2 

1974 26 151 90 334 42 995 86 524 72 956 311 .8 29.9 67 203 20 093 .7 

1975 32 905 117 926 66 503 123 900 93 434 348.2 10.1 83 195 8 402.7 

1976 42 466 148 274 96 991 164 630 123 101 396.6 15.6 108 267 16 889.7 

1977 62 953 193 735 134 195 209 915 180 968 492.1 24.1 152 034 36 640.2 
1 Bilfiil tedavülde bulunan banknot ve ufaklık para 
2 Bütçeden ve bütçe dışından ödenecek kamu kesimi borçları 
3 Banka sistemince özel sektöre açılan krediler toplamı 



12 de, değerler Genel Bütçe gelirlerine oranlanarak verilmiştir. Tablonun 
incelenmesi 1970 lerin ilk yıllarından itibaren kişi ve firmaların  enflasyon ne-
deniyle kaybettikleri satınalma gücünün önemini ortaya koyar. 

Tablo 12 
Enflasyon Vergisinin Genel Bütçe Gelirlerine Oranı 

(Milyon T.L.) 

Enflasyon Vergisi 
Genel Bütçe 

Tahsilatı Oran 

1963 667.1 11 730.7 0.057 

1964 204.8 12 720.2 0.016 

1965 1 495.5 13 187.9 0.113 

1966 996.8 15 857.5 0.063 

1967 1 828.1 19 886.7 0.092 

1968 863.1 20 130.2 0.042 

1969 2 105.8 22 960.9 0.092 

1970 2 326.3 32 520.3 0.072 

1971 7 088.7 39 832.8 0.178 

1972 9 463 .8 46 952.2 0.202 

1973 11 961 .2 58 547.4 0.204 

1974 20 093.7 69 972.2 0.287 

1975 8 402.7 105 400.1 0.080 

1976 16 889.7 140 746.5 0.120 

1977 36 640.2 183 757.2 0.199 

Şüphesiz bu kaybın değerlendirilmesinde, enflasyonun devlet gelirleri 
üzerindeki etkisinin bundan ibaret olmadığı unutulmamalıdır. İzleyen kısım-
larda bazılarım belirtmek imkânını bulacağımız çeşitli hususlar, enflasyon ile 
kamu gelirleri arasındaki ilişkinin burada işaretlenenden daha karmaşık ve 
çok yönlü olduğunu göstermektedir. 
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VERGILEME VE ENFLASYON 

2. 
Bölüm 

A. Genel İlişkiler 

a. Vergileme Enflasyonist Olabilir mi? 

Geleneksel maliye teorisi içinde vergilerin -vergi hasılatının devlet har-
camalarına dönüşebileceği hususu bir yana bırakılırsa- daima deflasyonist bir 
etkiye sahip olduğu kabul edilmiştir. Bu yüzden, enflasyona karşı bir iktisat 
politikasının temel araçlarından birisini yeni vergiler koyarak ya da mevcut 
vergi oranlarını yükselterek toplam vergi yükünü arttırmak teşkil eder. An-
cak son yıllarda, zaman zaman, böyle bir politikanın bazı durumlarda enflas-
yon yaratabileceği yahut enflasyonu hızlandırabileceği ileri sürülmektedir1. 

Bu konudaki tartışmaların değerlendirilmesi bakımından vergilerin hem 
toplam talebi hem de toplam arzı ilgilendiren iki yönünün bulunduğunu göz 
önünde tutmak gerekir. Anlaşmazlıkların, çokluk, vergilemenin yalnız bir 
yönüne dikkatlerin çevrilerek diğerinin ihmal edilişinden doğduğunu söyle-
mek yanlış olamaz. 

Sorun yalnızca toplam talep açısından ele alınırsa, vergilerin varlığının 
-ya da vergi miktar veya oranlarının arttırılışının- deflasyonist bir etki yapa-
cağı açık, seçik ortadadır. Bu hususta tartışılabilecek tek unsur yalnızca bu 
etkinin önemi, büyüklüğüdür. 

Vergilerin toplam talep açısından niçin deflasyonist karakter taşıdığını 
göstermek son derece kolaydır. Vergiler, hangi isimle, hangi matrah üzerinden 

1 Denilebilir ki, vergilerin bizatihi bir enflasyon sebebi olabileceği yolundaki tartışma-
ları ilk kez Colin Clark açmıştır. Çok iyi hazırlanmamış delillere dayanır görünmesine ve faz-
la cüretli genellemeler kullanmasına rağmen Colin Clark'ın 1945 Ve 1950 yıllarında yayınla-
dığı iki makale bu konuda çok sayıda makalenin yazılmasına ve vergilerin enflasyon yaratması 
ihtimalinin daha ayrıntılı ve incelikli biçimde araştırılmasına yol açmıştır. (Bknz. Colin Clark, 
"Public Finance and the Value of Money", Economic Journal, Vol. LV (December 1945) s. 371-
89; "The Danger Point in Taxes", Harper's Magazine (December 1950), s. 567-69; J.A. Pech-
man and T. Mayer, "Mr. Colin Clark on the Limits of Taxation", Review of Economics and Sta-
tistics, Vol. XXXIV (August 1952) No. 3, s. 232-42; D.T. Smith, "Note on Inflationary Con-
sequences of High Taxation", Revievv of Economics and Statistics, Vol. XXXIV (August 1952) 
No. 3, s. 243-47.) 
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alınırsa alınsınlar, tarh ve tahsil usulleri ne olursa olsun, bir miktar satın alma 
gücünün özel kesimden kamu kesimine aktarılması sonucunu yaratırlar. Bu 
aktarma, ceterus paribus, özel kesim harcamalarında, yani özel tüketim ve 
yatırım harcamalarında azalmaya yol açar2. 

Tüketim üzerinde vergilerin etkisi, vergi nedeniyle kişilerin kullanılabilir 
gelirlerinin azalması sonucunda, esas olarak, kullanılabilir gelire bağlı olan tü-
ketim harcamalarının azalması biçiminde görülür. Bu husus, bilinen çoğaltan 
kavramında da vergiler nedeniyle bir değişiklik yapılmasını gerekli kılar. 

(Yd) kullanılabilir geliri ve (T) devletin aldığı vergiler toplamını göster-
mek üzere, 

Y d = Y - T 

yazılabilir. Tüketim kullanılabilir gelirin (doğrusal) bir fonksiyonu kabul edil-
diğinde, (I) yatırım, (G) devlet harcamaları ve (iQ) tüketimin gelirden bağımsız 
kısmı ise, 

AY = A C (Yd) + Al + AG 

= ACo + c (AY — AT) + Al + AG 

AY = - j l ^ (C0 + Al + AG) - AT 

bulunur. Bu sonuncu ifade çeşitli talep kalemlerindeki değişmelerle toplam 
gelir arasındaki ilişkiyi veren çoğaltan etkisini gösterir. İfadeye bakıldığında 
toplam vergi miktarının harcama kalemlerinden nasıl değişik etkiye sahip ol-
duğu kolaylıkla görülebilir. Herşeyden önce, vergi çoğaltanı negatif değer 
taşımaktadır. Yani, devletin vergi alışı ya da mevcut vergilerin miktarını art-
tırması, toplam geliri azaltıcı yönde etkileyecektir. Ancak, bunun dışında, 
vergi çoğaltanı, mutlak değer olarak da, harcama kalemleri çoğaltanından 
farklıdır.  Bağımsız harcama kalemlerindeki bir liralık bir artış toplam geliri 
1 / (1 - c) kadar arttırırken bir liralık bir vergi artışı toplam geliri c / (1 - c) 
kadar azaltmaktadır3. 

2 Ceterus paribus varsayımı özellikle devlet harcamalarının vergi gelirlerinden etkilen-
mediğinin kabulü açısından önemlidir. Uygulamada bu artışların atıl tutulmasının güç ol-
duğu, bu yüzden, hiç değilse kısmen, kamu harcamalarında bir artışa yol açtığı gözlenebilir. 
Ancak, böylece ortaya çıkabilecek enflasyonist etki vergilerin değil harcamaların eseridir. 
Diğer yandan, örneğin, vergiler arttırılırken özel kesim gelirlerinin, toplam para miktarının 
değişmediğinin kabulü de, vergilerin deflasyoncu etkilerinin açıkça belirmesi açısından ö-
nemlidir. 

3 Bunun sonucunda ortaya çıkan ve ilk kez Haavelmo tarafından dikkat çekilen "denk 
bütçe çoğaltanı" ilişkisi için bknz. T. Haavelmo, "Multiplier Effect  of a Balanced Budget", 
Econometrica, (October 1945) s. 311-18. 
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Vergilerin yatırım harcamalarını daraltıcı etkisi ise üç biçimde ortaya çı-
kar4: 

1 . Ellerinden bir kısım satın alma gücünün vergileme yoluyla çekilmesi 
sonucu kullanılabilir geliri azalan kişiler tüketimleri ile birlikte tasarruflarını 
da azaltmak zorunda kalacaklarından vergileme, özel kesimin yatırıma ayı-
rabileceği fonları,  yani yatırım potansiyelini azaltacaktır. 

2 . Vergilemenin tüketim ve yatırımda yol açacağı toplam talep düşüşü 
yatırımların ilerde getireceği gelirle ilgili bekleyişleri değiştirecek, yani ya-
tırımların vergi öncesi kârlılık umudunu azaltabilecektir. 

3. Vergileme, ayrıca, yatırımların vergi sonrası kârlılığını değiştirerek 
yatırım kararlarını etkileyecektir. Diğer deyişle, vergi konmadan önce 
kârlı sayılan bir kısım yatırımlar vergi nedeniyle ya maliyetleri yükseldiği, 
ya da ilerde getireceği gelirler azaldığı için cazip olmaktan çıkacaktır. 

Şu ana kadar anlatılanlar, yalnızca talep açısından ele alındığında vergilerin 
neden anti-enflasyonist etki yapacağını gösterir. Ancak , bazan özel kesim tü-
ketim ve yatırım harcamaları, vergilere rağmen, bir azalma göstermeyebilir. 
Bu hal, tüketim ve yatırım harcamalarının o ana kadar aktif gelir akımı için-
de bulunmayan atıl kaynaklardan karşılanması durumunda ortaya çıkar. Tü-
keticiler ve firmalar  mevcut l ikit kaynaklarını azaltarak ya da bir kredi genişle-
mesinden yararlanarak vergilerin daraltıcı etkisini gidermeyi başarırlarsa 
vergilerin anti-enflasyoncu bir sonucundan bahsedilemez. Ancak, paranın 
devir hızının ya da miktarının büyümesi anlamına gelen bu durum vergilerin 
daraltıcı etkisinin bulunmadığını değil yalnızca bu etkinin başka yollardan or-
tadan kaldırılabiIdiğini ya da azaltılabîldiğini gösterir. 

Sorunu arz açısından ele aldığımızda ise, bazı durumlarda vergilemenin 
enflasyoncu sonuçlar doğurması ihtimalinin bulunduğunu görürüz. Bu ihtimal 
iki temel gelişmeye bağlıdır: 

Vergi artışları çeşitli mal ve hizmet fiatlarında, dolayısıyla toplam gelirler-
de ayni ya da daha yüksek oranda bir artışa yol açıyorsa vergilemenin enflas-
yoncu bir etki yarattığından bahsedilebilir5. Örneğin, bir kısım vergiler nede-
niyle bazı malların (vergili) satış fiatlarının yükselmesi bu malların etkisini 
taşıyan fiat endekslerini de yükselteceğinden bazı gelir kategorileri sahipleri-
nin -işçiler, memurlar gibi- gelir artış taleplerine yol açabilir. Bu tür talep-
ler belli fiat endekslerindeki yükselişlere bağlı olduğu gibi, yalnızca vergi 
nedeniyle bazı mal ve hizmet fiatlarının yükseldiğinin kabaca hissedilişine de 

4 Özhan Uluatam, Yatırımları  Teşvik Edici Vergi  Politikası, S.B.F. Yayını, Ankara, 1971, 
s. 23-39. 

5 Dan Throop Smith, Op. cit. s. 243. 
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bağlı olabilir. Her hal ve kârda, bu talepler sonucunda elde edilen gelir artış-
ları, bizatihi vergilemenin yarattığı fiat artışlarının da üstüne çıkabilir. Özel-
likle, enflasyon bilincinin yerleştiği, fiat artışlarının çok belirgin hale geldiği 
durumlarda bu ihtimal ciddî olarak ortaya çıkar. 

Şüphesiz, bu tür arza (maliyete) bağlı fiat artışlarinın süreklilik kazanması 
için, daha önce belirttiğimiz üzere, para arzında belli bir elastikiyet bulunması, 
diğer deyişle, gelir artış taleplerinin para arzındaki artışlarla desteklenmesi 
gerekir. Ancak, toplumların günümüzdeki yapısı böyle desteklemeleri hayli 
kolaylaştırdığı için para arzının artacağı, az çok güvenle, tahmin edilebilir. 

Çeşitli vergilerin gelir artış taleplerine yol açma imkânı açısından arala-
rındafarklar  olabilir. Bu hususta vasıtasız ve vasıtalı vergiler ayrımının önemi 
çeşitli yazarlarca özellikle vurgulanmıştır: 

Maliye teorisi içinde hayli gerilere kadar giden vasıtasız-vasıtalı vergiler 
ayrımının neyi ifade ettiği hayli tartışmalıdır. Bu konuda ileri sürülen çeşitli 
kıstaslardan hiçbirisi tam anlamıyla tatmin edici sayılmamıştır. Ancak, her-
şeye rağmen, vergi sınıflamaları içinde halen de en çok kullanılan bu ayrım-
la ilgili olarak Birleşmiş Milletler millî gelir hesaplama yöntemlerinde sapta-
nan ilkeye göre, tüketiciler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların gelirleri üze-
rinden alınan her tür vergi vasıtasız, firmalarca  kullanılan çeşitli mal ve hizmet-
ler üzerinden ya da tüketicilerin belli mal ve hizmetlere sahip olmaları ya da 
kullanmaları nedeniyle tüketicilerden alınan vergiler vasıtalı vergi sayılmak-
tadır6. Buna göre, gelir, kurumlar, genel harcama, servet, veraset ve intikal 
vergileri vasıtasız vergilerin günümüzdeki bellibaşlı türlerini oluştururken va-
sıtalı vergiler kategorisini de gümrüklerde alınan vergiler, belli malların 
sahipliğinden alınan vergiler, satış vergilerinin çeşitli biçimleri ile resimler ve 
harçlar girmektedir. 

Genel olarak, vasıtalı vergilerin hiç değilse kısmen satış fiatlarını arttıra-
cağı ve böylece fiat endekslerinde ifadesini bulan genel fiat seviyesini yüksel-
teceği kabul edilmektedir. Örneğin Bent Hansen -para arzı v.s. gibi diğer un-
surlar bir yana- vasıtalı vergilerin, fiat seviyesini yükseltmeleri nedeniyle, 
enflasyona karşı iyi bir politika aracı olamıyacağı fikrini  vergi politikasına iliş-
kin görüşlerinin temel taşlarından birisi yapmaktadır: 

Bazan vergi mükellefinin kim olduğu hususu son derece temel 
bir unsur olur. Şayet bir malı satın alan tüketici vergiyi ödemek zo-
rundaysa vergi herzaman fiata dahil edilmez... Örneğin, tüketim 
malları üzerine konan % 5 oranındaki bir genel ciro vergisi ile, be-

6 A System of National Accounts and Supporting Tables, Studies in Methods, Series F, No. 
2, United Nations, 1960, s. 36. 
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yan edilen gelirden tasarruflar  çıktıktan sonra kalan matraha yine 
% 5 oranında uygulanan bir genel harcama vergisini karşılaştıra-
lım... Vergi kaçırma ve tahsil için geçen süreler bir yana bırakılırsa 
bu iki vergi arasında bir fark yoktur. Buna rağmen, genel ciro ver-
gisi, diğer unsurlar ayni kalırsa, fiat seviyesini % 5 yükseltecek, oy-
sa genel harcama vergisi bu etkiyi yapmayacaktır7. 

2. Vergilemenin enflasyoncu bir etki yaratmasına yol açabilecek bir baş-
ka imkân, vergileme sonucunda çeşitli üretim faktörleri  arzının azalması, do-
layısıyla toplam üretim miktarında bir düşüş ortaya çıkmasına bağlanır. Ge-
nellikle yeni vergiler konulmasına yada eski vergilerin arttırılmasına karşı 
çıkılırken açık ya da kapalı biçimde ileri sürülen gerekçe de budur. 

Üretim faktörleri  içinde muhtemelen en önemlisini teşkil eden emek 
faktöründe vergi nedeniyle bir azalma olup olmayacağı iktisat teorisinin en 
çok tartışılmış fakat kesin bir sonuca bağlanamamış konularından birisidir8. 

Bu belirsizliğin sebebi vergi alınmasının "gelir" ve "ikame" biçiminde iki 
ayrı etki yaratmasında yata:r. Elde ettiği emek gelirinin vergi nedeniyle azal-
dığını gören kişi bunu telafi edebilmek için daha çok emek sunmayı arzulaya-
caktır. Ancak, bu gelir etkisine karşılık, emeğin fiatının yine vergi yüzünden 
azaldığını, diğer deyişle, boş oturmanın daha çekici hale geldiğini gören ayni 
kişi, tam tersine, daha az çalışmak isteyecektir. Bu iki zıt etkiden hangisinin 
daha belirgin olacağını, dolayısıyla sonuçta emek arzının azalacağını ya da 
artacağını teorik planda söylemek mümkün değildir. Konuyla ilgili bütün a-
raştırmalarda ulaşılan açık, seçik tek sonuç, uygulanan artan oranlı verginin, 
sabit ya da azalan oranlı vergiye kıyasla, emek arzını daha çok azalttığı, ya da 
-eğer emek arzı artıyorsa- daha az arttırdığından ibarettir. 

Bu sonucun, somut durumlarda tahminde bulunmak için yetersizliği bir 
yana, çağdaş toplumların iş örgütlenmesine ilişkin yapısı karşısında bu tür bir 
tartışma önemini geniş ölçüde kaybetmektedir. Zira, vergilerin emek arzını 
azaltıp azaltmıyacağı sorunu, şayet bireyler çalışma saatlerini serbestçe düzen-
liyebiliyorlarsa bir anlam taşır. Oysa, günümüzde bu imkâna sahip insanların 
sayısı oldukça sınırlıdır. Genellikle "serbest meslek" kategorisi altında top-
lanabilecek işler dışında, insanların çalışmak biçimindeki bir tercihten sonra 
çalıştıkları süreyi serbestçe belirlemek imkânı hemen yoktur. Toplu sözleş-
meler, kanunlar, gelenekler ya da -tarımda olduğu gibi- tabiat koşulları çalış-

7 Bent Hansen, The Economic Theory of Fiscal Policy, Ailen and Unvvin, London, 1958, 
s. 220. 

8 Emek arzını etkileme bakımından önem taşıyan vergilerin, emek gelirini hedef alan 
vasıtasız vergiler kategorisi, özellikle gelir vergisi olduğunu belirtmeliyiz. Diğer vergiler bu 
açıdan fazla anlamlı değildir. 
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ma süresini kişisel irade dışında saptar. Bu bakımdan vergi artışları çok büyük 
boyutlara ulaşıp çalışma arzusunu tümden yoketmedikçe toplam işgücü arzının 
ciddî ölçüde azalması beklenmez. 

Tasarruf  arzı ve yatırımlar üzerinde vergilerin etkisine ise, yatırımların 
toplam talebin bir unsurunu teşkil etmesi nedeniyle daha önce değinmiştik. 
Oradan hatırlanacağı üzere, normal olarak, vergilemenin toplam tasarrufları  ve 
yatırım yapma arzusunu azaltması beklenir. Yatırım imkân ve arzusunun böy-
lece azalması yatırım harcamalarını azaltacağından kısa dönemde anti-enflas-
yonist etki yapacaktır. Ancak, yatırımların ayni zamanda üretim kapsitesi 
yaratıcı niteliği uzun dönemli etkiyi bundan farklılaştırır.  Azalan yatırımlar, 
üretim artışlarıyla gelecek dönemlerde enflasyonun durdurulması imkân-
larını daraltır. 

Bu arada vergilerin yalnızca yatırım toplamını değil fakat bu toplamın 
terkibini de değiştirebileceğini belirtmek gerekir. Bu husus bazan vergilerin 
belli alanlardaki yatırımları daha ağır yük altında bırakmasından doğabileceği 
gibi daha genel bir durum olarak da değişik ölçüde risk taşıyan yatırımların 
vergilerden değişik etkilenmesinden doğar. 

Genellikle yaygın bir kanıya göre, vergileme riskli yatırımları daha çok 
engeller. Bu kanının ardındaki düşünce, vergi konmadan önce belli bir gelir 
sağlayacak riskli bir teşebbüsün geliri, vergi (kastedilen, gelir vergisi tipinde 
bir vergidir) konulması halinde, vergi oranında düşeceğine göre, teşebbüsün, 
yüklenilen risk başına gelir şeklindeki çekiciliğinin azalacağı fikridir9. 

Ancak, genel olarak doğru sayılabilecek bu görüşün bazı kayıtlamalar al-
tında geçerliğini kaybedeceği gözden uzak tutulmamalıdır. Şayet gelir vergileri 
tam bir zarar naklini kabul ediyor, yani ileriye ve geriye doğru sınırsız olarak 
zarar nakli imkânını tanıyorlarsa bu tür vergiler risk yüklenmeyi önlemek bir 
yana teşvik dahi edebilirler. Tam zarar naklini kabul eden (sabit oranlı) bir gelir 
vergisi yatırımın hem zarar hem de kazançlarını ayni oranda azaltır. Zira, bu 
koşulla devlet zarara ve kazanca, benzer biçimde ortak olmuş demektir. Ge-
lirin marjinal faydasının gelir arttıkça azaldığı kabul edilirse (t) oranındaki bir 
verginin yol açtığı fayda kaybı ayni orandaki zarar naklinin telafi ettiği fayda 
kaybından daha ufak olacaktır. 

Uygulamada hemen hiçbir ülkede zarar nakli sınırsız biçimde kabul edil-
mediğinden genel tahlil sonuçlarının daha geçerli olduğu ve riskli yatırımların 
vergilemeden daha fazla etkileneceği söylenebilir. 

9 Özhan Uluatam, Op. C/t. s. 37-38. 
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b. Yapısal İstikrarlandırıcılık 

Günümüzde vergilerin çok büyük kısmı, bir vergi matrahına belli bir 
yergi oranının uygulanması biçiminde düzenlenmektedir. Bu özellik ne-
deniyle, vergi sistemleri -ve tek tek çeşitli vergiler- iktisadî dalgalanmaları, 
bu arada enflasyonu, idarenin bir müdahalesine gerek kalmadan, kendiliğinden 
hafifletici  etki yapmaktadır. Maliye yazınında "yapısal istikrarlandırıcılık" 
deyimiyle adlandırılan bu olgu, aslında basit bir gerçeğe dayanmaktadır: 

Nominal toplam gelir, fiat artışlarına ya da reel gelirin yükselmesine bağ-
lı olarak arttıkça, vergi isteminde esas olan çeşitli vergilerin matrahları bü-
yümekte, dolayısıyla, vergi oranı sabit kalsa bile, devletçe alınan vergi hasıla-
tı artmaktadır. Böylece iktisadî sisteme, verginin bulunmadığı duruma kıyas-
la, nominal gelir artışlarını yavaşlatarak istikrar sağlayıcı yapısal bir unsur so-
kulmuş olmaktadır. Diğer deyişle, yapısal istikrarlandırıcılık, vergi sistemi-
nin çoğaltan mekanizmasında yarattığı değişikliğe, çoğaltan değerinin küçü-
lüşüne bağlanmaktadır. 

Aslında vergi sistemi içindeki herbir verginin istikrar yaratıcı etkisi yal-
nız genel niteliklerine değil, uygulamasına ilişkin kurumsal düzenlemelere de 
bağlıdır. Bunların bazılarına ilerki sayfalarda değineceğiz. Ancak, önce bu 
istikrarlandırıcılığı vasıtasız-vasıtalı vergiler ayrımı içerisinde ana çizgileriy-
le göstermek istiyoruz. 

i) Vasıtasız vergiler 

Vasıtasız vergiler kategorisine sokulan çeşitli vergilerin nelerden ibaret 
olduğunu belirtmiştik. Bu vergiler içerisinde en önemli ve çağdaş vergi sis-
temlerinin belkemiğini oluşturan örneği kişilerin gelirleri üzerinden alınan 
gelir vergisidir. 

Gelir vergilerinin uygulamada, hemen her zaman, artan oranlı olarak 
düzenlenmelerine karşılık, sorunu basitçe görebilmek için vergi oranının 
değişik gelir seviyelerinde ayni kaldığını, ayrıca, herkesçe elde edilen tüm ge-
lirin vergiye tabi olduğunu kabul edelim. Bu varsayımlarla toplam vergi mik-
tarı (T) ile gelir seviyesi (Y) arasındaki ilişki doğrusal bir ilişki olacaktır. Ya-
ni, (t) marjinal vergi oranını göstermek üzere, 

T = T 0 + tY 

yazılabilir. İfadedeki (TJ terimi verginin gelirden bağımsız kısmını göstermek-
tedir. Bu ifade doğrusal bir tüketim fonksiyonunda yerine konursa, 

C = C 0 + cY d 

= C 0 - c T 0 + c ( 1 - t ) Y 
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elde edilir. Son ifadedeki c (1 — t) katsayısı, toplam gelire göre marjinal tü-
ketim eğilimini, (c) ise harcanabilir gelire göre marjinal tüketim eğilimini gös-
termektedir. 

Gelirin denge seviyesini veren 

Y = C + I + G 

ifadesinde tüketimle ilgili bu sonuç yerine konursa, 

Y = C 0 - c T 0 + c ( 1 - t ) Y + l + G 
\ 

= 1 - c V c t ( c o + 1 + G ) - - R ^ ı ^ R T 
o 

bulunur. 

Bu sonuncu ifade bize çeşitli harcama kalemleri ile gelir vergisinin toplam 
gelir seviyesi üzerindeki çoğaltan etkisini gösterir. Verginin bağımsız kısmın-
da yapılacak değişiklik -örneğin muaflıkların azaltılıp arttırılması- geliri ters 
yönlü olarak c / ( 1 - c + ct) katsayısıyla çarpımı kadar arttıracaktır. Diğer 
yandan, tüketim, yatırım ve devlet harcamalarının gelir değiştirici etkisi ise 
1 /(1 - c + ct) katsayısıyla belirlenmektedir. Her iki çoğaltan katsayısında da 
yer alan (t) değeri "sıfır'Ma "b i r " arasında bir sayı olacağına göre bu yeni ço-
ğaltan değeri verginin bulunmadığı durumda bahis konusu olan çoğaltan de-
ğerinden daha ufaktır.  Şu halde, ekonomide gelir vergisinin varlığı, böyle 
bir verginin bulunmadığı duruma göre, gelir seviyesindeki değişiklikleri -bu 
arada enflasyonist gelir büyümelerini- hafifletmektedir.  Gelir artışlarında, 
artan gelirin belli bir oranı, otomatik olarak, vergi ile kişilerin elinden alın-
dığından çoğaltan mekanizmasıyla yaratılan gelir daha küçük olmaktadır. 
Gelir azalışı halinde ise süreç tersine işlemektedir. 

Gelir vergisi tek oranlı değil de artan oranlı olarak düzenlenirse otomatik 
istikrar etkisi daha da belirgin hale gelmektedir. Zira, bu halde, geliri artan 
kişiler daha yüksek oranda vergileneceklerinden yalnız ödedikleri vergi mut-
lak olarak artmakla kalmayacak, verginin gelire oranı da büyüyecektir. Devlet 
bazan gelir vergisi oranını değiştirerek de benzer etkiyi yaratabilir. Tabii, bu 
durumda artık "yapısal", "otomatik" bir istikrar değil fakat alınması gereken 
kararlara bağlı bir istikrarlandırma bahis konusudur. Ancak, ister vergi sis-
temi artan oranlı olarak düzenlensin, isterse devlet zaman zaman bu oranları 
değiştirsin, sonuç birbirine benzerdir: 

Vergi oranı (t,) iken bu oranın ( t2)ye çıkarıldığını kabul edelim. Bu du-
rumda, eski vergi oranı ile (Y t) olacak nominal gelir seviyesi (Y2) gibi yeni bir 

55 



seviyede dengeye gelecektir. Bu iki gelir seviyesi arasındaki farkı yaratan 
unsur, toplam vergi miktarındaki değişme olduğuna göre, 

Y, - Y, = AY = , C AT 
1 1 - c 

yazılabilir. Vergi toplamındaki bu değişme ise her bir gelir seviyesinde alına-
cak vergiler arasındaki farka eşittir. Yani, 

AT = t 2 Y2 — t , Y, 

Bu ifade, bir önceki ifadede yerine konur ve Y, = Y, + AY yazılırsa, 

A Y = _ c ( t 2 Y 2 l t , Y.) 
1 - c 

= - c Y , ( t 2 - t , ) _ ct2 AY 
1 - c , 1 - c 

bulunur. Bu sonuncu ifadenin AY için çözümü gelirdeki değişmeyi veren 
aşağıdaki b içi mi alır: 

AY = 3 - [c Y, (t. - t , ) l 
1 - c + ct, 1 1 v 2 

(t2) ve (t,) oranlarının birbirine eşit olduğu durumda parantez içindeki 
terim "sıfır"  değerini alacağından gelirdeki değişmeyi gösteren son ifade de 
sıfır  olacaktır. Bu durumda, çoğaltan katsayısı daha yukarda gelir seviyesi için 
verilen genel çoğaltan katsayısı değerine eşittir. 

ii) Vasıtalı vergiler 

Bu gruptaki vergiler de, tıpkı v?sıtasız vergiler gibi, sonuçta kişilerin 
satınalma güçlerinden bir kısmının devlet kesimine aktarılmasını sağlarlar. 
Bu bakımdan, çoğaltan katsayısının değerini, verginin bulunmadığı duruma 
kıyasla, küçültürler. Ancak, vasıtalı vergilerin farkh nitelikleri nedeniyle, va-
sıtalı vergi çoğaltanı, vasıtasız vergi çoğaltanından değişik bir değer alacaktır. 

Durumu açık görebilmek için, vasıtalı vergiler kategorisi içinde en çok 
önem taşıyan birisini seçerek, uygulanan verginin üretilen tüm mal ve hizmet-
lerden alınan, tek oranlı genel satış verdisi tipinde bir vergi olduğunu kabul 
edelim. Verginin oranı (t) olsun. Artık, satılan malların tüketicilerce ödenen 
fiatı içersine vergi toplamı da gireceğinden faktör fiatlarıyla toplam hasıla 
ile piyasa fiatlarıyla hasıla arasında bir fark ortaya çıkacaktır. Yani, piyasa fiat-
larıyla hasıla, faktör fiatlarıyla hasıladan, vasıtasız vergi oranı ölçüsünde büyük 
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olacaktır. Buna göre, (Yf) faktör fiatlarıyla hasıla değerini, (Y) piyasa fiatlarıyla 
hasıla değerini, ("T) vasıtalı vergi tutarını, (tj) vasıtalı vergi oranını göster-
mek üzere, 

Y = Y f + T 1 = Y f (1 + t.) 

yazılabilir. Tüketim, faktör gelirlerinin bir fonksiyonu olduğuna göre, toplam 
gelir dengesi, 

Y = C + I + G 

Y f (1 + t,) = C 0 + c Y f + I + G 

Buradan, 

Y r = (C + I -f G) 
f 1 - c + t i v 0 ' 

bulunur. Bu son ifade bize yeni bir çoğaltan katsayısı vermektedir. Bu yeni 
katsayı, hem basit çoğaltan katsayısı 1 /(1-c) den, hem de gelir vergisi çoğaltanı 
1 /(1-c + ct) den daha küçük değerlidir. Bu yüzden, genel bir vasıtalı vergi-
nin ekonomideki dalgalanmaları hafifletmek  açısından, ayni oranlı bir gelir 
vergisine kıyasla, daha etkili olduğu söylenebilir. 

c. Yapısal İstikrarlandırıcılığın Ölçülmesi 

Bir vergi sisteminin toplam gelir seviyesindeki değişmelere karşı göster-
diği tepkinin fiat yükselişlerini hafifletme  açısından taşıdığı önem ortadadır. 
Bu önem, birçok ülkede ya tüm vergi sisteminin ya da önem taşıyan bazı ver-
gilerin -çok zaman gelir vergisinin- yapısal esnekliğini ve bu esnekliğe bağlı 
olarak ortaya çıkan istikrar sağlayıcı etkiyi hesaplama çabalarına yol açmıştır. 
Bu hususta birbirinden azçok değişik yöntemler kullanıldığı görülmektedir10. 

10 Yapısal esnekliğin ve istikrarlandırıcılığın ölçülmesinde, genellikle, iki temel yak-
laşım kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi metinde açıklanan "esneklik yöntemi", diğeri 
"marjinal yöntem"dir. 

Marjinal yöntemde yapısal esneklik "gayri safî  nominal gelirde ortaya çıkan değişme-
melerin yarattığı vergi yükü değişmeleri" olarak ele alınmakta ve "vergi matrahı esnekliği" 
ile "marjinal vergi oranı"nın çarpımı olarak hesaplanmaktadır. 

Yani, (AT) toplam vergi yükündeki , (AY) toplam nominal gelirdeki ve (AB) de top-
lam vergi matrahındaki değişmeleri göstermek üzere, 

AT 
( A Y ) ( AB ) AY 

ifadesi bu yöntemle hesaplamalara esas olan ilişkiyi vermektedir. (Bknz. Joseph A. Pechman, 
"Yield of the Individual Income Tax During a Recession", Policies to Combat Depression, Prin-
ceton, 1956, s. 123-45; Leo Cohen, "An Empirical Measurement of the Built-in Flexibility 
of the Individual İncomeTax", American Economic Rev/evv, Vol.49 (May 1959) No. 2, s. 532-41.) 
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Buradayöntem tartışmalarına girmeksizin yalnızca, uygulamada çok başvuru-
lan, elastikiyete dayalı yapısal istikrarlandırıcılık ölçülmesine değinilecek-
t i r1 1 . 

Yapısal istikrarlandırıcılığın ölçülmesinde temel unsuru vergi sisteminin 
-ya da belli bir verginin- gelir seviyesindeki değişmelere karşı tepkisini gös-
teren esneklik değeri teşkil etmektedir: 

E - A T / T q 
AY/Y o 

İfadede (AT) toplam vergi miktarındaki, ( AY) toplam gelir seviyesindeki 
değişmeleri, (T0) ve (YJ ise bahis konusu dönemin başındaki toplam vergi 
ve gelir miktarlarını göstermektedir. Doğal olarak, bu tür esneklik hesabının 
anlamlı olabilmesi için vergi sisteminde matrahlar, oranlar, muaflık, istis-
nalar v.s ,ile ilgili değişiklikler yapılmadığı kabul edilmelidir. Eğer dönem için-
de bu unsurlarda (önemlice) bir değişiklik meydana gelmişse sağlanan vergi 
hasılatı yalnız esnekliğin değil bu iradî değişkikliklerin de sonucu olacaktır. 

Gerçekte, gelir seviyesindeki değişmelere karşı toplam vergi hasılatın-
daki değişme iki ayrı unsura bağlı olarak belirlenir: (1) Gelirdeki değişmelere 
karşı vergi matrahının tepkisi; (2) vergi matrahındaki değişmelere karşı or-
talama vergi haddinde ortaya çıkacak değişme. Bu iki tepkiyi elastikiyet biçi-
minde ifade eder ve birinciye "matrah esnekliği", ikinciye "vergi haddi esnek-
l iği" dersek, (A t ) ortalama vergi haddindeki değişmeyi, (tD) da dönem baş-
langıcında ortalama vergi haddini göstermek üzere, 

E _ MIK 
c b — AY/Y o 

matrah esnekliğini, 

Et = 
AB/Bo 

ise vergi haddi esnekliğini veren formüller  olur. 

Matrah esnekliği, bahis konusu vergi konusu ve matrahının gelir değiş-
melerine karşı gösterdiği tepki ile belirlenirken vergi haddi esnekliğini belir-
leyen unsur ise, esas olarak, vergi tarifesinin yapısıdır. Normal olarak, 
artan oranlı tarifelerde bu ikinci esneklik "bir"den yüksek, sabit oranlılarda 
"bir"e eşittir. 

11 R.A. Musgrave and M.H. Miller, "Built in Flexibility", American Economic Review, 
Vol. 38 (March 1948) No. 1, s. 122-28; R.A. Musgrave, The Theory of Public Finance, Mc Graw-
Hill, NevvYork, 1959, s. 505-17. 
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Bu iki esneklikle genel gelir esnekliği arasındaki ilişki ise kolayca yazıla-
bil ir: 

Bu sonuncu ifadede B j /B o vergi matrahının dönem içindeki artış haddini 
vermektedir. 

Gelir esnekliği otonom harcama kalemlerindeki bir artışa karşı nominal 
gelirin tepkisini belirleyen "yapısal istikrarlandırıcılık"ı ölçmekte yardımcı 
olur. Böyle bir artış halinde toplam nominal gelir seviyesinde fiilen ortaya çı-
kan değişmeye (AY), vergi sistemi hiç esnek olmasaydı, yani toplam vergi 
miktarı gelir artışlarından hiç etkilenmeseydi ortaya çıkacak (farazî)  artışa 
( A Y J dersek, 

ifadesi vergi sisteminin yapısal istikrarlandırıcılığını gösterebilir, (a) değeri 
yapısal esneklik nedeniyle, nominal gelir seviyesinde ortaya çıkması önlenen 
değişikliği oran olarak verir, a = 0 ise yapısal istikrarlandırıcılıktan sistem 
bütünüyle mahrumdur. Yani, gelir hiç vergi bulunmadığı durumdaki gibi 
değişmektedir, a = 1 ise istikrarlandırıcılık özelliği tamdır. Yani, vergi sis-
temi gelir değişmelerini tamamen emecek yolda etki yaptığından toplam ge-
lir ayni kalmaktadır. 

(a) ile daha önce verilen vergi esnekliği ifadeleri  arasındaki ilişki kolayca 
kurulabilir. 

Harcamalarda ortaya çıkacak (AA) gibi bağımsız bir değişmenin nominal 
gelir seviyesinde yaratacağı değişme, 

dır. İfadede (c) marjinal tüketim eğilimini göstermekte ve tüketim harcana-
bilir gelirin bir fonksiyonu sayılmaktadır. Daha önce verilen genel esneklik 
formülünden elde edilen, 

ifadesi bu son ifadede yerine konursa, 

AY = c (AY - AT) + AA 

AY 
1 

.t AA 
1 - c [ 1 - E t ( T o / Y o ) ] 
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bulunur. ( T 0 / Y 0 ) in dönem başlangıcındaki ortalama vergi haddi olduğunu 
hatırlar ve bunu (ro) ile gösterirsek, yukardaki ifadeyi daha basit biçimde, 

AY = — L — . AA 

1 - c (1 - E T r 0 ) 

olarak yazabiliriz. Buradan da, 

1 - c a -- 1 
1 - c (1 - E t rQ) 

C E T r o 

1 - c + c ET r 0 

bulunur. Bu sonuncu ifade, marjinal tüketim oranı, ortalama vergi haddi ve 
genel vergi esnekliği bilindiğinde yapısal istikrarlandırıcılığın hezaplanmasına 
imkan verir. 

d. Formüle Bağlanmış Esneklik 

Açıklamıya çalıştığımız yapısal istikrarlandırıcılık vergi sisteminin sağla-
dığı hasılatın fiat artışı dönemlerinde matrah, oran v.s. gibi unsurlarda bir de-
ğişiklik yapılmadan, kendiliğinden artışına bağlanıyordu. Vergi sistemi mü-
terrakki bir yapıya sahip olduğu ölçüde bu artış, yani yapısal esneklik de bü-
yüyor, dolayısıyla vergi sisteminin istikrar sağlama (ya da istikrar sağlamaya 
yardım etme) özelliği belirginleşiyordu. 

Vergi hükümlerinde hiç değişiklik yapmadan yalnızca yapısal esnekliğe 
güvenen bir istikrar politikasının tam öteki ucundaysa, iktisadî durumun ge-
rektirdiği her zaman süratle vergi kanunlarında değişiklik yapmak bulunur. 
Ancak, böyle bir politika, vergi kanunlarında süratli değişiklikleri hemen 
imkânsız kılan uzun yasama işlemleri nedeniyle, ciddî bir uygulam? şansı ta-
şır görünmüyor. Bu durumda, yapısal istikrarlandırıcılığın yeterince etkili 
olamıyacağı görüşündeki bazı yazarlar, bu iki politikanın ortasında yer ala-
cak bir "formüle bağlanmış vergi esnekliği" politikasının en uygun çözüm 
olacağı düşüncesini ileri sürmüşlerdir. 

Formüle bağlanmış esneklik, gelir [fiat] seviyesindeki değişmelere bağlı 
olarak vergi hadlerinde bazı değişikliklerin kendiliğinden yürürlüğe girmesi 
gereğine ilişkin olarak vergi kanunlarına bazı hükümler konulmasını ifade eder. 
Örneğin, nominal gelir seviyesi yükseldiği [düştüğü] zaman gelir vergisi-
hadlerinin belli oranda yükseleceği [düşeceği] yolunda bir kanun hükmü 
bu tür bir esneklik yaratır12. 

12 R.A. Musgrave, Ibid., s. 512 
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Aslında, böyle bir çözümün, yasama kararlarıyla vergi oranlarının de-
tirilmesinden fazla farkı yoktur. Ancak, formüle bağlı esneklik gelir-fiat değiş-
melerine karşı çok çabuk tepki gösterilmesini sağlar. Bu ciddî yararına 
karşılık, nisbeten basit ve az sakıncalı biçimde yürürlüğe konulmasındaki 
güçlükler, formül esnekliği uygulamalarının son derece sınırlı kalmasına yol 
açmıştır. 

e. Vergilerin İktisadi Etkinliği 

Vergilerin yapısal istikrarlandırıcılığından bahsederken, vasıtalı vergilerin 
genel fiat seviyesini değiştirmesi yüzünden çoğaltan değerinde ortaya çıkan 
fark dışında, vergiler arasındaki farklılıklar  dikkate alınmamıştı. Oysa, istikrarı 
sağlamaya çalışan politikalar, bir yandan toplam talebi kısmaya, diğer yandan 
da toplam arzı azaltmamaya yöneldiğine göre, bu iki açıdan farklı  vergilerin 
istikrar açısından etkileri de değişik olabilir. Toplam arz üzerinde verigileme-
nin yaratacağı etkilere daha önce değindiğimizden yeniden üzerinde durma-
yacağız. Ancak, çeşitli vergilerin toplam talebi yaratan harcama kalemleri ü-
zerindeki etkileri özellikle önem taşıdığından burada belirtilmesi yerinde 
olacaktır. 

Kişi ve kurumlarca elde edilen gelir ya tasarruf  edildiğine ya da tüketim, 
yatırım biçiminde harcandığına göre belli bir vergi, bir başka vergiye kıyasla, 
daha çok, harcanacak meblağlardan ödeniyorsa, fiat artışlarını önlemek bakı-
mından daha elverişli sayılabilir. 

Harcamaları kısma açısından vergiler arasındaki farklılıklar,  Kaldor'un ilk-
kez kullandığı deyimle "vergilerin iktisadî etkinliği" kavramına yol açmıştır. 
Açık bir deyişle, vergiler ne ölçüde harcamadan ödeniyorlarsa o derece iktisa-
den etkin, nekadar tasarruftan  ödeniyorlarsa o derece etkisiz sayılmaktadır. 

Vergilerin bu açıdan taşıdığı nitelikler çeşitli unsurlar üzerindeki etkile-
rinin değişikliğine bağlı olarak belirlenir. 

i) Gelir dağılımı üzerindeki etkilerin farklılığı 

Genel olarak, farklı  gelir kategorilerini hedef alan vergilerin harcamalar-
tasarrufları  değişik biçimde etkilemesi beklenir. Daha yüksek gelirlerdeki 
kişilerin marjinal tüketim eğilimleri, düşük gelirlilere Kıyasla, daha küçük 
kabul edilebileceğine göre, vergiler düşük gelirlilere yöneldikleri ölçüde tü-
ketim harcamalarını kısıcı, diğer deyişle, iktisaden daha etkin olacaklar de-
mektir. Zaman zaman bazı tüketim ar?ştırması sonuçları farklı  gelir kategori-
leri arasında marjinal tüketim eğiliminin "çok farklı"  olmayabileceğini gös-
termişse de, genel olarak, böyle bir farkın varlığını kabul etmek yanlış sayıl-
maz. 
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Bir verginin daha çok hangi gelir kategorisine yöneldiği hususu, herşeV-
den önce, verginin niteliğine bağlıdır. Örneğin, vasıtalı vergiler kategorisinin 
daha "regressif"  bir yapıda bulunduğu, bu bakımdan daha etkin olduğu, 
genellikle, kabul edilir. Böyle bir kabulün gerisinde aslında iki varsayım yatar. 
Bunlardan birisi bu tür vergilerin ileriye doğru yansıtılacakları, ikincisi 
ise bu vergilerin bindiği mal ve hizmetlerin dar gelirli aileler bütçelerinde, 
zenginlere kıyasla, daha büyük oranlı bir yer tuttuklarıdır. Bu varsayımların 
önemli bir gerçek payı taşıdığına inanıldığı içindir ki, vasıtalı vergilerin iktisa-
saden daha etkin olduğu ileri sürülebilmektedir. 

Diğer taraftan, genel bir kategori olarak vasıtasız vergiler daha etkisiz 
sayılsalar da, bu kategoriye giren vergiler arasında da, gelir dağılımı açısından, 
önemli farklılıklar  bulunabileceğini, dolayısıyla iktisadî etkinliklerin değişik 
olabileceğini dikkate almak gerekir. Vasıtasız vergiler arasında bu farkı yaratan 
temel unsur vergi tarifesinin müterakkiliğidir. Gelir, servet, (Kaldor tipi) 
harcama vergilerinin ve genel olarak diğer vasıtasız vergilerin dik müterakki 
bir tarife içinde düzenlenmeleri vergi yükünü daha çok zenginler üzerine 
kaydıracağından harcamaları kısma açısından etkinliklerini azaltır. 

il) Genel fiat seviyesi üzerindeki etkilerin farklılığı 

Vergilerin bir kısmının genel fiat seviyesini yükseltmez kabul edilirken 
diğer bir kısmının yükselttiğinin kabulü, iktisadî etkinlik farkı yaratan bir baş-
ka unsur olur. Vasıtasız-vasıtalı vergiler ayrımının fiatları  yükselten vergileri 
belirlemekte rol oynadığına daha önce de değinmiş ve genel olarak vasıtasız 
vergi kategorisinin genel fiat seviyesini yükseltmediğini, vasıtalı vergilerde 
ise, çeşitli malların yükselen fiatları  nedeniyle, yükselmesinin beklendiğini 
söylemiştik. Eğer maliye teorisinin bu gelenekleşmiş tahmini doğru ise vasıtalı 
vergiler kategorisinin, özellikle de satış vergilerinin, iktisadî etkinlik açısından 
üstünlüklerini sağlayan bir başka unsurla karşı karşıyayız demektir. Zira, 
fiatların vergi nedeniyle yükselmesi iki anayoldan toplam harcamaları azaltır: 

t . Genel fiat seviyesinin yükselmesi yüzünden -toplam para arzı sabit 
kalıyorsa- nominal değerleri değişmeyen para, tahvil gibi likit servet unsur-
larının reel değeri düşmüş olacaktır. Tüketim ve -bir ölçüde-yatırım bu ser-
vet unsurlarına bağlı olduğuna göre tüketim ve yatırım harcamalarının reel 
olarak azalması beklenir. 

2 . Vasıtalı vergiler fiatları  yükseltirken kişilerin ellerine geçen nominal 
gelir ayni kalmaktadır. Tüketici harcamaları, genellikle, bir para aldanmasının 
etkisini taşır. Bazı tüketiciler satın aldıkları malların fiatında satış vergilerinin 
yarattığı değişikliğe rağmen -eğer bu değişiklik önemli ölçülere varmamışsa-
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elde ettikleri (harcanabilir) gelirden tüketime ayırdıkları meblağı değiştir-
mezler. Diğer deyişle, tüketim-tasarruf  bölünüşü fiat yükselişlerinin etkisini 
tam hissstmiyebilir. Böyle bir para aldanmasının doğal sonucu da tüketim 
harcamalarının reel olarak azalmasıdır13. 

iii) Vergi yapılarının farklılığı 

Belirtilen bu iki unsur dışında bazan vergilerin matrah ve yapı farklılık-
ları da iktisadî etkinlik açısından farklılıklara  yol açabilir. Örneğin, doğrudan 
doğruya toplam tüketimi matrah olarak alan Kaldortipi bir genel harcama ver-
gisi, muhtemelen, diğer tüm vergilerden daha etkili olacaktır. Zira, diğer her-
hangi bir vergide ancak dolaylı biçimde bahis konusu olan tüketim aleyhine, 
tasarruf  lehine ayrım böyle bir vergide dolaysız biçimde ortadadır. Geliri mat-
rah olarak alan vergiler içinde geçici gelirleri vergileyenler, sürekli gelirleri 
vergileyenlere kıyasla, daha az etkili olacaktır. Böyle bir fark geçici gelirler-
den tüketme eğiliminin, genellikle, düşük oluşundan doğar. Keza, iki vergiden 
-özellikle bu vergiler satış vergisi tipinde ise- geçici bir süre için konulmuş 
olan veya kamu oyunca geçici olduğuna inanılan, sürekli olanına kıyasla daha 
etkilidir. Çünkü verginin geçici oluşu dolayısıyla vergi konusu malların fiatın-
daki yükselmenin ilerde kalkacağına inanan tüketiciler bu mallarla ilgili har-
camalarını geleceğe bırakmayı tercih edeceklerdir. 

f. Vergi Tahsilatında Gecikme ve Enflasyon 

Şu ana kadar anlatılanlarda, vergilerin fiat artışlarına karşı tepkisi ya da 
bizzat fiat artışlarına yol açması ihtimalleri tartışılırken, vergiyi doğuran olay-
la tahsil arasında geçecek süre üzerinde hiç durulmadı. Oysa, çeşitli vergiler-
de bu iki aşama arasına bazan oldukça uzun süreler girebilir. 

Tahsil süresinin verginin enflasyona karşı etkinliğini belirleyen son dere-
ce önemli bir unsur olduğu açıktır. Zira, "bir vergi enflasyona karşı etkili ya da 
etkisizdir, ya da bizzat fiat artışları yaratabilir" denilirken kastedilen şey ver-
ginin tahsilinin yarattığı sonuçlardır. Bu bakımdan, enflasyon dönemlerinde 
vergiyi yaratan olay orta/a çıkıyor, hatta vergi tarh ediliyor ancak tahsil 
edilemiyorsa, o vergiden beklenen sonuçlar gerçekleşmeyecektir. 

Vergiyi doğuran olayın ortaya çıkışı ile vergi borcunun fiilen hazineye in-
tikali arasında geçen sürenin iki kısımdan oluştuğu kabul edilebilir: 

Bu sürenin bir kısmı vergi kanunlarında öngörülmüş "hukukî" süredir. 
Örneğin, belli bir yılda gelir elde eden kişinin gelir vergisini ertesi yılın belli 

13 E. Cary Brown, "Consumption Taxes and Income Determination", American Ecc-
nomic Rev/evv, Vol. 40 (March 1950) s. 74-89. 
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aylarında taksitlerle ödemesi öngörülmüşse, ortada vergi borcunun öden-
mesinde bu tür bir hukukî gecikme var demektir. Keza, bir satış vergisinde 
belli bir ayda elde edilen vergi hasılatının satıcı tarafından hazineye yatırılma-
sı için kanunda belirtilmiş süre de bu gecikmeye bir örnektir. Ancak, uygula-
mada bu hukukî sürelerin bazan çok aşılabildiğine rastlamak mümkündür. Kıs-
men kanunların boşluklarından yararlanarak, kısmen de kanuna rağmen, mü-
kellefler vergi borçlarını ödemekte gecikebilmektedirler. Böylece "hukukî" 
gecikmeye "hukuk dışı" gecikme de eklenmekte, vergi borcunun doğumu ile 
ödenmesi arasındaki "fiilî  gecikme süresi" bu iki sürenin toplamından oluş-
maktadır. 

Belli bir vergi için "hukukî" gecikme süresi bütün mükellefler bakımın-
dan ayni ise de "hukuk dışı" süre, dolayısıyla "fiilîgecikme süresi" mükelleften 
mükellefe değişebilmektedir. Ancak, bu konuda hesaplanabilecek bir ortala-
ma, mükelleflerin tümünün davranışlarıyla verginin yapısından oluşan, o ver-
giye özgü bir tahsil gecikme süresi verecektir. Doğal olarak, ortalama gecikme 
süreleri de bir vergiden diğerine hayli değişeceğine göre çeşitli vergilerden 
oluşan belli bir vergi sistemine özgü gecikme süresi, bu vergilerin herbirinin 
gecikme sürelerinin, o vergilerin nisbî önemlerine göre ağırlıklandırılmış 
ortalaması olacaktır. 

Tahsil süresindeki gecikmenin önemi enflasyon dönemlerinde özellikle 
belirgindir. Zira, bu dönemlerde hazineye intikali geciken her birim paranın 
gerçek satınalma gücü enflasyon hızı ölçüsünde azalmaktadır. Bu azalmayı, (G) 
bugün tahakkuk etmiş fakat (n) dönem sonra tahsil edilecek "b i r " liralık bir 
vergi hasılatının bugünkü değerini, (e) enflasyon haddini, (n) de gecikme sü-
resini göstermek üzere, 

(1 + e)n 

formülünden çıkarmak mümkündür. Bu formülün çeşitli enflasyon hadlerine 
ve tahsil gecikme sürelerine göre çözümü ile oluşturulan Tablo 13 gerek enf-
lasyon hadlerinde, gerekse sürelerdeki değişmelerin vergi hasılatının gerçek 
değerini nasıl etkileyeceğini gösterir. 

Tabloda özellikle son yıllarda Türkiye'de gözlenmiş enflasyon hadleri ile 
çeşitli vergiler için bahis konusu olabilecek tahsil gecikme süreleri seçilmiş-
t i r . Örneğin aylık % 0 .5 lik bir enflasyon haddinin yılda % 6 enflasyona, % 
1 lik aylık artışın yılda % 13, aylık % 1 .5 artışın yılda % 20, aylık % 2 lik artı-
şın yılda % 27, aylık % 3 lük artışın yılda % 42, aylık % 5 lik artışın yılda % 
79 ve nihayet aylık % 10 bir artışın da yılda % 214 fiat artışına karşılık oldu-
ğunu hatırlamalıyız. 
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Tablo 13 
Vergi Tahsilatındaki Gecikmenin Gerçek Vergi Değerine Etkisi 

Aylık Enflasyon 
Haddi (Yüzde) 

Vergi Tahsilatında Gecikme Süresi (Ay Olarak) Aylık Enflasyon 
Haddi (Yüzde) 0 1 2 3 4 5 6 12 24 

0 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 

0.5 1 .00 1 .00 0.99 0.99 0.98 0.98 0.97 0.94 0.89 

1 1 .00 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.89 0.78 

1 .5 1 .00 0.99 0.97 0.96 0.94 0.93 0.91 0.84 0.70 

2 1 .00 0.98 0.96 0.94 0.92 0.91 0.89 0.79 0.62 

3 1 .00 0.97 0.94 0.91 0.89 0.86 0.84 0.70 0.49 

4 1 .00 0.96 0.92 0.89 0.85 0.82 0.76 0.63 0.39 

5 1 .00 0.92 0.91 0.86 0.78 0.75 0.71 0.56 0.31 

10 1 .00 0.91 0.89 0.75 0.68 0.62 0.56 0.32 0.10 

Tablonun incelenmesi, bir yandan enflasyon hızı sabitken gecikme sü-
resi arttıkça, diğer yandan gecikme süresi sabitken enflasyon hızı büyüdük-
çe tahsil edilen vergi hasılatının gerçek değerinin nasıl azaldığını açıklıkla 
göstermektedir. 

Hemen eklemek gerekir ki, enflasyon bahis konusu olmasa bile kullanıl-
ması düşünülebilecek, ilerde elde edilecek gelirlerle ilgili bir iskonto oranı 
tabloda hesaba katılmamıştır. Oysa, normal bir işletme gibi, devletin de şim-
di elde edilecek gelirleri gelecekte elde edileceklere tercih etmesi doğal ol-
duğuna göre, bu tercihin belirlediği bir iskonto oranının vergi tahsilatındaki 
gecikmelerde hesaba katılması gerekir. Ancak, burada belirtilmek istenen 
nokta böyle bir iktisadî zaman tercihi değil, yalnızca enflasyonun etkisi ol-
duğundan bu husus dikkate alınmamıştır. Esasen böyle bir iskonto oranının 
enflasyon hızına katılması tablodaki sonuçları daha da belirgin hale getirmek-
ten başka değişiklik yapmayacaktır. 

Şayet belli bir verginin -yada vergi sisteminin bütününün-fiat elastiki-
yeti "b i r " ise yukardaki tablo ayni zamanda bu vergi -ya da sistemin- sağlı-
yacağı reel hasılatı da verecektir. Ancak, fiat elastikiyetinin birden farklı  ol-
ması halinde reel hasılatın nasıl değişeceğini elastikiyet, enflasyon hızı ve tah-
sil gecikme süresi arasındaki ilişki belirliyecektir. Örneğin, elastikiyetin bir 
den yüksek olduğu durumda, enflasyon hızının yükselmesi, tahsilat gecikme-
sine bağlı reel hasılat kaybını, elde edilen nominal hasılatın büyümesiyle tela-
fi edebilecek ve ikinci etki birincisini geçiyor ise vergi hasılatının reel değeri 
büyüyebilecektir. 

65 



Vergi tahsilatındaki gecikmeyi veri kabul edersek, genel fiat seviyesindeki 
muntazam artış, fiat elastikiyeti biri aşan vergiler-ya da vergi sistemleri- için, 
vergi hasılatının reel değerinde bir artışa yol açar. Zira, ilk andaki muhtemel 
reel hasılat düşüşü bir yana, zaman içinde artan fiat artışlarını aşan ölçüdeki 
nominal hasılat, gerçek hasılatın da artmasına yol açacaktır. Elastikiyetin kü-
çülmediği kabul edilirse, fiat artışları sürdükle reel hasılattaki artışın da süre-
ceği söylenebilir14. 

Enflasyon, genel olarak, hem tek vergilere hem de vergi sistemine özgü 
tipik, normal kabul edilen tahsil gecikme süresini uzatıcı bir etki yapar. Bu 
etki-kanunlarda öngörülmüş süreler enflasyondan etkilenmeyeceğine göre-
hukuk dışı gecikme sürelerinin uzamasından doğar. Enflasyon, ödemede gecik-
meyi mükellef açısından kârlı hale getirdiğine göre, fiat artışları büyüdükçe 
mükelleflerin çeşitli yollara başvurarak ödemeyi geciktirme eğilimleri de 
büyür. Bu arada vergi ihtilaflarının çıkarılması, büyütülmesi, üst kaza mer-
cilerine götürülmesi özellikle gözlenebilir. 

Böyle l i r eğilimin yaygınlaşmasını önlemenin başlıca yolu vergi ödenme-
sindeki gecikmeleri belli gecikme faizlerine tabi tutmak ve bu faizlerin de enf-
lasyon haddinin altında kalmamasına dikkat göstermektir. Bu halde vergileri 
ödemekte gecikmenin çekiciliği azalacağı için tahsilâtın suni olarak uzaması 
için sebep kalmayacaktır. Ancak, uygulamada bütün gecikmeleri böyle bir 
faize tabi tutmak, çeşitli hukukî engeller yüzünden çok güç olacağı gibi, enf-
lasyon haddinin belirsiz ve sık sık değişen niteliği de, gecikme faizinin enflas-
yon haddine uydurulmasını güçleştirir. 

g. Ana Vergi Tiplerine İlişkin Bazı Sorunlar 

Enflasyon, vergi sistemini oluşturan vergiler açısından çeşitli sorunlar 
yaratır. Bu sorunlar, esas olarak, enflasyon nedeniyle, bir yandan vergi hası-
latının, diğer yandan da vergi yükünün dağılımının değişmesine bağlanır. 

Gelir ya da servet üzerinden alınan vergilerde vergi yükündeki değişme 
dolayısız olarak görülür. Harcamalar üzerinden alınan vergilerdeyse bu etki 
daha az belirgindir. Ancak, bu grupta da farklı  mal ve hizmetlerden alınan 
vergilerin nisbî yükü enflasyona bağlı olarak değişiyorsa -örneğin belli mal ya 
da hizmet vergileri ad valorem diğerleri specifique düzenlenmiş olabilir- bu 
malların kişilerin harcama bütçeleri içindeki önemlerinin farklı  olması da doğal 
bulunduğuna göre, sonuçta böyle bir etki ortaya çıkabilir. 

Matrah olarak gelir, servet ya da harcamalardan hangisi esas alınırsa alın-
sın bir verginin enflasyondan etkilenmesi, o vergiyi yaratan kanunda iktisadî 

14 Vito Tanzi, "Inflation, Lags in Collection, and the Real Value of Tax Revenue", 
/./VI. F. Staff  Papers, Vol. 24, No. 1 (March 1977) s. 160. 
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varlıkların hemen herzaman para birimi cinsinden ifade edilmesi zorunlusun-
dan doğmaktadır. Vergi kanunlarında para biriminin zaman içinde değer kay-
betmesinden özellikle etkilenen unsurlar ise vergi tarifeleri,  istisna ve muaf-
lıklar, mükellefiyete giriş, mükellefiyetten çıkış için saptanmış taban ve tavan-
lar, çeşitli indirimler olmaktadır15. Bu kurumlar her vergide, şu yada bu öl-
çüde, bahis konusu olacağı için, denilebilir ki, enflasyon az ya da çok her vergi-
de, gerek toplam hasılat gerekse vergi yükünün dağılımı açısından bazı değişik-
likler yapar. Ancak, bu değişiklikler bazı vergi tipleri için özellikle önemlidir. 
İzleyen sayfalarda bellibaşlı vergi tiplerinin enflasyondan ne yolda etkilendiği-
ne değinirken ver6 i ler arasındaki bu farka da işaret edeceğiz. 

i) Gelir üzerinden alınan vergiler 

Enflasyon, gelir üzerinden alınan vergiler-özellikle gelir vergisi-açısın-
dan diğer vergilerden çok daha büyük önem taşır. Bu önem, bir yandan gelir 
vergisinin vergi sistemleri içersinde taşıdığı büyük yere bağlıdır; diğer yan-
dan da enflasyonun gelir vergisinin pek çok kurumunu etkilemesindendir. 
Diğer vergilerde enflasyonun etkisi birkaç noktada belirginleşmekte ve bazı 
değişikliklerle bu etkiyi gidermek fazla güçlük çekmeden mümkün olmaktay-
ken gelir vergisinin hemen tüm yapısı sarsılmakta ve enflasyonun etkisini gi-
dermek de diğer vergilerden daha çok sorun çıkarmaktadır. 

Günümüzde gelir üzerinden alınan vergiler kategorisini, esas olarak, kişi-
lerden alınan gelir vergisi ile bazı tüzel kişilerden alınan kurumlar vergisi 
oluşturmaktadır. Bu vergiler kuruluş yapıları itibariyle birbirleriyle hayli 
benzerlikler göstermektedir. Bu bakımdan aşağıda gelir vergisi için belirtilen 
enflasyona ilişkin sorunların, hiç değilse kısmen, kurumlar vergisi için de bahis 
konusu olması doğaldır. Ancak, genellikle, kurumlar vergileri sabit oranlı ola-
rak düzenlendiklerinden gelir vergisi tarifelerinin  müterakkiliğine bağlı so-
runlar ortaya çıkmaz. Keza, gelir vergilerinin kişiye bağlı özellikleri -bazı 
indirimler, muaflıklar v.s. gibi- kurumlar vergisi için bahis konusu olmayaca-
ğından bu açılardan enflasyondan etkilenme de söz konusu olmaz. Ancak, 
bunlar dışında aşağıda belirtilen hususların gelir vergisi kadar kurumlar ver-
gisi için de geçerli olduğu unutulmamalıdır. 

1 . Vergi tarifesi 

Gelir vergileriyle ilgili ilk büyük sorun vergi tarifelerinin  artan oranlı ya-
pısından çıkar. Günümüzde hemen tüm gelir vergilerinin müterakki bir tari-
feye göre düzenlendiği biliniyor. Enflasyon nedeniyle parasal gelirlerde ortaya 

15 Enflasyonun Vergi  Sistemi Üzerindeki Etkileri, İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü, 
Teksir, İstanbul. 1976, s. 15. 
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çıkan artışlar, kişileri gittikçe daha yüksek vergi dilimleri içine sokar. Bu du-
rumun iki sonucu olur. Bir yandan, gelir vergisi aracılığıyla devletin kişi gelir-
lerinden kamu kesimine aktardığı nisbî pay büyür [gelir vergisinin yapısal 
esnekliği], diğer yandan da gelir vergisi tarifesinin müterakkiliği değiştiğin-
den, farklı  reel gelir gruplarındaki kişiler arasındaki nisbî gelir dağılımı, enf-
lasyonun gelir vergisi tarifesine yaptığı etki nedeniyle değişmiş olur. İlk belir-
tilen husus son derece açık ve basit olduğundan üzerinde durmayacağız. 
Ancak, müterakkiliğin enflasyonla değişmesi hakkında açıklama gerekli gö-
rünüyor. 

Müterakkiliğin, genel bir ifade ile, vergi fonksiyonunun ya da vergi tarife-
sinin dikliğini ifade ettiği biliniyor. Ancak, somut bir tanımlama için daha açık 
kavramlara dayanma gereği vardır. Bu konuda çeşitli yazarlarca azçok değişen 
müterakkilik tanımları ve ölçümleri verilmişse de bunlar genellikle ortalama 
ve marjinal vergi oranları arasındaki ilişkiye dayanır. Örneğin bir müterak-
kilik tanımı müterakkiliği ortalama (efektif)  vergi oranı eğrisinin eğimi ola-
rak ele alır: Yani, (T) toplam kişisel vergi borcu, (Y) safî  gelir kabul edilirse, 

T 

- y - = e = ortalama (efektif)  vergi oranı 

dT 
= m = marjinal vergi oranı 

—jtt = ortalama vergi oranı eğrisinin eğimi d Y 

olur. Buradan, 

Y. J Ü - ' - Y 
de _ eY _ J _ / dT _ _T \ 

"dY Y Y ("dY" Y / 

m-e 
= ~~Y 

ilişkisi elde edilir. Bu son ilişki müterakkilikteki değişmeyi ortalama ve mar-
jinal vergi oranları cinsinden ifade etmektedir. Ancak, paydada yer alan (Y) 
terimi gelir seviyesini ifade ettiğine göre, gelirin ölçülmesinde kullanılan bi 
rime göre (de / dY) ifadesinin değeri de değişecektir. Ancak, çeşitli hesap 
lamalar ve karşılaştırmalarda ayni gelir birimi kullanıldıkça bu husus önemli 
bir sakınca olmaktan çıkar16. 

16 özhan Uluatam, Yatırımları  Teşvik Edici Vergi  Politikası, s. 105. 
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Müterakkiliğin ortalama ve marjinal vergi oranları arasındaki ilişki cin-
sinden ifadesi enflasyonun gelir vergisi tarifesindeki müterakkiliği nasıl azalt-
tığını kolayca açıklar. Genel kural olarak, gelir vergisi tarifeleri  asgarî geçim 
indirimi denilen bir safî  gelir tabanıyla başlamakta ve belli bir gelir tavanında 
ise marjinal vergi oranı sabitleşmektedir. Vergi mükelleflerinin büyük bir kıs-
mını bu taban ve tavan arasında yukarlara doğru iten bir enflasyon, mükellef-
lerin ortalama ve marjinal vergi oranları arasındaki farkları  azaltacak, diğer 
deyişle (m-e)/Y ilişkisinin belirlediği değer enflasyonla birlikte küçüleceğin-
den, tümüyle tarifenin müterakkiliği azalacaktır. Çok aşırı bir hal olarak mü-
kelleflerin tümünün enflasyon nedeniyle tavan gelir düzeyine ulaştığını kabul 
edersek bu durumda marjinal vergi oranı sabitleştiğine ve ortalama vergi oranı 
ile fark da çok azaldığına göre yukardaki ifadenin payı ve dolayısıyla müterak» 
rakkilik göstergesi "sıfır"a yaklaşmış olacaktır. 

2 . İndirimler 

Gelir vergisi kanunları, gayrisafî  gelirden, o geliri elde etmek için yapılan 
masrafların  düşülerek safî  gelire ulaşılması ilkesini kabul ettikleri gibi safî  ge-
lirden ayrıca bazı indirimlerin yapılması imkânını da vermektedirler. Sayıları 
ve nitelikleri ülkeden ülkeye azçok değişmekle birrlikte bu indirimleri iki ana 
grupta toplanabilir: (1) Kişisel indirimler, (2) asgarî geçim indirimi17. 

Kişisel indirimler grubu içerisine, gelirin elde edilmesiyle doğrudan iliş-
kili sayılamıyacak, ancak, kişilerin ödeme güçlerini esasi ıbiçimde azaltabilen 
ve toplumsal açıdan zorunlu kabul edilen tedavi ve eğitim giderleri gibi bazı 
harcamalar girmektedir. 

Kişisel indirimlerin vergi kanunlarında oldukça sınırlı bir uygulama ala-
nı bulmasına karşılık asgarî geçim indirimi hemen her gelir vergisinin ayrılmaz 
parçası olmuştur. Kişilerin belli bir fizik ya da toplumsal asgarinin altında ka-
lan safî  gelirlerinin vergi dışı tutulması gerektiği biçimdeki bir inanca dayan-
makta olan bu indirim, herzaman kişinin medenî durumuna ve aile bireylerinin 
sayısına göre değişen miktarlarda saptanmaktadır. 

Her iki indirimin de vergi kanununda belli bir para tutarı olarak saptan-
ması halinde enflasyonun etkisiyle, bu tutar zaman içinde erimektedir. Asgarî 
geçim indiriminde bu değer erimesi yanında ek bir sorun da ortaya çıkmak-
tadır: Enflasyonun asgarî geçim indirimi üzerindeki etkisi kalabalık ailelerde, 
küçük ailelerden daha fazla olmaktadır. Zira, yukarda belirttiğimiz gibi, as-
garî geçim indiriminin değeri aile bireylerinin sayısına göre saptanmakta, do-
layısıyla kalabalık ailelerde yüksek, küçük ailelerde düşük saptanan bu değer-

17 özhan Uluatam, Kamu Maliyesi, s. 240. 
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de enflasyon yüzünden ortaya çıkan erimeden de özellikle büyük aileler za-
rarlı çıkmaktadır. 

3 . İstisna ve muaflıklar 

Gelir vergilerinin çeşitli istisna ve muaflık hükümleri, hemen herzaman, 
belli sayısal değerler olarak saptandığından enflasyon dönemlerinin fiat artış-
ları etkisiyle reel değerlerini kaybetmektedirler. Böylece, çeşitli iktisadî, top-
lumsal ya da siyasal kaygılarla yaratılan istisna ve muaflıkların, bunlardan ya-
rarlanan gelir türleri ve kişiler bakımından nisbî yararları azalmaktadır. 

4 . Mükellefiyet biçimlerinin alt ve üst sınırları 

Bazı gelir vergisi kanunları belli bir gelir eşiğinin altında kalan mükellef-
leri normal mükellefiyet biçiminin dışında -genellikle daha kolay- yollardan 
vergilemeyi tercih etmektedir. Bazan belli mükellef kategorilerinin politik 
baskısı, bazan mükelleflerin eğitim yetersizliği, bazan da vergi idaresinin güç-
süzlüğü nedeniyle yaratılan bu tür değişik vergileme biçimlerine, örneğin Türk 
Gelir Vergisinde de "götürü usul", "işletme hesabı esası" gibi kurumlarda 
rastlıyoruz. 

Bu tür kurumlar yaratılırken çok zaman kullanılan kıstaslar belli bir ciro 
hacmi, belli miktarda işyeri kirası ya da belli gelir seviyesinin saptanması bi-
çiminde olmaktadır. Enflasyon dönemlerinin yükselen fiatları,  bir süre sonra 
bütün bu değerlerin aşılması sonucunu yarattığından mükellefler reel durum-
larında herhangi bir değişme olmadan -hatta bazan reel durumları daha da 
kötüleşmişken- enflasyon nedeniyle değişik ve daha karmaşık bir mükelle-
fiyet biçimine itildiklerini görmektedirler. 

5 . İşletme kârının hesabı ve yeniden değerleme 

Ticarî işletmelerde kâr miktarının doğru olarak saptanması enflasyon dö-
nemlerinde özellikle güç bir sorun yaratır. Geleneksel muhasebe, kârın he-
saplanmasına esas olan bilanço, kâr -zarar cetveli gibi belgeleri, fiatların değiş-
mediği varsayımına dayanarak düzenlemektedir. İlke olarak, geçmiş dönem 
maliyetlerine dayalı bu belgeler, genel fiat seviyesi ayni kalır ya da çok ufak 
değişmeler gösterirken işletmenin durumunu gerçekçi biçimde yansıtabilir. 
Oysa, fiat seviyesi yükselişlerinde, bu belgelere dayanarak hesaplanan kâr, ha-
yalî bir değer halini almaktadır. 

İşletme kârının gerçekten uzak saptanması çeşitli sakıncalar yaratmakta-
dır: 

İşletme sahip ve ortakları ya da yöneticileri bir tür "kâr aldanması"na uğ-
rayarak, firmanın aşırı kâr dağıtmasına yol açmakta, böylece, çokluk farkına 

70 



bile varılmadan, işletmenin genişlemesini önlemekte, hatta bazan sermayeden 
yiyerek teşebbüsün küçülmesine sebep olmaktadırlar. 

İşletmenin içindeki yanlış kararlar yanında işletmeyle ilişkide bulunan kişi 
ya da kurumlar da hayalî kârlardan etkilenerek yanlış kararlara varabilmekte-
dirler. Firmaya borç verecek, ortak olacak, hatta bazan alışverişte bulunacak-
lar için kârın doğru olarak bilinmesi son derece önemlidir. 

Belki bu sayılan sakıncalardan daha da önemli bir husus olarak, işletme 
kârının yanlış hesaplanması, bu kâr üzerinden alınan gelir ve kurumlar vergile-
rinde sapmalara yol açmaktadır. Böylece belli bir işletme -fiatlar sabit kalsay-
dı- ödeyeceğinden çok farklı  vergi ödeyebildiği gibi, değişik işletmeler hesap-
larının enflasyondan farklı  ölçülerde etkilenmesine bağlı olarak, işletmeler a-
rasında da vergi yükü farklılaşmaları  ortaya çıkmaktadır. 

Bu sebeplerle, enflasyoncu eğilimlerin birçok ülkede özellikle belirginleş-
tiği II. Dünya Savaşı sonrasında işletme hesaplarında enflasyon etkisinin gide-
rilmesi yolunda çeşitli denemelere girişilmiştir18. Bu denemeler ana fikir, 
kapsam, firmalara  tanınan seçme imkânı v.s. açılarından • birbirinden hayli 
farklıdır. 

Bilanço ve kâr-zarar hesaplarında enflasyonun etkisini gidermenin en iyi 
yolunun ne olacağıyla ilgili çok çeşitli görüşler bulunur. Ancak, bu değişik gö-
rüşler , esas olarak, şu iki ana yaklaşım etrafında toplanabilir:19 

Yenileme maliyeti yaklaşımı 

Bu yaklaşıma göre, bilançolarda enflasyona bağlı olarak bir değişiklik ya-
pılacaksa, bu değişikliğiin esas amacı, üretimde kullanılan dayanıklı malların 
yenileme maliyetlerini bilançoda yansıtmak olmalıdır. Bu bakımdan, bilan-
çolarda üzerlerinde değişiklik yapılacak kalemler sermaye malları ile stoklar 
gibi l ikit olmayan aktif kalemlerinden ibarettir. Bilanço aktifindeki likit kalem-
lerle pasifte ise yenileme maliyeti anlamını yitirmektedir. 

Bilindiği gibi, muhasebede amortisman uygulamasının esas amacının bir 
sermaye malında ortaya çıkacak iktisadî-teknik aşınma-eskimeyi, o malın 
kullanılacağı süre içinde, bu aşınma-eskimeyle ahenkli olarak dağıtmak ol-
duğu kabul edilir. Şüphesiz, aşınma -eskimenin bağlı olduğu çok çeşitli unsur-
lardaki değişmeleri kesin biçimde öngörmenin mümkün olmaması nedeniyle 
bu dağıtmanın gerçek eskimeye tamamen uyması bahis konusu olmaz. Ancak, 
malın ömrünü tahmin ederken önemli yanlışlık yapılmamış ve hesaplanan dö-

18 George E. Lent, "Adjustment of Taxable Profits for Inflation", I.M.F. Staff  Papers, 
Vol. XXII, No. 1 (March 1975) s. 641 

19 George E. Lent, Ibid. s. 642. 
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nem sonunda amortisman hesabında yenilemeye imkân verecek bir meblağ 
ayrılabilmişse malın iktisadî ömrünün sonunda bir yenisiyle değiştirilmesinde 
sorun çıkmayacaktır. Bu halde, her dönem ayrılan amortisman miktarı o dö-
nemdeki fiilî  yıpranmadan farklı  da olsa, sonuçta hesaben ayrılan amortis-
man tutarı sermaye malının yerine azçok benzer nitelikte bir yenisinin konma-
sına imkân verecektir. 

Ancak, amortisman süresinin malın gerçek ömrüne uydurulmasında or-
taya çıkabilecek güçlükler bir yana, enflasyon olayı amortisman fonları ile 
yenileme bedeli arasındaki ilişkiyi kesmektedir. Zira, enflasyon dönemlerin-
de kullanılan bir sermaye malının ya da benzerinin yenileme maliyeti, hesap-
larda görünen maliyetini çok aşmaktadır.Böylece sonuçta, amortisman ay-
rılmasının esas fonksiyonlarından birisi kaybedilmiş olmakta, doğal olarak da, 
eksik hesaplanmış amortisman payları yüzünden işletme gelirleri yüksek gö-
rünmektedir. 

Bu durum firma planında hesaplanan amortismanlarla makro planda 
hesaplanan amortismanlar arasında da ciddî ayrılıklar çıkarabilmektedir. Teo-
rik olarak, gayri safî  millî hasıla ile safî  millî hasıla arasındaki farkı ülkenin üre-
tim için kullandığı sermaye mallarındaki tükenmeye karşılık olan aşınma-es-
kime payı oluşturur. Diğer deyişle, ülkenin bir dönemdeki üretim düzeyi-
ni gelecek dönemde de koruyabilmek için gerekli sermaye stoklarının azal-
maması bu hesaplamalarda esas olur. Enflasyon firmaları  düşük amortisman 
ayırmaya götürüyorsa, firma amortismanlarının toplamından oluşan aşınma-es-
kime payı bu bahsettiğimiz teorik aşınma-eskimeden küçük olacak, dolayı-
sıyla sermayeden yeme olgusu makro planda özellikle belirgin olarak ortaya 
çıkacaktır. 

Firmalarca ayrılan amortismanlar tutarını yenileme maliyetine yaklaştır-
ma, enflasyon dönemindeki ayarlamaların esası alınınca, yapılacak işi, amortis-
mana tabi tutulan bina , teçhizat gibi sermaye mallarının değerlerinin "haliha-
zır değer"e yaklaştırılmasıdır. Bu yaklaştırmaya bu malların her birinin değe-
rinin yeniden takdir edilmesi ya da belli bir endeks (katsayı) uygulanması yo-
luyla gerçekleştirilir. 

Takdir usulü! yenileme maliyeti yaklaşımı içinde, teorik açıdan belki en 
doğru bulunabilecek yoldur. Kanunla belirlenen bir uzmanlar grubunun bi-
lanço kalemlerinin tek tek yenileme değerini takdir etmesi, bu malların 
endeksler yoluyla bulunacak değerinden daha gerçekçi olacaktır. Ancak, bu 
yöntemin uygulanabilmesi için kullanılması gerekli çok sayıda uzmanı bulma-
nın güçlüğü, uygulama için gerekli uzun zaman, nihayet yöntemin kötüye kul-
lanmalara fazla açık oluşu nedeniyle, genellikle, bu yöntemin yalnız teorik üs-
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tünlüğü belirtilmekle kalınmakta, uygulamada, esas olarak, endekslerden ya-
rarlanma yoluna gidilmektedir. 

Endeks-ya da katsayı-uygulamasında bilanço kalemlerinin ayrı ayrı de-
ğerlerinin takdiri yoktur. Yapılacak iş, basitçe, para değerindeki düşüşleıi 
ifade edecek bir endeks yardımıyla ilk.maliyet değerlerinin halihazır değerlere 
uydurulmasından ibarettir. Buradaki temel güçlük endeksin seçiminde çıkar. 

Yeniden değerleme yaklaşımı 

Bu yöntemin yenileme maliyeti yönteminden farkı,  ilke olarak, bilanço-
nun, bazı kalemleriyle değil tümüyle değerlendirilmesidir. Bu niteliğiyle, 
alacaklı kalemler kadar borçlu kalemler de fiat artışlarına göre ayarlanır. A-
yarlama için başvurulan yol, fiat yükselişlerini ifade eden bir endekse daya-
nılmasıdır. 

Nominal değerleri kanunla ya da sözleşmelerle belirlenmiş para, alacak, 
borç gibi parasal kalemlerle, bina, makina-techizat gibi parasal olmayan ka-
lemlerin yeniden değerlemeye tabi tutulması farklı  olmaktadır. 

Parasal kalemler, nitelikleri gereği, carî fiatlarla tanzim edilen bilanço i-
çinde nominal değerleri değiştirilmeden kalmakta, ancak fiat seviyesindeki 
değişikliklere bağlı olarak her bir kalemde ortaya çıkan kâr ve zarar, dönem 
kârı ve zararı sayılmaktadır. Geçmiş dönem bilançosundaki bu tür kalemler de 
carî fiat endeksinin geçen dönem fiat endeksine oranı ile çarpılarak carîfiatlara 
çevrilmektedir. 

Parasal olmayan kalemler ise carî fiatlarla tanzim edilen bilançoda, satın 
alındıklarından buyana geçen fiat yükselişlerini ifade eden endeksle çarpı-
larak yeniden değerlenmiş olarak gösterilir. Ancak, bu kalemler satılıncaya 
kadar bunlara bağlı bir kâr ya da zarar hesaplanmaz. 

ii) Servet üzerinden alınan vergildr 

Servet üzerinden alınan vergileri (1) tüm servet unsurlarını, (2) belli ser-
vet unsurlarını hedef alan vergiler olarak ikiye ayırmak mümkündür. 

İlk kategoride, ilke olarak, kişilerin mamaleklerine dahil tüm unsurları 
dikkate alan vergiler bulunur. Bu kategorideki vergiler de kendi içlerinde üç 
gruba ayrılabilir. Birinci gruptakiler önceden kesinlikle görülmesi mümkün 
olmayan, vergi sistemine bir kerelik girip çıkan vergilerdir. Bunun belirgin 
örneğini olağanüstü servet vergisi teşkil eder. İkinci olarak, servet üzerinden 
devrevî olarak alınan sürekli vergiler bulunur. Bu türe başlıca örnek, yıllık 
(nominal) servet vergisidir. Son grupta ise vergi sistemi içinde sürekli yer alan, 
bu sebeple önceden kestirilen fakat kişileri ne zaman hedef alacağı belli ol-
mayan vergiler vardır. Veraset vergisi bu son gruba girer. 
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Diğer yandan, servetin tümünü değil belli servet unsurlarını hedef alan 
vergileri de ikiye ayırmak mümkündür. Birinci grupta gayri menkul servet 
unsurlarına, ikinci grupta menkul servet unsurlarına yönelen vergiler bulu-
nur. Bina, arazi vergileri ilk grubun, taşıt arçalarının mülkiyeti üzerinden alı-
nan vergiler ise ikinci grubun uygulamada çok rastlanan örnekleridir. 

Tüm servete yönelen servet vergilerinde, enflasyonun çeşitli servet un-
surlarında yarattığı nominal değer yükselişleri ciddî bir değerleme sorunu 
ortaya çıkarır. 

Olağanüstü servet vergisinde ya da servet artışlarına yönelen vergilerde 
bu sorun özellikle mükellef aleyhine sonuçlar yaratılması biçiminde görülür. 
Zira, her iki halde de reel bir artışa karşılık olmayan nominal servet artışları 
ödenecek vergi miktarlarını öylesine büyütebilir ki, mükellefin gelirinde bu 
vergiyi ödemeye imkân verecek bir artış olmamışsa -k i çok karşılaşılabilecek 
bir durumdur- servetin hiç değilse kısmen tasfiyesinden başka yol kalmaya-
caktır. 

Sürekli olarak alınan nominal servet vergilerinde ise, servet vergilerine 
özgü değerleme güçlüklerinin enflasyon nedeniyle daha da yaygınlaştığını gö-
rürüz. Zira, iyi niyetli mükellef için de, vergi idareleri için de tüm servet un-
surlarında ortaya çıkan sürekli değerlenmeleri doğru olarak saptamak im-
kânı hemen yoktur. Sonuç, makro planda, muhtemelen, beyan edilen değer-
lerin gerçek değerlerin bir miktar altında kalmasıdır. Vergi idareleri bundan 
doğacak vergi kaybını geniş denetlemeler, idarî takdirlerle kapatmaya çalıştık-
larında ise ortaya çıkacak vergi ihtilafları  hemen hiçbir ülkede vergi idaresi ve 
ve kazasının altından kalkamıyacağı boyutlara ulaşabilir. 

Genel servet vergileri içinde enflasyona bağlı güçlüklerin en az hissedil-
diği vergi veraset ve intikal vergisidir. Verginin, tabiatı gereği, seyrek aralık-
larla alınması mükellef ve idare açısından beyan ve takdiri kolaylaştırdığı gibi 
nominal değerlenmelerden doğan güçlükler de bu vergide fazla ürkütücü de-
ğildir. Zira, bu artışın yarattığı vergiyi mükellef -genellikle varis- ödeyeme-
yip intikal eden mal varlığını kısmen tasfiye zorunda da kalsa bu durum mü-
kellefi, diğer servet vergilerindeki kadar, rahatsız etmez. Toplum açısından da 
belki bir miktar arzulanan bir sonuç olur. Ancak, veraset ve intikal vergilerin-
de dahi enflasyonla tarifenjn çarpılması, muaflık ve istisnaların anlamsız hale 
gelmesi gibi sorunlardan tamamen kurtulmak imkânı yoktur. 

Belli servet unsurlarına yönelen vergilerde fiat hareketleri, matrahın ve 
tahsilatın gerçekçiliği ile vergi idaresindeki kolaylık arasında büyük bir çelişki 
yaratır. Eğer, fiat hareketlerine paralel biçimde, vergi tahsilatının büyümesi 
istenirse, matrahın mükelleflerce çok sık beyanı ya da idarece sürekli takdiri ve 
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/veya vergi oranlarının yükseltilmesinden başka çare yoktur. Bu çözümle-
rin her biri ise, mükellefler arasında ayrımlar ve vergi haksızlıkları yaratma 
gibi sakıncalar bir yana, bırakılsa bile, öylesine önemli idarî-kazaî sorunlar or-
taya çıkarır ki hangi yol seçilirse seçilsin sonuç tatmin edici olmaktan uzak 
kalır. 

iii) Harcamalar üzerinden alınan vergiler 

Harcamalar üzerinden alınan vergilerin efflasyondan  etkilenmesi vergi 
borcunun hesaplanma biçimiyle sıkı sıkıya ilişkilidir. Bu açıdan specifique ve 
ad valorem vergiler arasında önemli farklar  vardır. 

Denilebilir ki, ilke olarak, specifique tarifeli  harcama vergileri, fiat hare-
ketlerini izlemekteki bilinen başarısızlıklarıyla enflasyon dönemlerinde fiat 
yükselişlerinin gerisinde kalırlar. Eğer enflasyon, bu tür maddeleri konu alan 
işlemlerde bir artış yaratmamışsa, diğer deyişle, toplam talep yapısında bunlar 
lehine bir değişme ortaya çıkmamışsa, elde edilen nominal vergi hasılatı aşağı 
yukarı ayni kalacak, dolayısıyla reel olarak azalacaktır. 

Ad valorem vergilerse, fiat hareketlerini daha iyi izliyebilirler. Ancak, bu 
tür vergiler de kendi aralarında tarife yapısına göre oldukça değişik başarı 
içinde görüneceklerdir. 

Enflasyona karşı devlete gelir sağlama açısından en başarılı vergiler, şüp-
hesiz ki, müterakki vergilerdir. Ancak, genellikle harcamalardan alınan ver-
gileri müterakki olarak düzenlemekteki güçlük ve sakıncalar, çoğunluk, tari-
feleri  sabit oranlı düzenleme gereği yaratmakta, bu yüzden enflasyonda başka 
bazı vergiler -örneğin gelir vergisi- için bahis konusu olan bir vergi yükü 
ağırlaşması görülmemektedir. 

B. T Ü R K İ Y E ' D E V E R G İ SİSTEMİ VE E N F L A S Y O N 

a. Türk Vergi Sisteminin Genel Görünüşü 

1963 yılına girerken Türk vergi sistemi, 1923 ten o tarihe kadar süren 
çabalar sonucu, oldukça çağdaş çizgiler içinde belirlenmiş temel yapısını çok-
tan kazanmıştı. Bu yüzden , 1963 ü izleyen yıllarda vergi sistemindeki değişik-
likler, sistemin yapısına dokunmayan bazı düzeltmeler ve eklemelerden iba-
ret kalmıştır. 

Denilebilir ki, 1923 le birlikte başlayan vergi İslah çalışmalarının özellikle 
yoğunluk kazandığı ve tutarlı bir sistem yaratmağa yöneldiği yıllar 1950 lerin 
başlarıdır. 1950 yılında o zamana kadar süren Kazanç Vergisi kaldırılarak yerine 
Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergilerinden oluşan bir vergiler grubu geçirildi20. 

20 Esnaf Vergisi, esnaftan gelen siyasal baskılar sonucu, 1955 yılında lağvedildi. 
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Bu vergilerin gereği gibi uygulanmasını sağlayacak genel usul hükümleri de 
Vergi Usul Kanunu ile getirildi. Ayrıca, 1953 yılında, eskimiş Tahsili Emval Ka-
nunu yerine de Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun yürürlüğe 
kondu. Vasıtalı vergiler alanında düzenleme, çok daha sınırlı bir kapsam ve 
daha az ileri görünüş içinde, 1957 de Gider Vergileri Kanununun kabulü ile 
gerçekleştirildi. 

Bütün bu "codification" çabaları sonunda ortaya çıkan sistem, oldukça 
tutarlı ve çağdaş görünüşüne karşılık, kamu kesiminin artan gelir gereksin-
melerini istendiği ölçüde karşılamaktan uzak kaldı. 1955-58 dönemindeki hızlı 
fiat yükselişleri, bu gelir yetersizliği yanında vergi sisteminin yapısını da ciddî 
olarak çarpıttığından sistemin esaslı biçimde gözden geçirilmesi zorunluğu 
çıktı. 

Bu gözden geçirme 27 Mayıs 1960 dan sonraki dönemde gerçekleştirildi. 
1960 yılında Gelir ve Vergi Usul Kanunları hemen bütünüyle yeniden kaleme 
alındı, Kurumlar Vergisi Kanununda temel değişiklikler yapıldı. 1963 yılına 
girildiğinde bu son "codification"un yarattığı vergi sistemi azçok oturmuş bir 
biçimde elde bulunuyordu. Planlarda kamu kesimi için öngörülen hayli yüksek 
harcama hedeflerini  bu vergiler hasılatıyla dahi tamamen finanse etmek müm-
kün olmadıysa da, ek gelir ihtiyacı uzunca bir süre sistemin yapısına fazla do-
kunmadan, talî değişikliklerle karşılanmaya çalışıldı. Bu arada 1964 yılında 
Harçlar Kanunu ile Damga Vergisi Kanunu yeniden düzenlendi. 

Bundan sonraki dönemde vergi sisteminde önemli değişiklik yapan tek 
girişime 1970 yılında rastlıyoruz. Bu girişimin daha öncekilerden ayrılan bir 
özelliği de bulunmakta: Vergi kanunlarındaki değişikliklerin herbiri ya da 
her yeni vergi için ayrı tasarılar getirme yerine tek bir "finansman kanunu" 
tasarısı ile bütün değişikliklerin bir arada yapılması yoluna gidilmiştir. 29 .7. 
1970 tarih ve 1381 sayılı Finansman Kanunu çeşitli vergilerde değişiklik ya-
parken Gayrimenkul Kıymet Artışı, Taşıt Alım, Bina İnşaat, İşletme, Spor-
Toto vergilerini de Türk vergi sistemine soktu. Bu kanunla vergi sisteminin 
kazandığı yapı önemli bir değişiklik geçirmeden günümüze kadar geldi21. 

1963-78 döneminde Türk vergi sisteminin gösterdiği performans bu dönem-
deki enflasyoncu koşulların etkisini taşır. Bu etkiyi ve sistemin başarı ya da ba-
şarısızlığını ana çizgileriyle görebilmek için önce tüm vergi gelirlerinin sonuç-
larına bakmak gerekir. Tek tek vergilerin enflasyondan etkilenen kurumlarına 
ise daha sonra değineceğiz. 

21 Bu kitabın yazılması tamamlandıktan sonra ortaya çıkan "codification" çalışmaları 
1980 yılının da Türk vergi sisteminde temel değişikliklerin yapıldığı bir başka yıl olacağını gös-
teriyor. Yine bu çabaların ortaya koyduğu gerçek, çalışmaların ana amacının yaşanan büyük 
enflasyonun vergi sisteminin çeşitli kurumlarında yarattığı tahribatı gidermek olduğudur. 
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Tablo 14 te konsolide bütçeler vergi gelirlerinin 1963 ile 1978 yılları ara-
sındaki seyrine ilişkin temel bilgiler bulunmaktadır. Görüldüğü gibi, dönem 
boyunca yalnız konsolide bütçe gelirleri toplamının G.S.M.H. ya oranı bü-
yümekle kalmamış, vergi gelirlerinin konsolide bütçe gelirleri toplamına oranı 
da -bazı dalgalanmalar göstermekle birlikte- büyümüştür. Demek oluyor ki, 
nominal gelir (fiat) yükselişlerinin hayli belirgin olduğu bu yıllarda vergi 
sistemi nominal gelir artışlarını da aşan ölçülerde bir gelir sağlayabilmiştir. 
Diğer deyişle, tüm olarak vergi sisteminin gelir elastikiyeti "bir"den büyük 
olmuştur. Nitekim, vergi kanunlarında yapılan değişiklikleri dikkate almayan 
esneklik hesapları, 1968 ve 1974 yılları hariç, bütün yıllarda vergi gelirleri top 
toplamının G.S.M.H. ya göre esnekliklerinin "b i r " ile " i k i " arasında değişti-
ğini göstermektedir. 

Vergi sisteminin nominal gelir artışlarını izleyebilmesi, yapısal istikrarlan-
dırıcılığın bir işareti olarak, özellikle enflasyon dönemlerinde, lehde kayde-
dilecek bir husustur. Ancak, fiat seviyesindeki yükselişler ciddî boyutlara ulaş-
tığı zaman vergi yapısı üzerinde, yalnız toplam gelir artışlarına bakarak de-
ğerlendirilemiyecek değişiklikler yapar. Türk vergi sisteminin de bu tür bir 
değişiklik geçirdiği, vergi gelirlerinin ana gruplar olarak bölünümünü veren 
Tablo 15 ten kolaylıkla çıkarılabilir. Tabloda vergi gelirleri, daha önceki kı-
sımlarda da değindiğimiz, maliye teorisinin alışılmış üçlü -gelir, servet ve 
harcamalar üzerinden alınan vergiler- ayrımı içinde verilmektedir. Harca-
malardan alınan vergiler Türk bütçelerindeki "mallardan alınan vergiler", "hiz-
metlerden alınan vergiler" ve "dış ticaretten alınan vergiler" toplamından 
oluşmaktadır. 

Bir bakışta göze çarpan husus, üç ana vergi grubu arasındaki nisbî önemin 
dönem boyunca çok değişmesidir. Servetten alınan vergiler - k i Emlak Vergisi, 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi ile Veraset ve İntikal Vergisinden ibarettir-
geleneksel olarak, Türk vergi sisteminde önemli bir yer işgal etmemişlerdir. 
Dönem içinde de getirdikleri gelirin toplam vergi hasılatı içindeki payı % 1 
ile % 2 arasında kalmıştır. Buna karşılık, diğer iki gruptan gelir üzerinden alı-
nan vergilerin toplam vergi hasılatı içindeki payı harcamalardan alınanlar aley-
hine sürekli olarak artmıştır. 

Gelirden alınan vergiler hasılatının böyle değişmesinde kısmen rol oyna-
yan unsurun Türk vergi sistemine 1970 yılında sokulan Gayrimenkul Kıymet 
Artış Vergisi ile 1972 yılında sokulan Malî Denge Vergisi olduğu söylenebilir22. 
Özellikle Malî Denge Vergisi, zaman zaman, Kurumlar Vergisi gibi bir temel 

22 1972 yılında 1598 sayılı kanunla getirilen Malî Denge Vergisi gerçekte 1962 yılından 
itibaren 47 sayılı kanuna göre uygulanmaya başlanan "tasarruf  bonoları" biçimindeki cebri 
borçlanmanın vergi haline dönüştürülmesinden ibarettir. 
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Tablo 14 
Vergi Gelirlerinin Gelişimi 

(Milyon T.L.) 
Konsolide Büt-
çe Toplam Ge-
lirler Tahsilatı 

Vergiler 
Toplam Tah-

silatı 

Konsolide Büt-
çe Tahsilatının 
G.S.M.H. daki 

Yüzdesi 

Vergiler Top-
lam Tasilatının 
G.S.M.H. daki 

Yüzdesi 

Vergilerin 
Konsolide Büt-
çe Gelirleri İ-
çindeki Yüzdesi 

Vergi Gelirle-
rinin G.S.M. 
H. ya Göre Es-

nekliği 

Vergiler Top-
lam Tahsilatım 
Yıllık Artış 

Yüzdesi 

Vergi Gelirleri 
Toplamının G. 
S.M.H. ya Gö-
re Esnekliği 

1963 12 174.5 8 424.0 18.2 12.6 69.2 1 .8 28.1 1 .8 

1964 13 351 .2 9 292.0 18.7 13.0 69.6 1 .5 10.3 1 .5 

1965 14 100.8 10 294.6 18.4 13.4 73 .0 1 .4 10.8 1 .4 

1966 17 129.5 12 464.0 18.7 13.6 72.8 1 .1 21 .1 1 .1 

1967 21 108.8 14 882.4 20.8 14.7 70.5 1 .8 12.0 1 .8 

1968 21 518.2 16 239.5 19.1 14.4 75.5 0.8 9.1 0.8 

1969 24 571 .7 19 114.0 19.7 15.3 77.8 1 .6 17.7 1 .6 

1970 34 262.4 23.002.9 23 .2 15.6 67.1 1 .1 20.3 1 .2 

1971 41 830.5 31 424.5 21 .7 16.3 75.1 1 .2 36.6 1 .3 

1972 52 248.1 39 012.9 21 .7 16.2 74.7 1 .0 24.1 1 .0 

1973 62 836.1 51 957.8 20.3 16.8 82.7 1 .1 33.2 1 .2 

1974 75 315.3 65 156.5 17.6 15.2 86.5 0.7 25.4 0.6 

1975 115 251 .3 95 008.8 21 .5 17.7 82.4 1 .8 45.8 1 .7 

1976 153 821 .4 127 055.2 22.9 19.0 82.6 1 .3 33.7 1 .2 

1977 200 137.0 167 373.9 23 .0 19.2 83.6 1 .1 31 .7 1 .0 

1978 325 629.1 243 895.6 26.5 19.8 74.9 0.9 45.7 1 .1 
Kaynak: Devlet Gelirleri Yıllığı 1976; 1977-78. 



Tablo 15 
Ana Vergi Grupları Hasılatının Gelişimi 

(Milyon T.L.) 
Vergi Ge-
lirleri Top-

lamı 

Gelirden 
Alınan Ver-

giler Yüzde 

Servetten 
Alınan 

Vergiler Yüzde 

Harcama-
lardan A-
lınan Ver-

giler 
Yüzde 

1963 8 424.0 2 656.0 31 .5 91 .0 1 .1 5 677.0 67.4 

1964 9 292.0 2 878.7 31 .0 159.8 1 .7 6 253 .5 67.3 

1965 10 294.6 3 213.2 31 .2 194.6 1 .9 6 886.8 66.9 

1966 12 464.0 3 966.1 31 .8 230.5 1 .9 8 267.4 66.3 

1967 14 882.4 4 809 .3 32.3 260.5 1 .8 9 812.6 65.9 

1968 16 239.5 5 384.7 33.2 310.7 1 .9 10 544.1 64.9 

1969 19 114.0 6 413.9 33.6 363 .3 1 .9 12.336.8 64.5 

1970 23 002.9 8 165.3 35.5 471 .7 2.1 14 365.9 62.4 

1971 31 424.5 11 294.3 35 .9 497.5 1 .6 19 632.7 62.5 

1972 39 012.9 14 567.6 37.3 509.2 1 .3 23 936.1 61 .4 

1973 51 957.8 21 470.9 41 .3 569.9 1 .1 29 917.0 57.6 

1974 65 156.5 29 401 .3 45 .1 726.9 1 .1 35 028.3 53.8 

1975 95 008.8 43 516.0 45.8 875.5 1 .0 50 028.3 53 .2 

1976 127 055.2 59 288.2 46.7 1 060.9 1 .0 50 617.3 52.3 

1977 167 373.9 86 919.8 51 .9 1 818.4 1 .1 66 706 .1 47.0 

1978 243 895.6 137 557.3 56.4 2 225.9 1 .6 78 635.7 42.0 
Kaynak : Devlet Gelirleri Yıllığı 1976; 1977-78. 

vergiye yaklaşan hasılat sağlamıştır. Ancak, bu gerçeğe rağmen, gelir üzerinden 
alınan vergiler grubundaki hasılatın seyrinin incelenmesi asıl artış kaynağını 
Gelir Vergisinin sağladığını gösteriyor. Nitekim, Gelir Vergisi hasılatının 
G.S.M.H. ya oranı 1963 ve 1964 yıllarında % 3 .5 un altındayken 1978 yılında 
bu oran % 9 u geçmiştir. 

Gelir Vergisindeki bu oluşum, esas itibariyle, vergi tarifesinde enflasyon 
etkisiyle ortaya çıkan değişmelere bağlıdır. İlerki sayfalarda, Gelir Vergisini 
incelerken belirteceğimiz üzere, enflasyon, genel olarak mükelleflerin yükünü 
ağırlaştırması yanında bazı mükellefleri  özellikle zarara sokmuştur. Gelir ver-
gisi mükelleflerinin katlanmak zorunda olduğu bu "enflasyon fedakârlığadır 
ki vergi sistemi içinde gelir vergisinin nisbî önemini büyütmüştür. 
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Çok çeşitli vergilerden oluşan "harcamalar üzerinden alınan vergiler" 
grubu ise ele alınan dönemde nisbî önemini kısmen korumakla bir ölçüde kay-
betmek arasında değişme göstermiş, bu durum gelirden alınan vergilerdeki 
gelişmeyle birleşerek yukarda değinilen sonucu yaratmıştır. 

Türk vergi sisteminin enflasyon karşısındaki bu genel tepkisine göz at-
tıktan sonra tek tek vergilerin yapısının enflasyondan ne yolda etkilendiğini 
görmek, bu genel değerlendirmeyi somutlaştırabilmek açısından gereklidir. 
Aşağıda, sistemi oluşturan bellibaşlı vergiler bu açıdan ele alınacak, enflasyon 
karşısındaki durumları belirtilecektir. 

b. Vergiler 

aa. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 

i) Gelir vergisi 

Hemen heryerde olduğu gibi Türkiye'de de vergi sisteminin belkemiğini 
oluşturan Gelir Vergisi, pek çok kurumuyla, ilgilendiğimiz dönemdeki enflas-
yonun etkisini hissetmiş ve geniş ölçüde deforme olmuştur. Bu etkileri ve de-
formasyonu tarife de ve diğer unsurlarda ayrı ayrı ele alacağız. 

Tablo 16 

Gelir Vergisi 1963 Tarifesi 

Gelir Dilimleri (T.L.) 
[Marjinal] 

Vergi Oranı 
(Yüzde) 

Toplam Gelir Toplam Vergi 
Ortalama Ver-

gi Oranı 
(Yüzde) 

ilk 2 500 10 2 500 250 10.00 

Sonra gelen 2 500 15 5 000 625 12.50 
\ 

Sonra gelen 5 000 20 10 000 1 625 16.25 

Sonra gelen 15 000 25 25 000 5 375 21 .50 

Sonra gelen 30 000 35 55 000 15 875 28.86 

Sonra gelen 60 000 45 115 000 42 875 37.28 

Sonra gelen 150 000 55 265 000 125 375 47.31 

Sonra gelen 225 000 60 490 000 260 375 53 .14 

Sonra gelen 225 000 65 715 000 406 625 56.87 

Sonra gelen 285 000 68 1 000 0000 600 425 60.04 

1 000 000 liradan daha 
yukarı matrahlar 60 I 60.00 
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1 . Tarife 

1950 yılında Türk vergi sistemine giren Gelir Vergisi 1961 yılına kadarki 
sürede önemli değişiklikler geçirmedi. 1961 yılında ise 193 sayılı kanun eski-
sinin yerine yeni bir Gelir Vergisi Kanunu geçirdi. Bu son kanunun tarifesi 
ise 28 .2.1963 tarih ve 202 sayılı kanunla yeniden saptandı. 

Bu tarihten itibaren geçen üç plan döneminde kanunun temel çerçevesi 
aynen korunduğu gibi tarifede de hiçbir değişiklik yapılmadı. 

Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesiyle saptanan tarifenin yarattığı 
marjinal, ortalama ve toplam vergi yükleri Tablo 16 da gösterilmiştir. Bu tari-
fedeki oranların uygulanmasında 1968 yılına kadar, mükellefin aile durumu-
na göre değişen miktarlarda bir asgarî geçim indirimi tutarının matrahtan dü-
şülmesi yoluna gidiliyor, tablodaki oranlar bu indirimden sonra kalan miktara 
uygulanıyordu. 28.12.1967 tarih ve 980 sayılı kanunla, asgarî geçim indirimi-
nin matrahtan düşülmesi usulü terkedildi ve indirim tutarına vergi tarifesinde 
isabet eden verginin toplam vergi borcundan indirilmesi yoluna gidildi. Bu 
usulde Gelir Vergisinin hesabında önce vergi borcu bulunmakta, bundan as-
garî geçim indiriminin vergisi düşülmektedir. 

Bu tarife ile yaratılan ortalama vergi yükünün matraha göre değişimi Şe-
kil 3 te gösterilmiştir. Tarifede yaratılan yükseklik farkı [0.68 - 0.10 = ] 
0.58 .uzunluk farkı ise [285,000 - 2,50- = ] 282,500 T.L. dır. 
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Bu tarifenin 1963 te nominal terimlerle yarattığı müterakkilik, marjinal 
vergi oranları ile efektif  (ortalama) vergi oranları arasındaki farka göre hesap-
lanabilir. Bu iki oran arasındaki farkın asgarî geçim indirimi hesaplanmadan 
önceki gelire bölünmesiyle elde edilen değerin belirlediği müterrakkilik 
Tablo 17 de gösterilmiştir23. Hesaplamalarda müterakkiliği saf bir sayı olarak 
bulmak mümkün olmadığından gelir birimi olarak 10 000 T.L. alınmıştır. 

Tablo 17ye dayanarak çizilen Şekil 4temüterrakkiliğin değişimi daha ko-
laylıkla gözlenebilmektedir. 

Tablo 17 
Gelir Vergisi 1963 Tarifesi Müterakkiliği 

Gelir (TL.) Marjinal Vergi Oranı Ortalama Vergi Oranı Müterrakkilik 

2 500 .10 — .15 .100 .200 

5 000 .15 — .20 .125 .050 — .150 

10 000 .20 — .25 .163 .037 — .087 

25 000 .25 — .35 .215 .014 — .054 

55 000 .35 — .45 .288 0.11 — .036 

115 000 .45 — .55 .373 .007 — .015 

265 000 .55 — .60 .473 .003 — .005 

490 000 .60 — .65 . .531 .001 — .002 

715 000 .65 — .68 .569 .001 — .002 

1 000 000 .68 .600 .000 — „00 
Not: Tablodaki hesaplar asgari geçim indirimi hesaba katılmaksızın yapılmıştır. 

Tablo 17 ve Şekil 4 Türk Gelir Vergisinde 1963 yılında yaratılan müte-
rakkiliğin yapısı hakkında bir fikir  vermektedir. Müterakkilik en düşük gelir 
kademesinde en yüksek değerini almakta, sonra her vergi diliminde sıçrama-
lar göstermekle birlikte, bütünü ile gelirler arttıkça azalmakta, 1 000 000 li-
ranın üstünde ise vergi sabit oranlı hal almaktadır. Diğer deyişle, burada ba-
his konusu olan, azalan bir müterakkiliktir. 

1963 ü izleyen dönemdeki çok ciddî boyutlu fiat artışları, tarifeyle yara-
tılan bu müterakkiliği tamamen değiştirmiş, enflasyon sonunda tarifenin yük-
seklik farkı [0 .68-0 .25 = ] 0 .43 e inmiş, marjinal ve ortalama vergi oranları 
sıkışarak çok dar bir aralıkta toplanmıştır. Gerçekten 1963 gelir dilimlerini, 

23 Bu müterakkilik tanımını, daha önce, gelir vergisine ilişkin olarak enflasyonun ya-
rattığı teorik sorunlara değinirken vermiştik. 
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ŞEKİL 4. GELİR VERGİSİ 1963 TARİFESİ MÜTERAKKİLİĞİ 



1978 e kadar artan fiatlara göre "deflate" ederek hazırlanan Tablo 18 de no-
minal olarak şişmiş 1963 reel gelir dilimlerine uygulanan tarife ile çıkan top-
lam , ortalama ve marjinal vergi değerleri gösterilmiştir. 

Tablonun incelenmesinden, 1978 de sıfır  ile 1 000 000 lira arasındaki çe-
şitli gelir dilimleri için 0.10 ile 0.68 arasında değişen marjinal vergi oranları-
nın ayni reel gelir dilimleri için 0 .25 ile 0 .68 arasına sıkıştığını gösteriyor. Or-
talama vergi oranlarında da benzer bir sıkışma ortaya çıkmış 2500 liralık reel 
toplam gelirin vergisi 0.10 dan 0.1988 e çıkmış, en yüksek ortalama vergi 
oranı da 0.60 da kaldığından değişmeler daha dar bir aralıkta toplanmıştır. 
Bununla birlikte fiat artışları ile yukarı dilimlere doğru ittiğinden en yüksek 
ortalama vergi oranı adeta reel olarak tarifenin ortalarında başlar olmuştur. 
Evvelce toplam 265 000 liralık gelir % 47.31 oranında ortalama vergi öder 
ken aynı gelir 1978 fiatlarıyla 1809 685 liraya ulaşmış olduğundan 1 000 000 li-
ralık sınırı çok aşmış, dolayısıyla % 60 dan vergi ödemeye başlamıştır. Doğal 
olarak, tarifenin müterakkilik yapısı da buna göre değişmiştir. Fiat artışları 
nedeniyle tarifenin karakteristiklerinde ortaya çıkan değişmeler Şekil 5 te 
eski tarifeyle birlikte gösterilmiştir. 

Tablo 18 ve Şekil 5, vergi tarifesinin 1963 teki biçimden nasıl uzaklaştı-
ğını, ne ölçüde çarpıklaştığını kolayca göstermektedir. İlginç olan husus, bu 
ölçüde bozulmuş bir tarifenin bütün dönem boyunca hiçbir düzeltme yapılma-
dan aynen korunmasıdır. 

Tablo 18 
1963 Tarifesinde Değişme 

19/8 Yılı Cari Fiatlarıyla 
Gelir (TL.) 

1963 Yılı Fiatlarıyla 
Gelir (TL.) 

Marjinal Vergi 
Oranı 

Ortalama Vel-gi 
Oranı 

2 500 366 .10 — .15 .100 

5 OOÛ 732 .15 — .20 .125 

10 000 1 464 .20 — .25 .163 

25 000 3 661 .25 — .35 .215 

55 000 8 054 .35 — .45 .288 

115 000 16 840 .45 — .55 .373 

265 000 38 805 .55 — .60 .473 

490 000 71 753 .60 — .65 .531 

715 000 104 700 .65 — .68 .569 

1 000 000 146 434 .68 .600 
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2. Diğer kurumlar 

Gelir vergisi yalnız tarifesiyle değil daha başka pek çok kurumuyla da enf-
lasyonun etkisini hissetmiştir. Aşağıda dört başlık altında sıralanan hususlar 
bu etkiyi açıklıkla ortaya koyar. 

Asgari geçim indirimi 

Gelir Vergisinde uygulanan asgarî geçim miktarları 1968 yılında 980 sayılı 
kanunla saptanmıştır. Buna göre, bekâr mükellef için indirim günde 5, ayda 
150, yılda 1800 liradır. Mükellef evli ise bu miktarlara eş için günde 3, ayda 
90, vılda 1080 lira, çocukların ferbiri  için günde 2, ayda 60, yılda 720 lira ek-
lenmektedir. Vergiye tabi gelirler bu hadleri aştığı takdirde, bu hadler için he-
saplanan vergiler mükellefin vergilerinden indirilmektedir24. 

Bu indirim miktarları, 1968 yılı için ne ölçüde anlamlı oldukları bir yana, 
aradan geçtn yıllar içinde reel olarak değerlerini son derece yitirmiş, ufalmış-
lardır. Bu yüzden, asgarî geçim indiriminin asgarî ücrete bağlanması ve o art-
tıkça otomatik olarak artması gibi tartışmaya açık teklifler kabul edilmesi bile, 
indirim miktarlarındaki aşınmanın giderilmesi gereği açık olarak ortadandır. 
Buna rağmen, asgarî geçiğm indirimi de -tıpkı tarfe ve az sonra değineceği-
miz başka kurumlar gibi- vıllar boyu değiştirilmeden korunmuştur. 

Muaflıklar 

Gelir Vergisi Kanununun başlıca muaflıkları  "esnaf muaflığı", "küçük çift-
çi muaflığı" ve "göçmen muaflığı"dır25. 

Esnaf muaflığına tabi olmanın koşulları çalışma biçimine ve kullanılan 
araçların fizik niteliklerine bağlanmıştır26. Bu hususta parayla ifade edilmiş 
bir değer bulunmadığı için esnaf muaflığı enflasyondan etkilenmemiş sayıla-
bilir. 

Buna karşılık, diğer iki muaflık enflasyondan belirgin biçimde etkilen-
miştir. 

Küçük çiftçi muaflığı için kanunda iki ölçü esas alınmıştır. Bunlardan birisi 
"işletme büyüklüğü" diğeri ise "satış tutarı"dır27. Muaflıktan yararlanmak için 
her iki ölçünün de aşılmaması gerekir. Oysa çiftçilerin satış tutarları enflas-
yon nedeniyle sürekli olarak arttığı için işletme büyüklüğüne göre muaflık sı-

24 Md. 31 ' 
25 "Diplomat muaflığı", "serbest meslek erbabında yaşlılık muaflığı" gibi diğer muaf-

lıklara hem nisbî önemlerinin azlığı nedeniyle hem de konumuzla ilgili olmadıklarından 
değinmiyoruz. 

26 Md. 9. 
27 Md. 10-14. 
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nırları içinde kalsa da zamanla çiftçilerin tümüne yakın kısmı gerçek usulde 
vergilendirilme durumunda kalacaklarını görmüşlerdir. Bu durum zaman za-
man çiftçiler için 30 bin liralık [balıkçılar için 40 bin] haddin yükseltilmesi 
yolunda siyasal baskılar yaratmıştır. 

Göçmen ve mülteci muaflığıyla ilgili maddeye göre "İskan Kanunu hü-
kümlerine göre göçmen ve mülteci sayılanlarla yerleştirilenlerin, mezkur 
kanunda Kazanç Vergisi muaflığı için konulan kayıt, şart ve sürelerle bir tak-
vim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratların 6 000 lirası Gelir Vergisinden 
müstesnadır"28. Küçük çiftçi muaflığındaki gibi bu miktarın reel değeri-
nin de, enflasyon etkisiyle, hemen tamamen erimiş olduğu, açıklamaya gerek 
bulunmayacak kadar ortadadır. 

İstisnalar 

Gelir Vergisi Kanundaki çeşitli istisnalardan enflasyondan etkilenenleri 
"serbest meslek kazançları istisnası", "gayrimenkul sermaye kazançları is-
tisnası", "menkul sermaye iratları istisnası'( ve "yatırım indirimi"dir29. 

Serbest meslek kazançlarında telif hakkı olarak elde edilen gelirin 10 000 
lirası, gayrimenkul sermaye iratlarında vılda 5 000 lirayı aşmayan gayrisafî 
hasılat, menkul sermaye iratlarında tasarruf  mevduatından elde edilen faiz-
lerin 500 lirası Gelir Vergisinden müstesnadır30. 

Enflasyon nedeniyle reel değerlerini kaybeden bu istisnalara karşılık, ya-
tırım indiriminde enflasyon mükellef aleyhine bir etki yaratmamaktadır. Zi-
ra, yatırım indiriminde sabit bir değer olarak saptanmış tek unsur indirimden 
yararlanmak için yatırımın taşıması gereken koşullar arasında belirtilen, ya-
tırımın asgarî büyüklüğüdür: "Yapılan yatırım en az 250 bin lira (Devlet Plan-
lama Teşkilâtının hazırladığı bölge kalkınma planının şümulüne giren yatırım-
larla memleket ekonomisi bakımından ayrı bir önem ve özellik arz ettiği Yük-
sek Planlama Kurulu tarafından kabul edilen faaliyet kollarında 125 bin ve genel 
olarak ziraattaki yatırımlarda 50 bin lira) olmalıdır"31 Fiat artışları bu hadlere 
ulaşılmasını gittikçe kolaylaştırdığı için yatırım indiriminden müteşebbislerin 
daha büyük bir kısmı yararlanma imkânına kavuşturmuştur. 

Mükellefiyet biçimlerinin saptanması 

Enflasyonun bir başka etkisini, Gelir Vergisi Kanununun ticarî ve ziraî ka-
zançlarda öngördüğü değişik mükellefiyet biçimlerinin saptanmasında bulu-
yoruz. 

28 Md. 17. 
29 Muaflıklarda olduğu gibi, burada da, konuyla ilgi taşımı/an istisnalar belirtilmemiştir. 
30 Md. 18, 21, 22. 
31 Ek Madde 1-6. 
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Ticarî kazanç elde edenler götürü usulde, işletme hesabı esasında ve bi-
lanço esasında olmak üzere üç türlü vergilendirilebilirler. 

Götürü usule tabi olmanın genel şartları arasında "iş yerlerinin vıllık gay-
risafî  iratları toplamının 180 lirayı aşmaması", genel şartları arasında is>e alı-
nan ve satılan mallara, elde edilen yıllık tahsilata ilişkin olarak saptanmış çeşitli 
sınırların aşılmaması vardır32. 

Ticarî kazancın işletme hesabı esasında saptanabilmesi için ise-Vergi U-
sul Kanununun 177. maddesine göre-satın aldıkları malları olduğu gibi veya 
işledikten sonra satan kişilerin yıllık alımları tutarının 400 000 lirayı veya sa-
tışları tutarının 440 000 lirayı aşmaması... bunun dışındaki işlerle uğraşanların 
da bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafî  iş hasılatının 80 000 lirayı aşmaması 
gerekir. Bu miktarların üstüne çıkan mükellefler Vergi Usul Kanununa göre 
birinci sınıf tüccar savılarak bilanço esasına göre defter tutma:k zorunda kal-
maktadırlar. 

Ziraî kazanç elde edenlerden yukarda değinilen küçük çiftçi muaflığı sı-
nırını aşanlar için de üçtür mükellefiyet biçimi bahis konusudur. Bunlardan 
götürü gider usulünde safî  ziraî kazanç mükellefin beyan edeceği hasılattan 
götürü olarak hesaplanan gider tutarının indirilmesi suretiyle vergi dairesin-
ce saptanır33. Götürü gider usulüne göre vergilendirilebilmek için yıllık hası-
lat tutarının 150 000 liranın altında kalması gerekir. Hasılat tutarı 150 000 li-
ravı geçen fakat 500 000 liranın altında kalanlar ise ziraî işletme esasına göre 
vergilendirilirler34.  500 000 liravı aşan hasılat sağlayan mükelleflerin kazancı 
ise bilanço esasına göre saptanıp vergilendirilir35. 

ii) Kurumlar Vergisi 

Gelir üzerinden alınan vergiler içinde Gelir Vergisinden sonra en önemli 
yeri işgal eden Kurumlar Vergisi, enflasyondan nisbî olarak daha az etkilenen 
bir yapıya sahipdir. Bunun temel sebebi verginin sabit oranlı tarifesinde bulu-
nur36. Çeşitli gelir dilimleri ve dilimler arasında bir müterakkilik bahis konu-
su olmadığı için müterakkî tarifelerin  çıkardığı ve Gelir Vergisinde değinilen 
güçlükler burada bahis konusu olmaz. 

Keza, Gelir Vergisinde, kişisel özellikler nedeniyle yaratılmış indirim ve 
muaflıklar da Kurumlar Vergisinde bulunmamaktadır. Saptanan bazı muaflık 

32 Md. 47, 48. 
33 Md. 53, 54. 
34 Md. 53, 55. 
35 Md. 53. 
36 Kurumlar Vergisi Kanununun 1969 yılında tadil edilen 25 .maddesine göre Kurum-

lar Vergisi kurum kazancından sermaye şirketi ile kooperatif şirketlerde % 25, diğer kurum-
larda % 35 oranında alınmaktadır. 
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ve istisnalar ise bir değerle sınırlanmadığı için fiat yükselişlerinde eskime ve 
aşınmaları bahis konusu değildir. 

Kurumlar Vergisinin enflasyondan etkilenen yönü vergiye esas olan ku-
rum kazancının hesaplanma biçimidir.13. maddeye göre "Kurumlar Vergisi... 
safî  kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Safî  kurum kazancının tesbitinde Ge-
lir Vergisi Kanununun... ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır". 

Bu hüküm nedeniyle, Gelir Vergisindeki safî  trcarî kazancın doğru ola-
rak hesaplanamaması ihtimaliyle burada da karşılaşılır. Bilanço ve kâr-zarar 
hesaplarındaki sapmalara ve bundan doğan vergileme farklarına  daha önce de-
ğinildiği için burada ayni bilgileri tekrarlamıyacağız. 

iii) Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi 

1970 yılında 1318 sayılı Finansman Kanunu ile Türk vergi sistemine giren 
Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi iki temel amaca yönelik görünüyordu: (1) 
Gelir Vergisi içinde ancak çok sınırlı biçimde kavranabilen ve esas olarak bü-
yük kısmı vergi dışı kalan gayrimenkul alım satımından doğan spekülatif ka-
zançları vergilemek, (2) Emlak Vergisinin tarhına esas tutulan gayrimenkul 
değerlerinin gerçekten düşük beyanını, bir başka muhtemel vergi tehdidiyle, 
önlemek. 

Gerçekten, gayrimenkullerin satışından elde edilen gelirlerin Gelir Vergi-
siyle ancak "arızî kazanç ve iratlar" kategorisi içinde vergilenmesi mümkün-
dür. Eğer gayrimenkuller iktisap edildikleri tarihten başlayarak dört yıl geç-
tikten sonra elden çıkarılırlarsa doğan kazanç, Gelir Vergisi Kanununun 81. 
maddesine göre, vergiye tabi olmamaktadır. Bu tür kazançları tamamen ver-
gi dışı tutmak sakıncalı görüldüğünden ayrı bir vergi ile spekülatif nitelikli 
kazançlar vergilenmek istenmiştir. 

Emlak Vergisini, Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi ile tamamlamak ar-
zusu ise, ilk verginin, esas olarak, mükellef beyanına dayalı tarh biçiminden 
kaynaklanmaktadır. Ülkedeki bütün gayrimenkullerin beyan edilen değerinin 
vergi dairelerince denetlenmesi imkânı bulunmadığına-denetlemek mümkün 
bile olsa çıkacak ihtilaflar büyük boyulara ulaşacağına- göre mükellefleri  doğ-
ru beyana yöneltecek bir mekanizma, gayrimenkulleri kavrayan bir başka ver-
giyle yaratılmak istenmiştir. Emlak Vergisi mükelleflerinin gösterdiği değer 
Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine konu olan kazancın hesaplanmasında 
esas alınnınca, gayrimenkulünü günün birinde satarsa önemli bir vergi öde-
yeceği kaygısıyla mükelleflerin Emlak Vergisi beyannamelerinde gerçeğe 
yakın değer beyan edecekleri umulmuştur. 

Gayrimenkul Kıymet Artışı vergisinin konusu "arazi, arsa veya bunlar ü-
rindeki binaların devir ve temlikinden ve bunların karşılıklı olarak trampa 
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edilmesinden doğan değer farkları"  teşkil etmektedir. Bu kazancın hesaplan-
masında eski iktisap maliyeti vergiyi doğuran olayın vukuu tarihinde Bina ve 
Arazi Vergilerinin tarhına esas vergi değeri olduğundan Emlak ve Gayrimen-
kul Kıymet Artışı Vergileri arasında sıkı bir ilişki vardır. 

Ancak, 1970 yılından buyana ortaya çıkan yüksek fiat artışları, bu vergi-
yi çok yüksek oranlı bir "emlak satış vergisi" haline getirmiştir. Vergi, fiilen, 
gayrimenkul kıymet artışlarından değil, gayrimenkulun değeri üzerinden 
ödenmesi gereken yüksek oranlı ve haksız bir vergi niteliğine büründüğünden, 
doğan tepkilerle vergi fiilen tahsil edilemez ya da çok haksız biçimde tahsil 
edilir olmuştur. Genellikle verginin tahsil edilebilen kısmı 42. maddeye göre 
vergi teminatı adıyla alınan kesintiden ibaret kalmıştır: 

Md . 42- Mükellefler devir ve temlik dolayısıyla kendilerine öde-
necek meblağın (ivazsız intikallerde beyan edecekleri değerin) 
% 3 ünü verginin teminatı olarak., yatırmaya mecburdurlar. 

Verginin böylesine yozlaşması, gerek vergi tarifesinin gerekse istisna-
muaflıkların fiat artışlarına karşı çok hassas yapısından doğmaktadır. 

Vergi tarifesi ile yaratılan marjinal, ortalama ve toplam vergi yükleri 
Tablo 19 da gösterilmiştir. 

Tablo 19 
Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi 1970 Tarifesi 

Matrah (TL.) 
[Marjinal] 

Vergi Haddi 
% 

Toplam Mat-
rah (TL.) 

Toplam Vergi 
(TL.) 

Ortalama Ver-
gi Haddi 

ilk gelen 50 000 15 50 000 7 500 15.00 

Sonra gelen 50 000 20 100 000 17 500 17.50 

Sonra gelen 200 000 30 2300 000 77 500 25.83 

Sonra gelen 300 000 40 600 000 197 500 32.81 

600 001 lira ve daha 
fazlası 50 = 601 000 300 000 50.00 

Tarifede göze çarpan husus, Gelir Vergisi tarifesiyle tam bir parallelik 
taşımamakla birlikte, hayli yüksek hadler ve % 50 ye kadar giden müterak-
kiliktir. Kanunun kabul edildiği 1970 yılından sonraki fiat artışları herşeyden 
önce bu tarifenin yapısını alt üst etmiştir. Zira, 1970 yılında 100 kabul edilen 
yeni toptan eşya fiatları  endeksi 1978 de 503 e çıkmış, dolayısıyla gayrimen-
kullerin değerlerinde ortaya çıkacak beş mislini aşan bir yükselme yalnızca 
enflasyona bağlı görünürde bir artış olmuştur. Şayet tarife 1978 e kadarki 
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fiat artışlarını dikkate alacak yolda yeniden dünzenlenseydi bütün matrah 
dilimlerini (5) katsayısıyla çarpmak gprekecekti. 

Bu oluşumun doğal sonucu, satılan gayrimenkullerin çok büyük kısmının 
-eğer gerçek değerleriyle vergi dairelerine bildirilselerdi- % 40 ya da % 50 
oranlarında bir vergi ödemek zorunda kalmaları idi. Bu haliyle vergi, başlan-
gıçta düşünüldüğü gibi, gelir üzerinden alınan bir vergi olmaktan çıkıp servet 
üzerinden alınan bir vergi niteliğine bürünmektedir. 

Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisinin, enflasyonun yarattığı görünür-
deki gelirlere binmesini önleyecek bazı mekanizmalar kanunda yaratılmışsa 
da bunlar enflasyona karşı ancak ÇOK sınırlı bir koruma sağlamakta, yıllık fiat 
artışları yüksek boyutlara ulaştığı zaman etkinlikleri yok olmaktadır: 

1 . Bu mekanizmaların en önemlisi 37. maddede bir gayrimenkulün ik-
tisap maliyetinin saptanmasında "vergiyi doğuran olayın vukuu tarihinde Bi-
na ve Arazi Vergilerinin tarhına esas olan vergi değeri"nin alınacağına dair 
hükümdür. Emlak Vergisi Kanununda gayrimenkullere ait beyannamelerin, 
normal olarak, her beş yılda bir yenilenmesi öngörülmüştür. Bu yenileme sı-
rasında mükellef geçen yıllardaki fiat artışlarını beyannameye yansıtabilecek 
demektir. Ancak, beyanname yenileme ile gayrimenkulün elden çıkarılması 
arasında geçeceK süredeki fiat artışlarını gidermek mümkün değildir. Fiat ar-
tış hızı arttıkça bu sakınca çok önem kazanır. Hele Türkiye'deki gibi yıllık 
fiat artışlarının % 50 yi çok geçebildiği durumlarda beş yılda bir beyanname 
yenileme -gayrimenkul beyannamenin verildiği yıl elden çıkarılmıyorsa- son 
derece yetersiz kalacaktır. 

2 . Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi Kanununun 38 maddesinde ön-
görülen bazı indirimler mükellefi enflasyona karşı koruyabilecek bir başka me-
kanizma olarak düşünülebilirse de bu imkân da uygulamada son derece ye-
tersiz kalmaya mahkumdur. Maddeye göre gayrimenkulle ilgili şu giderler 
matrahtan tenzil edilir: 

(a) Gayrimenkulün iktisabı için ödenen her türlü vergi, resim ve 
harçlarla faiz, komisyon ve benzeri masraflar;  (b) iktisaptan iti-
baren her yıl için iktisap maliyetinin % 5 i oranında hesaplanacak 
götürü gider ile bina ve arazi için ödenmiş bulunan bina ve arazi 
vergileri. 

Yılda % 5 oranında hesaplanan götürü gider indirimi gerçekte fiat yük-
selişlerine karşı bir tedbir olarak değil, daha çok iktisaptan sonra gayrimen-
kullerle ilgili olarak yapılmış masrafları  karşılamak amacıyla düşünülmüş olsa 
gerek. Herşeye rağmen, yıllık fiat artışları % 5 in altında kaldıkça bu yolla enf-
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lasyon etkisinin de hiç değıİse kısmen giderilmesi beklenir. Ancak, 1970 son-
rası dönemin fiat artışları karşısında bu hükmün pratik bir değeri kalmamıştır. 

3. Kanunun 35. maddesinde öngörülmüş bazı istisna hükümleri de, 
keza, yüksek enflasyon hadleriyle, konulduğu zamanki değerlerinin çok altına 
düşmüştür. Bu maddeye göre, 

...(b) Belediye sınırlarının ve belediye sınırlarına mücavir bulunan 
ve beldenin müstakbel inkişafı bakımından lüzum görülen saha-
ların dışındaki devir ve temliklerden doğan değer farklarının  40 000 
lirası veya iktisap olunan değerlerin % 10 u vergiden müstesnadır; 
(c) Belediye sınırlarının ve belediye sınırlarına mücavir bulunan ve 
beldenin müstakbel inkişafı bakımından lüzum görülen sahaların 
içindeki devir ve temliklerden doğan değer farklarının  5 000 lirası 
(Ziraat arazisinin devir ve temlikinde değer farklarının  25 bin lirası 
veya iktisap olunan değerlerin % 10 u) vergiden müstesnadır... 

Kanunun yürürlüğe konduğu yıl için dahi, gayrimenkullerin alım satımın-
da dikkate alınması gerekli çeşitli unsurları dikkate almadığı için eleştirile-
bilecek bu istisna hükümleri, geçen yıllardaki fiat yükselişleriyle içeriğini he-
men tümüyle yitirmiştir. 

iv) Malî Denge Vergisi 

Mali Denge Vergisi tasarruf  bonoları uygulamasının yarattığı büyük so-
runlar nedeniyle bonoların ortadan kaldırılması düşünüldüğünde, onların sağ-
ladığı hasılattan vazgeçmeme kaygısından doğmuştur. Bu hasılatı, borçlanma 
yerine vergi biçiminde kesin olarak alma düşüncesiyle 8 .6.1972 tarih ve 1958 
sayılı kanunla yürürlüğe konmuştur. 

Kanunun 6 . maddesine göre malî denge vergisi, 

1 . Gelir vergisi mükelleflerinin yıllık gelir vergisi matrahlarından, 

2. Kurumlar Vergisi Kanununa göre verilen beyannamelerde gösterilen 
kurumlar vergisine tabi matrahlardan, 

3. Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa göre verilen beyannamelerde 
gösterilen veraset ve intikal vergisine tabi matrahlardan, 

4. Gayrimenkul intik allerinde emlak alım vergisine esas olan değerden, 

5. Vergi Usul Kanununa göre ikmalen, resen veya sair suretlerle tarh 
olunan gelir, kurumlar, emlak alım ve veraset ve intikal vergilerinden tahsili 
kabil hale gelmiş matrahlardan, 

6. Gelir vergisine tabi gerçek ücretler ve ücret savılan ödemelerden, 
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7. Gelir vergisine tabi telif ve patent haklarının satışı veya kiralanması 
dolayısıyla dar mükellefiyete tabi olanlara yapılan ödemelerden, 

8. Dar mükellefiyete tabi kurumların Kurumlar Vergisi Kanununa göre 
kurumlar Vergisi tevkifatına tabi kazanç ve iratlarından, 

9.Spor-Toto, Millî Piyango ve bankaların nakit ikramiyelerinden, 
% 3 oranında tahsil edilir. 

Başka vergilerin matrahları üzerinden bir kere daha vergi alma garipliği-
ni yaratan Malî Denge Vergisi bu özelliğiyle o matrahların enflasyondan etki-
lenmesine paralel olarak ayni etkiyi hisseder. Bu hususa Gelir, Kurumlar v.s. 
gibi vergilerde esasen değinildiği için burada yalnızca o vergilerle Malî Denge 
Vergisi arasındaki ilişkiyi belirtmekle yetiniyoruz. 

Ancak, Malî Denge Vergisinin ayrıca enflasyondan etkilenen istisna hük-
müne de işaret etmeliyiz. Kanunun 2. maddesine göre "... 1 000 lirayı aşmayan 
matrahlar ve ödemelerden gerçek ücretleri üzerinden gelir vergisine tabi 
mükelleflerin ücretlerinin günlük 40, haftalık 280, aylık 1 200, yıllık 14 400 
liralık kısmı mali denge vergisinden müstesnadır." 

Bu hüküm de, diğer kanunlarda saptanmış birçok benzer istisna hükmü 
gibi, 1963-78 döneminin yüksek fiat artışlarıyla yıpranmış, anlamını yitir-
miştir. 

bb. Servet Üzerinden Alman Vergiler 

i) Emlak Vergisi 

11 .8.1970 tarih ve 1391 sayılı Emlak Vergisi Kanunu bina, arsa ve araziler 
için değişik fakat sabit oranlı olarak düzenlenmiştir37. Bu bakımdan binalar 
için -kirada olup olmamasına göre- % 4 ve % 6, arsalar için % 10 ve araziler 
için % 0.3 oranında uygulanar tarifenin enflasyondan etkilenrreJ bahis ko-
nusu değildir. 

Buna karşılık, vergi matrahının saptanma biçimi enflasyon etkisine hayli 
açıktır. Kanuna göre vergi, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahsil 
edilmekte, bu beyan bina ve arsalar için beş yılda bir, arazi için ise on yılda 
bir yenilenmektedir. 

Yüksek fiat artışları karşısında beş yıllık aralarla yapılan beyanların gay-
rimenkullerin gerçek değerini yansıtamıyacağı açıktır. Nitekim, 1972 den son-
raki yılların büyük enflasyonu nedeniyle devletin bu vergiden sağladığı reel 
gelirin azaldığı gözlemi, Maliye Bakanlığını Kanunun 23 . maddesiyle kendisine 

37 Kanunun bazı hükümleri daha sonra 17 .7.1972 tarih ve 1610 sayılı kanunla değişik-
lik geçirmiştir. 
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verilen bir yetk !ye dayanarak, mükelleflerin beş yıllık süre dolmadan 1980 de 
beyannamelerini yenilemeleri kararına itmiştir. Şüphesiz bu hükme dayanarak 
mükellefler daha sık aralarla -hatta htr yıl- beyanname vermeye zorlanabilir-
ler Ancak beş yılda bir verilen beyanmnsmeleri bile fiilen denetleme gücü ol-
mayan vergi idareleri bu durumda doğacak ek yükü altında tamamen ezilebilir. 

ii) Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 

18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi, specifique 
tarifeli  her vergi gibi enflasyonun etkisini şiddetle hissetmiş vergilerdendir. 
Kanunun 5. maddesinde özel arabalar bir yandan taşıt ağırlığını, diğer yandan 
taşıtın yaşını esas ?lan iki kıstaslı specifique bir tarife içinde artan oranlı olarak 
vergiye tabi tutulmuştur (I sayılı tarife).  Ticarî-meslekî amamla kullanılan araç-
lar ise cinslerine göre ve yine yaşı dikkate alan bir ayrım içinde specifik bir 
tarife ile vergilenmiştir (II sayılı tarife). 

Specifique tarifesi yüzünden bu verginin reel hasılatında bütün dönem 
boyunca ciddî bir azalma görülmüştür. 

iii) Veraset ve İntikal Vergisi 

15.6.1959 tarih ve 7338 sayılı kanunla günümüzdeki biçimini alan Vera-
set ve İntikal Vergisi, esas olarak, mükellefin beyanı üzerine müterakki bir 
tarifeye göre tarhedilen bir vergidir. Vergi tarifesindeki müterakkilik bir yan-
dan mirasçıya intikal eden miras payının toplam değerine, diğer yandan mi-
rasçının murise akrabalık derecesine dayandırılmıştır. 

1959 u izleyen yıllarda bu tarife -gelir vergisini de aşan ölçüde- eskiye-
rek çarpıldı. Veraset ve İntikal Vergisinde son derece yaygın olan eksik beyan 
gerçeği bir yana, miras paylarının doğru bildirildiği kabul edilse, günümüzde 
bu tür intikallerin büyük kısmının, tarifedeki bu çarpıklık yüzünden, en yük-
sek oranlarda vergilenmesi, dolayısıyla verginin tek oranlı bir vergi haline 
dönüşmesi gerekirdi. 

Menkul malların vergi idarelerince saptanmasının son derece güç oluşu 
yüzünden, pek çok ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de veraset ve intikal ver-
gisi, büyük kısmı itibariyle, vergiden kaçırılması imkânı fazla yüksek olmayan, 
gayrimenkuller üzerine yüklenmektedir. Veraset ve İntikal Vergisinin mat-
rahı, kanunun 10. maddesine göre "... intikal eden malların V.U.K. nu göre bu-
lunan değeridir... (ve) gayrimenkuller ticarî işletmeye dahil olsun olmasın 
rayiç bedelle değerlenir. "Bu durumda gayrimenkul değerlerindeki artış 
dikkate alınarak'-beyanların ve takdirlerin doğru yapılması koşuluyla- Ve-
raset ve İntikal Vargisinin bu tür servet unsurlarını çok yüksek oranda 
vergiler hale geldiği açıktır. 
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cc. Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler 

i) İstihsal Vergisi 

İstihsal Vergisi 13.7.?965 tarih ve 6802 sayılı kanun ile düzenlenmiş 
vergilerden birisidir. Verginin konusunu, kanuna bağlı çeşitli cetvellerdeki 
maddelerin üretiscilerince satışı, sarfı  ya da ithali teşkil etmektedir. 

Vergi tarifesi - k i çeşitli kereler değiştirilmiştir- bazı maddeler dışında 
ad valcrem esasa göre düzenlendiğinden enflasyondan belli yönde etkilenme-
diği söylenebilir. Yalnız kibrit, elektrik, havagazı ve kahve üzerinden alınan 
vergi specique esaslıdır. Bu maddeler üznrinden alınan vergide devletin reel 
bir kaybı bahis konusu olabilir. Ancak, kibrit dışında diğer maddeler esasen 
devlet tekeli altında üretildiğinden ve fiatlar hükümetçe istenildiği gibi sap-
tandığından bu mallardan alınan vergi fazla anlamlı sayılmaz. Bu bakımdan reel 
hasılatın muhtemel düşüşüne bir önem atfedilmesi doğru değildir. 

ii) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 

Gider Vergileri Kanunu içinde ve "Hizmet Vergileri" genel başlığı altın-
da düzenlenmiş bir başka vergi, banka ve sigorta şirketlerinin her ne nam ile 
olursa olsun nakden ya da hesaben aldıkları paraları hedef alan Banka ve 
Sigorta Muameleleri vergisidir. Vergi bu paralar üzerinden sabit oranlarda 
alındığı için enflasyondan fazla etkilenmesi bahis konusu olmamıştır. 

iii) Nakliyat Vergisi 

Ayni kanunun Hizmet Vergileri başlığı altında düzenlediği ikinci vergi 
olan Nakliyat Vergisi "Türkiye sınırları içinde boru hatları ile yapılan yerli ham 
hampetrol taşımaları ile ... umuma mahsus vasıtalarla yapılan taşımalardan 
yük taşımaları ile belli bir tarifeye dayanarak yapılan yolcu taşımaları"nı 
konu almıştır. 

Verginin matrahını yolcu ve yük taşımaları karşılığında alınan ücretler-
le yerli hampetrolun naklinde, hampetrolün varil olarak miktarı oluşturmak-
tadır. İlk kısımda vergi borcu bu değerlere belli oranlar uygulanmasıyla be-
lirlendiğinden enflasyon etkisinin bulunmadığı kabul edilebilir. Petrol nakli 
specifiçue esaslı vergilendirilmekteyse de bir yandan bu alandaki devlet işlet-
meciliği diğer yandan akaryakıt konusunda istihsal vergisi ve fon uygulamaları 
gibi değişik mükellefiyet biçimlerinin bulunuşu burada bir vergi kaybından 
bahsetmeyi fazla anlamlı olmaktan çıkarır. 

iv) P.T.T. Hizmetleri Vergisi 

Gider Vergileri Kanununun hizmetlerle ilgili bir başka vergisi posta, 
telgraf ve telefon hizmetleri için P.T.T. Genel Müdürlüğünce belli tarifelere 
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göre alınan bedeller üzerinden hesaplanan P.T.T. Hizmetleri Vergisidir. Ver-
gi bu hizmetler için ayrı oranlarda ve P.T.T. Genel Müdürlüğünce ödenmekte-
dir. 

Ad valorem esaslı verginin enflasyondan etkilenmesi bahis konusu olma-
yacağı gibi esasen bu hizmetler tekel olarak devletçe yürütüldüğüne ve hiz-
met karşılığı alınacak bedeller hükümetçe saptandığına göre bu vergi iktisadî 
açıdan da fazla anlamlı sayılmaz. 

v) Bina İnşaat Vergisi 

Gider Vergileri Kanununa 29.7.1970 tarih ve 12318 sayılı Finansman 
Kanunuyla eklenen bu vergi belediye sınırları içinde yapılan her tür bina in-
şaatı ile ek ve tadillerinin inşaat ruhsatı alınması sırasında tahsiledilmektedir. 
Vergi, inşaat ruhsatını alan kişiden, inşaat alanlarının yüzölçümlerine göre a-
lınmaktadır. Verginin hesaplanmasına esas olan tabloda konut ve işyeri in-
şaatları için ayrı ayrı olmak üzere metrekare başına değişik vergi miktarları 
saptanmıştır. 

Specifique tarifesi nedeniyle bu vergide, devletin, yıllar içinde enflasyona 
bağlı bir vergi kaybına uğradığı açıktır. 

vi) İşletme Vergisi 

29.7.1970 tarih ve 1381 sayılı Finansman Kanunu ile getirilen İşletme 
Vergisi, bir kısım hizmet işletmeleri ile bazı malların perakende satışını vergi-
leyen sınırlı bir satış vergisi niteliğinde kalmıştır. 

Vergileme konusuna giren işletmelerle mallar iki ayrı tabloda belirtilmiş-
t ir . Bunlardan I numaralı tabloda yalnızca bazı hizmet işletmeleri, II numaralı 
tabloda ise hem bazı hizmet işletmeleri hem de verginin konusuna giren çeşitli 
mal grupları bulunmaktadır. İkinci tablodaki işletmeler ya da malları satanlar 
satış değerlerinin belli bir oranı ölçüsündeki vergiyi müşteriye yansıtmak ve 
müşteriden tahsil ettikleri vergiler toplamını vergilendirme dönemi sonunda 
beyanname ile vergi dairesine yatırmak zorundadırlar. Bu tabloda sabit ver-
gileme oranları geçerli olduğu için, ilke olarak, enflasyondan şu ya da bu yanda 
etkilenme bahis konusu değildir. 

Ancak, I numaralı tablodaki hizmet işletmelerinin vergilenmesi ise iki 
esastan, işletmelerce tercih edilecek birisine göre yapılabilecektir. Bunlardan 
birinci yöntem, tıpkı II numaralı tablodaki mal ve hizmet grupları giDi, işletme-
nin satışın bedellerine belli (sabit) oranlarda vergi eklenmesi, vergi dönem-
lerinde (aylık dönemler) toplanacak vergi dairelerine yatırılmasıdır. İ-
kinci bir yöntem ise işletmelerin belli sınıflara ayrılarak o sınıf için öngörül-
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müş (yıllık) bir maktu vergiyi -fi i lî  satışlarıyla ilgili olmadan- ödemeleridir. 
Bu tür bir vergilemeye esas olan Tablo I deki asgarî ve azamî vergi hadleri, 
doğal olarak, enflasyonla çok yıpranmış, dolayısıyla götürü yöntemin tercihi 
bu tablodaki hizmet işletmeleri için son derece çekici hale gelmiştir. Böylece 
enflasyon, devletçe bu gruptan tahsil edilen reel vergi hasılatını çok azalttığı 
gibi işletmelerin müşteriden (faturanın yüzdesi olarak) tahsil ettikleri vergi 
ile devlete ödedikleri arasındaki farkın gittikçe büyümesi gibi çok sakıncalı 
bir sonuç da yaratmıştır. 

vii) Taşıt Alım Vergisi 

1318 sayılı Finansman Kanununun getirdiği çeşitli vergilerden biri olan Ta-
şıt Alım Vergisi "trafik şube veya bürolarına kayıtlı olan... taşıtların ivaz mu-
kabili veya hibe suretiyle intikalinde" taşıtı satın alanlardan tahsil edilmekte-
dir. Vergi, kanundaki üç ayrı tarifeye göre taşıtların yaşıyla değişen miktar-
larda ödenmektedir. Specifique esaslı bu tarifelerde yaş dışında taşıtların net 
ağırlığı, istiap haddi , oturma yeri sayısı veya taşıtın niteliği de ikinci bir kıstas 
olarak ele alınarak vergi toplamları farklılaştırmaktadır.  1970 i izleyen yıl-
larda hem genel fiat seviyesinde hem de araba fiatlarında ortaya çıkan yüksel-
melerle, sabit vergi değerleri reel olarak çok küçülmüş ve devlet potansiyel 
bir vergi imkânını kullanamamıştır. 

viii) Emlak Alım Vergisi 

18.2.1963 tarih ve 198 sayılı Emlak Alım Vergisi "ivaz karşılığında, Tür-
kiye'deki gayrimenkullerin iktisabı, gayrimenkuller üzerinde irtifak haklarının 
ve gayrimenkul mükellefiyetinin tesisi, bu hakların ve kuru mülkiyetin dev-
ri, arsa üzerine inşa veya binaya İlave suretiyle binalar, bağımsız bölümler ve-
ya katlar meydana getirilmesi'V.i vergiye tabi tutmuştur38. 

Emlak Alım Vergisi bu işlemlerden, belli istisna ve muaflıklar dışında, be-
yana dayalı olarak ve binde 70 (bazı özel durumlarda 35) oranında tahsil edil-
mektedir. Beyana esas olan değer, ilke olarak, satış değeri olduğundan, enf-
lasyon nedeniyle devletin bir gelir kaybı olduğu söylenemez. Buna karşılık, 
mükellefler aşağıdaki istisna hükmünün fiat artışlarıyla önemini yitirmesi yü-
zünden fazla vergi ödemek zorunda kaldıklarını görmüşlerdir: 

Md. 3- ... Münhasıran bir tek gerçek kişi tarafından münferiden 
veya usul ve füruğ veya üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısım-
lar tarafından müştereken arsa üzerinde inşa veya binaya ilave sure-
tiyle binalar, bağımsız bölümler veya katlar meydana getirilmesinde, 

38 Kanun 1318 sayılı Finansman Kanunuyla bazı önemli değişiklikler geçirmiştir. 
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meydana getirilen binalar, bağımsız bölümler veya katların toplam 
satış değerlerinin 50 000 lirası... (vergiye tabi değildir.) 

ix) Bina İnşaat Vergisi 

1318 sayılı Finansman Kanunu içindeki vergilerden Bina İnşaat Vergisi, 
kanuna bağlı bir tabloda yazılı olup belediye sınırları içinde yapılan her türlü 
bina inşaatı ile ek ve degişiKİiklerini, inşaat truhsatının alınması sırasında ver-
giye tabi tutmaktadır. Vergi konut y» dn işyerinin inşaat alanından metrekare 
başına ve inşaatın yapım niteliklerine göre değişen ölçülerde alınmaktadır. 
Bu specifique tarifesi nedeniyle vergi 1970 izleyen yıllar içinde gelir potansiyeli-
nin önemli bölümünü kaybetmiştir. 

x) Damga Vergisi ve Harçlar 

1 .7.1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, kanunda belirtilen 
çeşitli kağıtları vergiye tabi tutmuştur39. Kağıtları imzalayan kişilerden alınan 
bu vergi bazı kağıtlar için nisbî (ad valorem), bazıları içinse maktu (specifique) 
esasa göre alınmaktadır. Nisbî vergide, kağıtların tür ve niteliklerine göre 
bu kağıtlarda yazılı para, maktu vergide ise kağıtların niteliği esas alınmakta-
dır. Vergi oran ve miktarları kanuna ekli tabloda belirtilmiştir. Tablonun 
önemli bir kısmı specifique esasta düzenlendiğinden -k i böyle bir düzenleme 
bahis konusu kağıtların niteliğinden doğan bir zorunluktur- yılla»- içinde 
devletin enflasyondan doğan bir gelir kaybı bahis konusu olmuştur. 

2.7.1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun konusu ise, kanuna ekli 
tarifelerde belirtilmiş çeşitli işlemler üzerinden, eylemin niteliğine göre, ba-
zan nisbî, bazan maktu olarak alınır. Sayıları hayli yüksek olan maktu esaslı 
harçlar bahis konusu dönem içinde enflasyonun yarattığı ciddî bir değer kay-
bına uğramıştır. 

xi) Dış Ticaretten Alınan Vergiler 

Ülkenin dış ticaretinden alınan vergilerin en önemlisi 2.5 .1949 tarih ve 
5383 sayılı Gümrük Kanununa dayanarak alınan Gümrük Vergisidir. Vergiye 
esas olan tarife son biçimini 1960 yılında almış, ancak, daha sonraki yıllarda da 
tarifede ve vergi oranlarında çeşitli değişiklikler yapılmıştır. 

İthal edilen eşya Gümrük Vergisi dışında başka vergilere de konu olmak-
tadır. Belediyeler Hissesi, Rıhtım Resmi, Damga Resmi, İstihsal Vergisi it-
halât sırasında ödenme zorunluğu olan mükellefiyetlerdir. 

39 Kanun 1318 sayılı Finansman Kanun ile bazı önemli değişiklikler geçirmiştir. 
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1 . Belediyeler Hissesi: 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, it-
hal edilen mallaradan hesaplanan Gümrük Vergisinin % 15 i oranında vergi alı-
nır. 

2. Rıhtım Resmi: Türkiye'ye deniz yoluyla taşınarak ithal edilen eşya 
bir rıhtım resmine tabi tutulmuştur. Verginin matrahı, kıymet esasın, göre İt-
halde Alınan İstihsal Vergisine tabi olanlarda İstihsal Vergisi matrahı; ölçü 
esasına göre İthalde Alınan İstihsal Vergisine tabi olanlarda malın kıymeti; 
İthalde Alınan İstihsal Vergisine tabi olmayan mallarda CİF kıymettir. Vergi 
oranı 1963-78 dönemi içinde bazı değişiklikler geçirmiştir. 

3 . Damga Resmi: 28 .2.1963 tarih ve 185 sayılı kanunla Birinci Beş Yıllık 
Planın uygulama dönemi olan 1963-67 yılları için ithal mallarından Gümrük 
Vergisine esas olan değerin % 5 i oranında bir Damga Resmi alınması öngö-
rülmüştü. 7.2.1967 tarih ve 828 sayılı kanun bu verginin uygulama süresini 
uzattığı gibi verginin oranını da, % 15 i geçmemek koşuluyla saptama husu-
sunda Bakanlar Kuruluna yetki verdi. Bakanlar Kurulu izleyen yıllarda bu 
yetkiyi çeşitli kereler kullanarak vergi oranını değiştirdi. 

4 . İthalde Alınan İstihsal Vergisi: Gider Vergileri Kanunu yurda ithal 
edilen malları "ithal maddeleri tablosu"nda belirtilen çeşitli oranlarda İstihsal 
Vergisine tabi tutmaktadır. Bu vergilemenin mantığı, içerde üretilen mallar 
İstihsal Vergisine tabi iken ayni mallardan ithal edilenleri dışarda bırakma-
maktır. Verginin matrahı malın CİF değerine, diğer bütün vergilerin eklen-
mesiyle bulunacak toplam değerdir. 

Gümrüklerde alınan bütün bu vergiler ilke olarak ad valorem esaslı ol-
duğundan vergi tahsilatı enflasyona -daha doğrusu ithal edilen malların fiat 
yükselişlerine - mükemmelen ayak uydurabilmektedir. Ancak, unutmamak 
gerekir ki ithal mallarındaki pahalılaşmaların önemli bir kısmı döviz kurun-
daki değişmelerden kaynaklanmaktadır. Dolavısıyla, kur değişiklikleri güm-
rüklerde alınan vergilerin hasılat değişmelerini yakından etkileyen bir un-
surdur. Diğer yandan, ithalâtın pahalılaşması iç fiat seviyesini de etkilediğin-
den devalüasyon yapıldığında devalüasyonun etkisine bir de artan ithalât ver-
gilerinin etkisinin binmemesi için bazan devalüasyonla birlikte ithalâtta alı-
nan bazı vergilerin yükünün hafifletilmesi  yoluna gidilmiştir. 

İthalâtta alınan vergiler için de bu imkânın çok kısa süre içinde kulla-
nılmasına uygun vergiler Gümrük Vergisi ile İthalat Damga Resmidir. İthalat 
Damga Resminin 828 sayılı kanuna göre, belli sınırlar içinde, Bakanlar Kuru-
lunca saptanabilmesi yetkisi dönem içinde zaman zaman kullanılmış, devalü-
asyonların ya da kur ayarlamalarındaki gecikmelerin etkisi bu yoldan kısmen 
giderilmeğe çalışılmıştır. Gümrük Vergisinde ise 14.5.1964 tarih ve 474 sa-
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yılı kanunun 2. maddesine göre değişiklikler yapılması imkânından yararlanıl-
mıştır. Maddeye göre, Bakanlar Kurulunca uzun vadeli kalkınma planları he-
defleri  göz önüne alınarak gümrük tarife cetvellindeki vergi hadlerinde deği-
şiklik yapılabilir. Uygulamada bu hükümden doğrudan enflasyonlarla müca-
deleden başka amaçlarla -örneğin yatırımları teşvik için- yararlanılmak is-
tendiği görülmüşse de, hükmün genel fiat seviyesiyle ilişkisinin belirtilmesi 
yerinde olur. 
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BORÇLANMA VE ENFLASYON 

3. 

Bölüm 

A. G E N E L İ L İ Ş K İ L E R 

a. Borçlanmanın Enflasyonist Etkisi Var mıdır ? 

Günümüzde devlet borçlarının hemen her ülkede ulaştığı büyük boyut-
lar, borçlanmayla ekonomideki çeşitli büyüklükler arasındaki ilişkiyi son de-
rece güncel bir hale getirmiştir. Enflasyonun yarattığı tehdit büyüdükçe ik-
tisadî tahlilin, enflasyonla devlet borçları bağı üzerine eğilmesi de doğaldır. 
Ancak, denilebilir ki, devlet borçlarının enflasyonla ilişkisi özellikle tartış-
malı bir konu olmuştur. Bazı yazarlar devlet borçlanmasının enflasyon yara-
tacağı görüşünü savunurken diğer bir kısmı borçlanmanın deflasyoncu karak-
terini belirtmiştir. 

Birbirine böylesine zıt gûrüşler ileri sürülebilmesindeki temel sebsp, 
bir yandan ayrı hareket noktalarından, ayrı tanımlardan yola çıkılırken bu 
hususların yeterince açıklıkla ortaya konmaması, diğer yandan borçlanma ile 
borçlanmadan elde edilen fornların  harcanması eyleminin bazan birbirine 
karıştırılması olmaktadır. Bu yüzden, aşağıda enflasyonla borçlanma arasın-
daki bağın tahlili yapılırken kavramların ve ele alınan aşamaların, olabildiğin-
ce, açık, seçik konulmasına çalışılacaktır. 

Devlet borçlanmasının, ceterus paribus, enflasyonist mi yoksa deflasyo-
nist mi etki yaratacağı konusunu açık görebilmek için önce borçlanma ile 
elde edilen fonların devletçe harcanmadığını kabül edeceğiz. 

Yurt içinden borçlanma arzusundaki bir yönetim için dört ana seçenek 
vardır: (8) Halktan borçlanmak, (2) banka sistemi dışındaki malî kuruluşlar-
dan borçlanmak, (3) banka sisteminden borçlanmak, (4) merkez bankasından 
borçlanmak. 

1 . Halktan borçlanma her hâl ve kârda deflasyonist, diğer deyişle, özel 
harcamaları azaltıcı bir etki yapar. Bunun sebebi, geniş açıklamalara gerek gös-
termiyecek kadar ortadadır. Devlet tahvillerini satın alan kişiler bu alımlarını 
ya birikmiş tasarruflarından  ya tüketimlerinden ya da -kısmen- her ikisinden 
karşılıyacaklardır. Genellikle, çıkarılan tahviller pek olağanüstü bir malî ya-
tırım imkânı yaratmıyorlarsa, kişilerin tahvil alımlarını, büyük kısmı itibariy-
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le, birikmiş tasarruflarından  karşılayacakları kabul edilebilir. Ancak, hangi 
yolla gerçekleştirilirse gerçekleştiricin, devlet tahvili alımı özel kesimin 
toplam harcamalarını azaltacaktır. Eğer kişiler tüketimlerini kısarak tahvil 
alıyorlarsa azalan tüketim harcamalarıdır. Öyle olmayıp kişiler esasen bir-
iktirmiş oldukları tasarruflarını  tahvile yatırıyorlarsa, azalma bu tasarruf-
ların normal olarak besliyeceği yatırımlardır. Diğer deyişle, evvelce özel ke-
sim tahvillerine, hisse senetlerine yatırılacak ya da banka tasarruf  hesapla-
rında tutulacak, böylece dolaylı-dolaysız biçimde özel kesim yatırımlarına dö-
nüşecek fonlar artık devlete geçtiğinden özel kesim yatırım harcamaları azal-
ma gösterecektir. 

2 . Banka sistemi dışındaki malî kuruluşlardan borçlanma halinde de, so-
nucun deflasyonist olacağı hayli kolaylıkla kestirilebilir. Resmî-özel sosyal 
güvenlikkurumlarından, sigorta şirketlerinden ve malî yatırımlar için özel fon-
ları kullanan diğer firmalardan oluşan bu kesimin yaptığı şey, gönüllü ya da 
zorlamalı olarak toplanan özel kesim tasarruflarının  yatırımlara yönetilmesi-
dir. Hisse senedi, tahvil alımı, ortaklıklara katılma ya da doğrudan gerçek ya-
tırımlar yapma biçimindeki bu harcamalar, sonuçta, bütünüyle özel kesim har-
camalarına eklenmektedir. Bu kuruluşlar ellerindeki fonları en iyi biçimde de-
ğerlendirmek için, mümkün olduğunca büyük kısmını kullanmak zorunda ol-
duklarından, bazı geçici durumlar dışında, önemli atıl fonlar tutmaları bahis 
konusu olmaz. Dolavısıyla, devlet tahvillerine yatırılan fonlar, özel kesim ya-
tırımlarını besleyecek fonlardan devlete aktarılanlar niteliğindedir. 

3. Banka sisteminden borçlanmaların muhtemel etkilerinin kestirilmesi 
biraz daha güçlük çıkarır. Burada iki ayrı ihtimal bahis konusu olabilir. 
Birinci durumda banka sisteminden kredi taleplerinin yeterince yüksek ol-
duğu, dolayısıyla kullanılmayarak atıl tutulan banka fonlarının bulunmadığı 
kabul edilebilir. Böyle bir durumda devlet tahvillerine yatırılacak tüm kaynak-
lar özel kesimin tüketim ya da yatırım talebinden kısılarak gerçekleştirilecek 
demektir. 

Banka sistemine karşı fon talebini esasen yeterince yüksek olmadığı 
durumdaysa, bankalar, kanunla ve bankacılık gelenekleri içinde açabilecekleri 
kredinin tümüne karşı uygun müşteri bulamıyorlar, dolayısıyla atıl fonlar tut-
mak zorunda kalıyorlar demektir. Böyle durumlarda, devlet tahvili alımı, atıl 
fonların kullanımı ölçüsünde, özel kesim talebinde bir daralma yaratmaz ka-
bul edilebilir. Doğal olarak, tahvil alımının kısmen atıl fonlardan yapılması 
halinde ancak bunun dışındaki kısım ölçüsünde bir ek deflasyoncu etki bahis 
konusu olacaktır. 

4 . Merkez bankasından uzun vadeli borçlanma, sık rastlanan bir uygula-
ma değildir. Kamu kesiminin merkez bankasından borçlanması, daha çok, kı-
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sa vadeli senetler karşılığı avans alması biçiminde gerçekleşir. Bu uygula-
mada bankanın senet ve tahvil alışı, banknot ihracı yoluyla gerçekleştirildi-
ğinden deflasyoncu bir etki bahis konusu olmaz. Ancak, senet - tahviller kar-
şılığı elde edilen avansın devletçe harcanması ile bu aşamada meşgul olmadığı-
mıza göre bir enflasyoncu etkiden de söz edilemez. 

Şu ana kadar borçlanmayla elde edilen satın alma gücünün devletçe har-
canabileceğini hiç hesaba katmadık. Eğer devlet, yalnızca özel kesimden bir 
kısım kaynakları kamu kesimine aktarmak, fakat kullanmamak amacında ise 
yukarıda belirttiğimiz etkiler tamamen geçerlidir. Tabii, böyle bir amaç için 
sonuncu seçeneğin -yani merkez bankasından borçlanmanın-tercihi mantıklı 
olmaz. Buna karşılık, diğerleri, özellikle ilk ikisi, istenen deflasyoncu etkiyi 
yaratacaktır. 

Ancak, devletler borçlanmaya, genellikle, elde edilen fonları atıl tutmak 
için değil, harcamak için başvururlar. Bu husus, geniş ölçüde, borçlanmanın 
bir iktisadî istikrar politikası aleti olmaktan çok bir devlet geliri gibi ele alın-
masından doğmaktadır. Vergi gelirleri ile harcamaları karşılamak imkânını, 
çeşitli sebeplerle elden kaçıran yönetimler, aradaki farkı borçlanma ile ka-
patmayı, çokluk, tek çözüm gibi görmekte, dolayısıyla da borçlanmayla elde 
edilen fonların atıl tutulması, istikrar politikası açısından zorunlu bulunsa 
bile, gerçekçi sayılmamaktadır. 

Durum böyle ise, yukarda anlatılanların değiştirilmesi gerekmektedir. 
Birinci ve ikinci seçenekler, yani halktan ve banka sistemi dışında malî kuru-
luşlardan boçlanma bahis konusu ise, devletin elde ettiği tahvil satış hası-
latının tümünü harcaması halinde bir deflasyoncu etki yaratılmış olmayacaktır. 
Devlet tahvillerine yatırılan fonların esasen özel yatırımlara gideceği kabu-
lüyle, durumda, ekonomideki toplam talep hacmi acısından, bir değişme yok 
demektir. Yalnızca, harcamalar özel kesim içinde değil, kamu kesiminde yapı-
lacaktır. 

Banka sisteminden borçlanma seçeneğinde, banka sisteminin elinde atıl 
kaynak bulunması halinde borçlanma harcama sürecinin, "tarafsız" olmaktan 
ötede, enflasyoncu etkisi bahis konusudur. Zira, bu durumda yatırıma ya da 
tüketime sokulmayarak atıl tutulan fonlar devlet aracılığıyla toplam talebe 
katılıyor demektir. Ancak, banka sistemi esasen atıl kaynağa sahip değilse, 
borçlanma ve elde edilen fonları kullanma, toplam talebi, harcamanın kesimler 
arasındaki dağılımının değişmesi dışında, değiştirmeyecektir. 

Merkez bankasından borçlanma, devletin bu fonları harcamaması halin-
de bile toplam talebi azaltmayacağına göre, harcama halinde açık, seçik bi-
çimde enflasyoncudur. 
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Görülüyor ki, borçlanmanın kaynakları borçlanmayı çok ya da az deflas-
yonist, borçlan ma-harcama sürecini ise çok ya da az enflasyonist yapabilmek-
tedir. 

Şu ana kadar anlattıklarımızda, borçlanmanın etkilerini vergileme seçe-
neğinin tümüyle dışında tuttuk. Oysa borçlanmanın enflasyonu ya da def-
lasyoncu etkisi, çok zaman, vergileme ile bir karşılaştırmaya dayandırılır. 
Böyle bir karşılaştırmaya, açıkça belirtilmese bile, bu tür tahlillerde hemen 
her zaman rastlanır. 

Vergilerle karşılaştırıldığında, borçlanmanın daima daha az deflasyonist, 
borçlanma-harcamanın da daha çok enflasyonist olduğu söylenebilir. Bunun 
sebebi vergilemenin, harcamalara gidecek meblağları, borçlanmaya kıyasla, 
daha çok azaltmasında bulunur. 

Yukarda ayrı ayrı ele alınan dört seçenek içinde merkez bankası kaynak-
larına başvurmak vergilemede doğal olarak bahis konusu değildir. Diğer du-
rumlarda ise vergileme daima en az borçlanma ölçüsünde deflasyoncu etki ya-
pacak hatta kişi ve firmalar  vergileme karşısında muhtemelen tüketim har-
camalarını daha fazla azaltma biçiminde bir tepki göstereceklerinden bu def-
lasyoncu etki vergilemede daha belirgin olacaktır. 

b. Endeksli Devlet Borçları 

aa. Endeks/emenin Genel Sorunları 

Enflasyonun sürekli yaşanan bir olgu haline gelmesi, başka birçok alanda 
olduğu gibi, devlet borçlanmasında da kökten bazı değişikliklnr yapılması ge-
reğini ciddî bir tartışma konusu yapmıştır. 

Şüphesiz, devlet enflasyondan, her borçlu gibi, yararlanan kişidir. 
Mevcut borçların zaman içinde hafifleyen  faiz ve ana para yükünün, borçlan-
malar açısından devleti enflasyona karşı müsamahalı davranmaya itmesi doğal 
sayılabilir. Ancak, devletin ekonomi politikasına yön veren husus yalnızca 
devlet borçlarının yükü ve bu yükün hafifletilmesi  kaygısı değildir. Devlet enf-
lasyon olayının yarattığı çok çeşitli iktisadî etkileri dikkate almak zorunda 
olduğu gibi enflasyonun toplumsal, ahlakî boyutlarını da 'hmal edemez. Üste-
lik, konu yalnızca devlet borçları gibi dar bir açıdan alınsa bile yöneticilerin 
soruna memnun bir kayıtsızlıkla bakmaları çok zaman mümkün olmaz; zira, 
büyüyen enflasyon, sonunda bizzat devlet borçlanmasını başarısızlığa mahkûm 
edebilir. 

Devleti borçlanma konusunda fiat artışlarını açıkça dikkate almaya ve 
gerekli değişiklikleri yapmaya zorlayan amiller nelerdir? Aşağıda bu konuda 
ileri sürülmüş bellibaşlı unsurları berlirteceğiz: 

104 



1 . Gerek faizleri,  gerekse ana paraları sabit bir para birimiyle ifade edi-
len devlet tahvillerinin sahipleri fiat yükselişlerinden kaybeden belli başlı züm-
relerden birisidir. Hatta enflasyon hızı artıkça bu kişiler devletten faiz geliri 
elde etmek bir yana, reel olarak servetlerinin değer kaybettiğini görmektedir-
ler. Devletin enflasyondan yararlanarak tahvil sahiplerinin servetlerini erit-
mesi, hukuk kurallarına uygun da olsa, ahlakî planda mazur görülemiyecek bir 
eylemdir. Devletin böyle ahlak dışı yollardan kaçınması gerekir. Eğer toplum-
da bir grubun servetinin ya da gelirinin azaltılması gerekiyorsa, bunun enflas-
yon gibi örtülü yollardan, tesadüfi biçimde değil, devletin yetkisine dayanarak 
açık, dürüst yöntemlerle yapılması daha doğru olur. 

2 . Devlet tahvillerine yatırılmış tasarrufların  enflasyonla eridiğini gören 
kişilerin yeniden tasarruf  etme arzuları azalacaktır. Özellikle, başka alanlara 
yatırım yapma imkânları, kurumsal ya da kişisel sebeplerle, çok sınırlı kim-
seler için, devlet tahvilleri reel faizlerinin de negatif olması halinde, tasarruf-
tan vazgeçip dayanıklı tüketim mallarına ya da arsa, altın v.s. alımlarına yönel-
mekten başka çare yoktur. Tasarrufların  bu yolda azalmasının ve belli tüketim 
kalıplarının teşvikinin mevcut enflasyonist tazyiki arttırıcı etkisi kadar top-
lumsal sakıncaları da açıktır. 

3 . Halkta tasarruf  etme ve tasarruflarını  devlet tahvillerine yatırma ar-
zusunun azalması yeni devlet borçlanmalarının başarı şansını da azaltır. Bu 
bakımdan, sorun iktisadî-toplumsal boyutları ile değil yalnızca devlet borçlan-
masının başarısı açısından da ele alınca, enflasyon ciddî bir sakınca olarak çı-
kar. Diğer deyişle, enflasyon bir yandan devlet borçlarının yükünü azaltır, 
yönetimini kolaylaştırırken diğer yandan yeni borçlanmaları güçltştirerek 
önemli bir maliyet yaratmaktadır. Eğer borçlanma, yalnız bir kere başvurulan 
bir işlem olsaydı, bu maliyet bir yana konulabilirdi. Oysa, çağdaş devletlerde 
borçlanma, süregiden, üstelik hacmi büyüyerek tekrarlanan bir işmlemdir. 
Bu yüzden devlet, eski borçlarının yükünü hafifletmek  sonucunu da yaratsa, 
yeni borçlanmaları engelleyecek ölçüde bir enflasyona kayıtsız kalamaz. 

Yukarda belirttiğimiz hususlar, enflasyonun devlet borçlanmaları açısın-
dan yarattığı başlıca sakıncaları oluşturur. Bu sakıncaları gidermek için düşü-
nülen temel çözüm, devlet tahvillerinin, yaratılacak bir mekanizmayla sabit 
satın alma gücü" cinsinden ifadesi ve tahvil sahiplerine ödemelerin bu yolda 
yapılmasıdır. Böyle bir öneri son yıllarda enflasyon olayının kazandığı genişliğe 
uygun olarak, birçok ülkt iktisatçısı tarafından savunulmuştur. 

Ancak, sabit satın alma güçlü tahvil çıkarmanın yaratacağı sakıncalara da 
hemen başta işaret etmek gerekiyor. Bu sakıncalar, bu tür borçlanma öneri-
leri yapıldığında daima ve biraz da abartmalı biçimde ortaya konur: 
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1 . Belirtilen sakıncalardan birisi devlet borçlarında böyle bir mekanizma 
yaratmanın, devletin enflasyonu önleyemeyeceğini açıkça itirafı  anlamına gele-
ceğidir. Bu durum, enflasyonu büsbütün şiddetlendiren bir unsur olabilir. 

2 . Sabit satın alma güçlü tahviller, günümüzde enflasyondan zarar gör-
düğü için, enflasyona karşı ciddî bir iktisat politikası izlenmesini isteyen hatırı 
sayılır bir kitlenin böyle bir politikaya desteğini ortadan kaldırır. Zira, sabit 
satın alma güçlü tahviller artık bu kitlenin enflasyon nedeniyle zarara uğra-
masını geniş ölçüde önleyecektir. 

3 . Devlet tahvillerinin enflasyona karşı korunması ekonomideki başka 
gelir ve servet biçimlerinde de benzer değişiklikleri gerekli kılar. Bunun ya-
pılmayıp yalnızca devlet tahvilleriyle yetinilmesi hem özel kesimle kamu ke-
simi arasındaki rekabet eşitliğini bozacak, hem de ekonomi içinde ciddî sar-
sıntılar yaratabilecektir: 

Sabit satın alma güçlü devlet tahvilleri ihracı aleyhine ileri sürülen bu 
deliller içinde sonuncusu çok ciddî bir soruna değinmektedir: Bir enflasyon 
döneminde enflasyondan etkilenen çeşitli değerler içinde yalnızca devlet 
tahvillerinin seçilerek fiat artışlarına karşı korunmasındaki güçlük ve haksız-
lık. Diğer deyişle, sorunun yalnız devlet tahvilleri açısından değil, genel ola-
rak likit değerlerin korunması olarak ele alınması gerekmektedir. Devlet 
tahvilleriyle ilgili düzenleme, ancak böyle bir genel mekanizma içine oturtul-
duğu zaman anlamlı bir tedbir olur. Bu bakımdan, ekonomi içindeki çeşitli 
gelir ve servet biçimlerinin enflasyondan nasıl korunabileceği sorununa biraz 
genişçe değinmek istiyoruz. 

Enflasyonun ekonomideki farklı  gelir ve servet unsurları üzerindeki etki* 
sinin çok değişik olduğunu daha önce de belirtmiştik. Bazı gelir ve servet bi-
çimleri enflasyondan çok zararlı çıkarken bazıları fiat artışlarını azçok izliye-
bilmekte, diğer bazıları ise fiat artışından da fazla nominal değer artışı gördü-
ğünden enflasyon olayından zararla değil kârla çıkmaktadırlar. Esasen, enflas-
yon olayının yarattığı sorunların çok önemli bir bölümü de etkilerdeki bu fark-
lılıktan doğmaktadır. 

Ekonomi içindeki bütün gelir ve servet biçimlerinin enflasyon etkisinden 
kurtarılması pratik değer taşıyan bir öneri olamaz. Zira bu genişlikte bir a-
maca ulaşmak ne mümkündür -belki- ne de arzulanan bir sonuçtur. Ancak, 
enflasyondan ençok ve en elverişsiz yolda etkilenen sınırlı gelir ve servet 
biçimlerini fiat artışlarının kötü sonuçlarından kurtarmaya çalışmak uygulama 
imkânı taşıyan bir amaç olur. 

Bu sınırlı amaç, nominal değerleri az çok uzun süreli mükavelelerle be-
lirlenmiş, kısa dönemde değiştirilemeyen gelir ve servet kalemlerinin seçil-
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mesi yoluyla gerçekleştirilmek istenmektedir. Genel olarak bu gelir ve servet 
biçimleri "alacak" deyimiyje ifade edilebilen bir kategori oluşturduğundan 
konunun böyle sınırlanmasıyla sorun, alacakların enflasyona karşı korunmasına 
dönüşmektedir. 

Bu korumanın günümüzde düşünülen hemen tek yolu alacakların şu ya 
da bu biçimde gerçekleştirilecek bir endekse bağlanması yoluyla satın alma 
güçlerindeki değişmenin önlenmesidir. 

Son yılların enflasyon koşullarında çok ön plana çıkmış olmasına rağmen, 
gerçekte, alacakların sabit bir satın alma gücüyle ifadesi sorunu hayli zaman-
dır iktisatçıların dikkatini çekmiştir. Bu konuda ilk yazan iktisatçı, muhteme-
len, W. Stanley Jevons'dır1. Jevons uzun dönemli bütün sözleşmelerin, özel bir 
ölçü birimine bağlanmasını, bu endeksli ölçü birimini oluşturma görevini de 
devletin üstlenmesini savunmuştur. Böyle bir yenilikten beklediği yararlar 
hem servetin fiat değişmelerine bağlı olarak el değiştirmesini, hem de fiat deği-
şiklikleriyle ilgili bekleyişlerden doğan spekülasyonları önlemekti. Daha son-
raki yıllarda benzer bir öneri Alfred Marshall tarafından yapıldı2. Marshall, 
devletçe düzenlenecek bu yeni ölçü biriminin, az önce belirtilen yararlar ya-
nında, spekülasyonlardan doğan iktisadî dalgalanmaları da gidereceğini ileri sü-
rüyordu. 

Bütün bu ve benzer önerilerin uygulamaya geçirilmesi bahis konusu ol-
duğunda ortaya çıkacak sorunlardan ilki endekslemenin hangi tür alacaklarla 
sınırlanacağı olmaktadır. Herşeyden önce, emeğe bağlı alacaklarla servete bağ-
lı alacaklar arasında bir ayrım yapılacak mıdır? Diğer deyişle, ücret gelirleri ile 
faiz ve sermaye arasında bir ayrım yapılacak, birisi endeksleme dışı tutulacak-
mıdır? 

Çağdaş toplumların en önemli gelir kategorisini teşkil eden ücretler, 
sendikal hareketlerin ve toplu sözleşmelerin günümüzde ulaştığı aşamada, 
istense de istenmese de, fiilen fiat yükselişleriyle sıkıca ilişkilidir. Hemen her 
ülkedeki toplu sözleşme görüşmelerinde, fiat endeksleri tartışmanın referans 
noktalarından en belli başlısını oluşturur. Bu fiilî  durum karşısında ücret ar-
tışlarının, hukuken de, fiat endekslerindeki değişmelere bağlanması gerçekte 
fazla birşey değiştirmeyecektir3. Hatta, ücretlerle fiat endeksleri arasında bir 
hukukî bağ kurulmadığında bazan taraflarca  sorumsuzca ileri sürülebilecek 

1 Robert V. Eagly, "On Government Issuance of an lndex Bond", Ptblic Finance, Vol 
22, 1967, s. 270. 

2 Robert V. Eagly, Ibid. s. 270. 
3 Ücretlerle fiat artışları arasında bir hukuki bağ kurulması, ekonomideki başka un-

surların dikkate alınmadığı anlamına gelmez. Fiat seviyesi yanında ekonomideki prodük-
tivite artışı, belli sektörün ya da belli işletmenin durumu, gelir dağılımının değiştirilmesi v.s. 
gibi kaygıların ücret görüşmelerinde dikkate alınması doğaldır. 
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öneriler böyle bir bağın kurulması halinde daha anlamlı sınırlar içine sokul-
muş olabilir. Bu bakımdan, sermaye ile ilgili endeksleme çalışmaları sırasın-
da ücretlerin de endekslendiğini zımnen kabul etmek gerekir. Ancak, ücret-
lerin endekslenmesi bizim ilgimizin dışında kalan geniş bir konu olduğundan 
bir yana koyup yalnızca sermaye alacaklarının endekslenmesi üzerinde dura-
cağız4. 

Sermaye alacakları deyimi içine , geniş anlamda ele alındığında, paradan 
tahvillere, hisse senetlerine, vadeli ve vadesiz banka hesaplarına kadar giden 
geniş bir yelpaze girer. Bunlardan bazılarınının endeksleme dışında tutul-
ması hemen hemen kaçınılmaz bir zorunluktur. Örneğin para, endekslenmesi 
düşünülemiyecek böyle bir alacak türü oluşturur. Zira, paranın yerine getir-
diği çeşitli fonksiyonlar içinde ödeme aracı olma fonksiyonu, onun sabit bir 
nominal değer taşımasını zorunlu kılar. Aksine bir uygulama milyarlarca gün-
lük işlemi içinden çıkılmaz bir karışılığa götürür. Bu karşılıklığı önleyebilme 
açısından paranın ödeme fonksiyonuna, diğer fonksiyonlarına, örneğin servet 
saklama fonksiyonuna kıyasla öncelik vermek ve nominal değeri üzerinde her-
hangi bir oynamaya yol açmamak zorunluğu vardır. 

Alacaklar içinde, değişen gelir sağlayan hisse senedi türü değerlerin en-
deksleme dışında tutulması ise bu tür alacaKİarın fiat hareketlerini kendilik-
lerinden izleyebilme imkânlarına bağlıdır. Bunların getirdikleri gelir ve piya-
sa değerleri, genellikle, herhangi bir endekslemeye gerek kalmaksızın, fiatlar-
la paralel değişir. 

Bu iki kategori çıkarıldıktan sonra geriye endeksleme kapsamına yalnız-
ca sabit gelir getiren alacakların girmesi bahis konusu olabilir. Her tür devlet 
ve özel kesim tahvili, vadeli-vadesiz banka hesapları ile senede bağlı diğer 
alacaklar bu grubu oluşturur. 

Endeksleme konusunun, alacak cirisleri itibariyle böyle sınırlanmasından 
sonra ikinci bir sınırlamanın, muhtemelen, alacakların vadeleri itibariyle ya-
pılması gerekecektir. Çok çeşitli vadeler taşıyan alacakların tümünün, vade-
lerine bakılmaksızın, endeksleme konusu yapılması iktisadî hayattaki birçok 
işlemi çok güçleştirecek, bu güçlük karşılığında elde edilen yararların bir kıs-
mı hiç de önemli olmayacaktır. Çok kısa dönemlerde fiatların seyriyle ilgili 
oldukça doğru tahminler yapılabileceğinden bu tahminleri faiz, anapara öde-
mesi gibi unsurlara yansıtmak kolaydır. Dolayısıyla, kısa vadeli alacaklarda 
tarafların  esasen kolayca hesaba katabilecekleri, hesaba katılmasa bile fazla 

4 Ücretlerin endekslenmesiyle ilgili hayli zengin kaynaklar arasında birkaçı için bknz. 
Morris Goldstein, "Wage lndexation, Inflation and tha Labor Market", I.M.F. Staff  Papers, 
Vo. XXII, No. 3 (November 1975) s. 680-713; Jorgen Pedersen, "Wage Fixing according to 
the Price lndex" International Economic Papers, No. 4, s. 70-108. 
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sakınca yaratmıyacak fiat artışlarını, bu tür alacaklarda da endeksler yoluyla 
dikkate almanın gereksizliği kolaylıkla savunulabilir. 

Doğal olarak, burada endekslemeye esas olacak vadenin seçilmesi sorunu 
ortaya çıkar. Seçilecek süre ne olursa olsun, ister istemez keyfî  kalmak zo-
rundadır. Belki bu keyfî  süreler içinde "yı l" iktisadî ve ticarî hesaplarda esas 

olması, özellikle faizle ilgili uygulamalarda, çokluk, birim zaman kabul edi-
mesi açısından en anlamlı olanıdır. Üstelik bir yıla kadar olan sürelerde fiat 
değişmelerinin nisbî olarak kolay kestirilebileceği, bu süre aşıldıkça tahmin 
yapmanın zorlaşacağı da düşünülebilir5. 

Alacakların endekslenmesinde çözülmesi gereken bir başka sorun da 
bu konuda kullanılacak endeksin seçilmesi ve bu endeksin hangi kurumca 
hazırlanacağıdır. Gerçekte bu konuda, ideal olarak, her borç türü için ayrı bir 
endeks gerektiği savunulabilir. Zira, sözleşmelere taraf olan kişilerin -özel-
likle alacaklının- korunmak istenen satın alma güçleri, ilgilendikleri mal ve 
hizmetler toplamına bağlı olarak, hayli değişik olabileceği gibi, enflasyonun 
ekonominin çeşitli kesimlerini etkileme derecesi de farklılık gösterir. Temel-
de bu yargının önemli bir gerçek payı taşıdığı saklanamaz. Ancak, böyle tek 
tek tarafları,  sektörleri dikkate almak ortaya, zorunlu olarak, pek çok sayıda 
endeks çıkarır. Bu kadar çok endeksin güvenilir biçimde hazırlanması ve iz-
lenmesi ise imkânsız olur. Bu yüzden, uygulama güçlükleri, borçların endeks-
lenmesi için az sayıda, hatta tercihan, tek endeks kullanılmasını zorunlu kılar. 

Geçinme, toptan eşya , G.S.M.H. zımnî deflatörü ya da herhangi bir başka 
endeksin bu amaçla seçilmesinde bir keyfilik unsuru mevcut olacak, sözleş-
melerin bazı tarafları  yeterince korunmadıklarını daima ileri süreceklerdir. Bu 
bakımdan, endekslerin teorik açıdan en mükemmelini değil fakat sağlıklı ve-
rilere dayanan ve güvenilir bir örgütçe hazırlananının seçilmesi en makul yol-
dur. Endeksin teorik mükemmelliğinden fedakârlık edilebilmesine karşılık, 
dayandığı veriler ve hazırlıyan örgütün dürüstlüğü üstünde ciddî şüpheler u-
yanması halinde endekslemeden beklenen yararlar geniş ölçüde ortadan kal-
kar. Özellikle sonuncu noktada endeksi hazırlıyacak örgütün hükümetler ve 
işçi, işveren temsilcileri gibi gruplardan gelecek telkin ve baskılara ne ölçüde 
dayanabileceği büyük önem taşır. 

Kullanılacak endeks, her hal ve kârda yıldan daha sık aralıklarla, örneğin 
üçer ya da dörder aylık devrelerle hesaplanacaktır. Yıl gibi uzun süreli hesap-
lamalar, arada gerçekleşecek borçlanmaları ortada bırakacak, çok sık -örneğin 

5 Sylviane Guilaument Jearıne-Ney, "Les Consequences de l'lndexation des Creances 
pour la Politique Economique", Revue d'Economie Politigue, (Sept.-Oct. 1975) s. 693-720. 
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her ay- hesaplamalar ise uygulamada borçlara ilişkin işlemleri karmaşıklaştıra-
cağı gibi endeksi hazırlayan kurum açısından da güçlükler yaratabilecektir. 

Belli bir süreyi aşan bütün borçlanmalarda endeksleme uygulamasının 
zorunlu kılınıp kılınmayacağı hususu da bir başka sorun teşkil eder. Bütün 
borçlanmaları endekse bağlamak belki mantıkî basitlik açısından savunulabilir; 
ancak bu durum sözleşme taraflarını  çoğu kere arzu aetmedikleri bir kayıtla-
ma altına sokup sorunları arttırabilir. Zira, taraflar  uzun dönemli fiat değiş-
melerinin seyri hususundaki tahminlerine güveniyorlarsa ya da şu veya bu 
nedenle fiat artışlarını sözleşmede dikkate almak istemiyorlarsa, onları borç-
larını endekslemeye zorlamak fazla anlamlı ve yararlı sayılmaz. 

Böylece belli bir vadenin altındaki borçların tümünün, bu süreyi aşan 
borçların da bir kısmının endeksleme dışı tutulması ortaya endeksli ve endeks-
siz olmak üzpre, iki tür borç senedi çıkaracaktır. Biz bu borçlar içinde, esas 
olarak, yalnız devlet tahvilleriyle ilgiliyiz. Ancak, devlet tahvilleri, özel kesim 
tahvilleriyle, hatta diğer borçlanma türleriyle de sıkı ilişki taşıdığından böyle 
bir ikili borçlanma piyasasında durumun ne olabileceğine göz atmakta yarar 
vardır. 

bb. Endeksleme ve Banka Sistemi 

Türkiye gibi, iktisadî ve hukukî engeller yüzünden, sermaye piyasasının 
yeterince gelişmemiş olduğu ülkelerde banka sistemi en önemli malî kurum 
olma durumundadırlar. Bu yüzden, banka sisteminde ortaya çıkacak herhangi 
bir değişme tüm ekonomiyi derinden etkiliyecektir. Bu bakımdan endeksle-
menin bankalar üzerindeki etkisi özel bir önem taşır. 

Banka mevduatlarının endekslenmesi halinde, muhtemelen, vadesiz mev-
duatla vadeli mevduat arasında bir ayrım yapıpıp vadesiz mevduatı endeksleme 
dışı tutmak gerekecektir. Böyle bir ayrımı haklı gösterecek iki temel sebep 
vardır: (1) Vadesiz mevduat, mantıken muamele saikiyle elde tutulan asgarî 
likiditeye karşılık olmak gerekir. Oysa, bugünkü faiz yapısı içinde, vadesiz 
mevduat tasarruf  unsurlarını da ihtiva etmektedir. Vadesiz mevduatın en-
deksleme dışı tutulması, bu mevduatın bir kısmını vadeliye kaydırarak ona 
gerçek niteliğini kazandıracaktır; (2) vadesiz mevduatın endekslemeye tabi 
tutulması halinde bankaların hesaplama güçlükleri hayli artmış olur. Bu mev-
duatın endeksleme dışı tutulması, endeksleme yükünün, hiç değilse bir kıs-
mını bankaların sırtından alır. 

Ancak, endeskleme halinde vadesiz ve vadeli mevduatın gerçek faiz had-
leri arasında ortaya çıkacak farkın önemli olması, vadesiz mevduatın çok bü-
yük kısmının vadeli hesaplara kaymasına yol açabilir. Bu ihtimal ciddî bir sa-
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kınca olarak görülürse, düşünülecek bir çözüm, vadesiz mevduat faizlerinin de, 
de, vadeliler gibi, serbest bırakılması olabilir. B öyle bir serbestlik nasıl va-
deli mevduat faizlerini  -fiat artışlarına karşılık olan kısım hariç- bugünkü se-
viyelerinden daha aşağılara düşürecekse, vadesizlerin faizlerinin de bir miktar 
yükselmesi sonucunu verecektir. Dolayısıyla, muhtemel kayış kısmen frenle-
necektir. 

Mevduat faizlerinin endekslenmesi, doğal olarak, kredilerde deyeni dü-
zenlemeleri gerektirecektir. Bu endekslemenin mantıkî sonucu, kredilerin 
de endekslenmesidir. Bu konuda mevduatla az çok paralel çözüm, bir yıldan 
kısa vadeli kredilerin endeksleme dışı tutulması, bir yılı aşan orta ve uzun va-
deli kredilerin ise endekslemeye tabi tutulmasıdır. Ancak, Türkiye'de 1963-78 
döneminde olduğu gibi, kredi faizleri  Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankasınca 
belirlenirse bu düzenlemenin muhtemel sonucu bankaların kısa vadeli kredi 
açmaktan kaçınmaları, çeşitli yollarla orta ve uzun vadeli kredileri şişirmeleri-
dir. Ekonominin gerçeıc ihtiyacının ötesinde, orta ve uzun vadeli kredi geniş-
lemesi, yaratacağı maliyet yükselişleriyle, ciddî bir sakınca teşkil eder. Bu sa-
kıncayı gidermekle bankaları kısa vadeli kredilere de yöneltmek için kredi 
faizlerini  -kısa vadeliler de dahil- serbest bırakmak düşünülebilir. 

Şüphesiz, endekslemenin banka sistemi üzĞrinde yaratacağı etkiler bun-
dan ibaret değildir. Örneğin, banka likiditelerindeki değişme, kanunî karşılık-
lara ödenecek -eğer bir faiz ödenecekse- endekslenip endekslenmiyeceği, 
özel hesap biçimlerinin ne olacağı, vadeden önce çekilen mevduatın durumu 
v.s. ayrı ayrı düşünülüp düzenlenmesi gereken sorunlar çıkarır. Ancak, bizi 
asıl ilgilendiren husus deVlet borçlarının endekslenmesi olduğu için, bu sorun-
ların bellibaşlılarını yalnızca işaret etmekle yetiniyoruz. 

cc. Endeksleme ve Diğer Mali Kurumlar 

Bankalar dışındaki malî sistem de genel bir endekslemenin etkilerini 
derinden hisseder. Özel kesimin çıkardığı tahvillerin endekslenmesi, onların 
reel gelirlerini arttıracağına görn, eskisinden daha cazip hale gelen bu alana 
yeni kaynakların akması beklenebilir. Banka mevduatları da endeksleneceğin-
den bu yeni kaynaklar, mevdu?tın azaltılması yoluyla sağlanamıyacaktır. Büyük 
bir ihtimalle, tahvillere karşı artan talep, kısmen tüketicilerin eskisi,.e kıyas!? 
daha fazla tasarrufta  bulunmalarından, kısmen de hisse senedi piyasasından çe-
kilen fonlardan oluşacaktır. 

da. Endeksleme Yöntemleri 

Ekonominin diğer kesimlerinde yaratacağı sonuçlar ve alınması gereken 
tedbirler düşünüldükten sonra devletçe endeksli tahvil çıkarılmasına karar ve-
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rildiğini farzedelim. Böyle bir uygulamayla ilgili olarak kararlaştırılacak ilk 
husus endeksleme kapsamının belirlenmesidir. 

Bu hususta üç seçeneğin bulunduğu görülmektedir: 

1 . İlk seçenek yalnızca yatırılan ana paranın endekslenmesi, tahvil faiz-
lerinin endeksleme dışı tutulmasıdır. Nominal değeri, (t) vıllık vade bitimin-
de (K t) olan bir tahvil için devlet (P) fiat endeksini göstermek üzere, (t) yıl 
sonunda P t K t kadar anapara ödemeyi garanti etmekte fakat faiz haddi (i) yal-
nızca (K t ) ye göre hesaplanmaktadır. Burada (P t) fiat artışlarını belirleyen 
fiat endeksinde başlangıç yılı ile (i) yılı arasındaki nisbî değişmeyi ifade et-
mektedir. 

2 . İkinci seçenek ana paranın enoeksleme ciışı tutulması fakat yıllık faiz-
lerin fiat değişmelerine göre değişmesidjr. Yukarda kullandığımız notasyonla, 
vade sonunda ödenecek para (K,) olarak kalmakta, ancak bir (j) yılında ödene-
cek faiz, (P)fiat endeksindeki o yılın değişmesini göstermek üzere i j = K t (i + P) 
olacaktır. Örneğin, 20 yıl vadeli ve % 10 faizli bir devlet tahviline yirminci 
yıl sonunda devlet, fiat dağişmelerini hiç dikkate almaksızın, 100 lira öde-
yecek, ancak, diyelim, birinci yıl içindeki fiat artışı % 12 olmuşsa 10 + 12 
= 22 lira, ikinci yıl fiat artışı % 9 ise o yıl sonunda ödenecek faiz 10 + 9 = 
19 lira olacaktır ilh. 

3. Diğer bir endeksleme biçimiyse hem anaparanın hem de faizin endeks-
lenmesidir. Bu yöntemin değişik tarzda uygulanması imkânı vardır. Ancak, 
şöyle bir yol basitliği ve mantıkî oluşuyla, bu yöntemin bellibaşlı uygulamasını 
teşkil edebilir: 

Devlet (t) yıllık bir vade için sattığı (K t ) liralık bir tahvile, vade sonunda 
V t = P t K, lira ödemeyi yüklendi ği gibi her yılın faizini de o yılın fiat artış-
larını gösteren ana paraya göre ödemektedir. Yani, dönem içindeki (j) yılında 
ödenecek faiz i j = i Pj K t olmaktadır. Formüldeki (Pj) başlangıç yılına kıyasla 
fiat seviyesindeki nîsbîyükselişi vermektedir. Örneğin tahvilin ihraç tarihinden 
itibaren üç yıl içinde endekste % 25 artış meydana çıkmışsa % 10 faizli 100 
liralık bir tahvil için üçüncü yıl sonunda ödenecek yıllık faiz 0.10 x (100 x 
1 .25) = 1 2 . 5 lira olacaktır. 

ee. İkili Tahvil Piyasası ve Tasarruflar 

Ekonomide tüm borçların, bu arada, doğal olarak, özel kesim tahvilleri-
nin endekse bağlanması zorunlu hale getirilmezse, devletçe endeksli tahvil 
ihracının ortaya ikili bir tahvil piyasası çıkaracağını daha önce belirtmiştik. 
Bu piyasalardan birincisinde, endeksli tahvillerin arz ve talebinin karşılaşması 
ile belirlenen faiz haddi, endekse bağlı olmayan tahviller piyasasında belirle-
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nen faiz haddinden değişik olacaktır. Normal olarak, endeksli tahvil faizleri-
nin, diğerlerine kıyasla, daha düşük olması beklenir. Bu düşüklüğü yaratan 
temel unsur, günümüzün enflasyoncu ortamında endeksli tahvillerin fiat değiş-
melerinden doğan risk unsurunu geniş ölçüde ortadan kaldırmasıdır. Ancak, 
bekleyişlerin fiat düşüşleri yolunda olduğu bir ekonomide endeksli tahvil 
faizlerinin endeksizlerden yüksek olabileceğini de belirtmemiz gerekir. 

Şüphesiz, enflasyon bekleyişlerindeki değişmeler ile her iki piyasadaki 
talep arasında sıkı bir bağ bulunacaktır. Kişilerin ilerki dönemlerle ilgili tah-
minlerinde enflasyon tehlikesine daha büyük ağırlık vermeleri, endeksli tah-
viller piyasasında talebin büsbütün büyümesine, diğer deyişle talep eğrisinin 
kayışına yol açacaktır. Bu talep artışı kısmen endekslenmemiş tahvil piyasasın-
dan, kısmen diğer piyasalardan gelecektir. Ancak, her halde, böyle bir talep 
kayışı sonucunda, eğer tahvil arzı sabit kalıyorsa, piyasa faizi düşecektir. 

Diğer yandan, enflasyonla ilgili bekleyişlerin endekslenmemiş tahvil pi-
yasasındaki etkisi ise tam ters yönde olacaktır. Normal olarak, enflasyon hı-
zının artacağı yolunda bir tahmin, birçok kişiyi piyasadan çekeceği, kalanların 
da bu tür tahvile para yatırma arzusunu kısacağı için sonuç, talep eğrisini 
bütünüyle kaydıran bir talep azalmasıdır. Endekslenmemiş tahvil arzı veri 
iken böyle bir talep kayışınınn sonucu faiz haddinin yükselmesidir. 

Her iki piyasa birlikle dikkate alındığında, enflasyon tahminlerinde-ve 
gerçekleşmelerinde- bir artışın, endekslenmemiş tahvil piyasasından endeks-
lenmiş tahvil piyasasına bir talep kayışı getireceği , bunun sonucunda da ilk 
piyasadaki faiz haddinin yükseleceği, ikinci piyasadaki faiz haddinin ise düşe-
ceği söylenebilir. 

Bu piyasalar faiz hadleri arasındaki fark her iki piyasadaki değişmelerden 
birden etkilenecektir. Bu fark enflasyon hızına eşit, ondan küçük ya da bü-
yük olabilir. Hangi ihtimalin gerçekleşeceğini belirleyen esas unsur bu pi-
yasalara akan tasarruflardaki  değişmeler olacaktır. 

Genellikle, endeksli tahvil çıkarılmasının özel kesimin toplam tasarruf-
larını arttıracağı hemen hiç tartışılmadan kabul edilir. Nitekim, bölümün ba-
şında endeksli devlet borçlanmasının leh ve aleyhindeki klasik delilleri belir-
tirken bu hususu, lehte ileri sürülen en önemli iktisadî gerekçe olarak işaret 
etmiştik. Ancak, bu kabulün' gerisinde gerçekte bazı varsayımların yattığı 
kolaylıkla görülebilir. 

Bu varsayımlardan birincisi endeksli tahviller çıkarılmasının tahvil pi-
yasasında carî faiz haddinde genel bir yükselme yaratacağı, ikincisi ise faizdeki 
bu değişmenin toplam tasarrufları  arttırıcı bir etki göstereceğidir. 
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İlk varsayımla ilgili olarak neler söylenebilir? Endeksli tahvillerin piyasa-
ya çıkışının faizlerle ilişkili iki tür etki yapacağı düşünülmelidir: 

1 . Piyasada yalnız endekssiz (nominal ifadeli) tahvillerin bulunması ha-
linde enflasyon nedeniyle sermayeden kaybedilmesi riski mevcutken, endeskli 
tahviller bu riski ortadan kaldıracaktır. 

Enflasyon haddinin nominal ifadeli tahvillerin faiz haddini geçtiği zaman-
larda ortaya çıkan sermaye kaybı, özellikle enflasyon oranı büyüdükçe, çok 
ciddî bir risk olarak görünmektedir. Zira, alışkanlıklar, hukukî güç üKİer, 
ahlakî engeller ya da sadece enflasyon hızının düşük tahmin edilmesi gioi se-
beplerle nominal faiz haddi çok zaman enflasyon hızındaki artışa ayak uydura-
mamaktadır. Bu durumda, tahvile yatırımlarda sermayenin erimesiyle karşı 
karşıya gelinir. 

Endeksli tahvillerde reeı faiz haddinin sıfırın altında saptanması düşü-
nülemiyeceğine, enflasyon hızının da reel faiz haddine otomatik eklenmesi 
kabul edildiğine göre, endeksli tahviller açısından, negatif reel faiz haddine 
bağlı sermaye kaybı tehlikesi ortadan kalkmış demektir. 

Endeksli tahviller ihracından sonra oluşacak ikili piyasada nominal ifade-
li tahviller için ise durum böylesine açık değildir. Normal olarak endeksli tah-
villerin reel faizi ile endekssiz tahviller faizi arasındaki farkın toplumun enf-
lasyon tahminlerine az çok denk düşmesi beklenir. Ancak, toplumun bütü-
nüne atfedilebilecek bir enflasyon tahmini, toplumu oluşturan kişilerin tek 
tek tahminlerinden farklı  olabileceğinden, düşük tahmin edenlerin tasarrufları, 
enflasyon haddinden daha düşük faizli tahvillere çekilmiş olabilir. Ayrıca, top-
lumun enflasyon tahmininin fiilen  6erçeKİeşen enflasyon h?ddinin altında kal-
ması ihtimali de vardır. Bütün bu durumlarda anılan türden bir sermaye kaybı 
ile karşılaşılabilir. 

2 . Endeksli tahvillerin nominal tahvillere bir alternatif  olarak ortaya çık-
ması, muhtemelen, nominal tahvil faizlerinde de yükselmeye yol açacaktır. 
Eğer piyasadaki faiz hadleri kamu otoritelerinin müdahalesiyle düşük tutul-
mam ışsa, endeksli tahvil ihracından önce de, piyasada nominal faizin enflasyon 
hızına eşit ya da onu aşan bir düzeyde teşekkül etmiş olması imkânı şüphesiz 
vardır. Ancak, biraz önce belirttiğimiz çeşitli nedenler genellikle nominal faiz 
haddindeki değişmeleri enflasyon hızındaki değişmelerin gerisinde tutmakta-
dır. Bu durumlarda endeksli tahviller, nominal ifadeli tahviller faizinde de yük 
selme yaratabilir. 

Endeksli tahvillerin gerek tahvil yatırımlarındaki riski kaldırma, gerekse 
reel faizi yükseltme açısından etkileri oldukça açık, seçik belirlenebilirken 
bu etkiıerin toplam özel tasarrufları  arttırıp arttırmayacağı hususu daha güç 
cevaplandırılabilir. 
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Enflasyon hızının çok aşırı büyüyüp tasarruf  etme arzusunu geniş ölçüde 
kemirmediği hafif  enflasyon dönemlerinde tasarrufların  faiz haddindeki de-
ğişmelerle ilişkisini kestirmek özellikle güçtür. Zira, enflasyon hızına kıyasla 
düşük bir faiz geliri elde eden bazı kişiler bu düşüklüğü telafi edebilmek ama-
cıyla tasarruflarını  arttırabilirler.  Reel faizin "sıfır"ın altına düşmesiyle ser-
maye kaybına yol açılması halinde bu kayıpları telafi arzusu tasarruf  arttırıcı 
böyle bir etkiyi özellikle yaratabilir. Faiz haddindeki yükselmeler bu davranış-
taki insanların tasarruflarını  ?rttırmak yerine azaltacaktır. Ancak, toplum 
içindeki bir başka kesimin tasarruflarının  ise, aksine, faiz haddiyle müsbet bir 
ilişki içinde olacağı şüphesizdir. Bu grup için faiz haddindeki yükselmeler ta-
sarruflarını  arttırma yolunda bir dürtü teşkil edecektir. Toplam tasarrufları 
arttırma açısından değişik yapıda bu iki kitlenin hangisinin daha ağır basacağı 
hususunda a priori fazla şey söylenemez. 

Ancak, enflasyon hızının büyüyüp toplumda sürekli bir enflasyon korku-
sunun yerleştiği dönemlerde durum daha kolaylıkla kestirilebilmektedir. Ta-
sarrufların  sabit gelir getiren yatırım mallarına yönelmesi halinde sermayenin 
geniş ölçüde erimesine engel olunamıyacağı korkusu bir kere topluma yerleşti 
mi bunun normal sonucu tasarrufları,  fiat artışlarını izliyebilecek, dolayısıyla 
sermaye kaybı yaratmıyacak alanlara yatırmak, bu tür yatırım fırsatlarının 
bulunmadığı ya da sınırlı olduğu durumlarda tasarrufları  azaltmaktır. Hızlı 
enflasyonların yatırımları çarpıtıcı ve tüketim çılgınlığı yaratan bu özelliği 
çok iyi bilindiği için üzerinde fazla durmayı gerekli bulmuyoruz. 

Yukarda belirtilen iki husus birlikte ele alındığında, endeksli tahvil 
ihracının toplam özel tasarrufların  yükselmesineyol açmasının ciddî bir ihtimal 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür tahviller, eğer tüketim arzularının şiddetle can-
lanmış olduğu yüksek oranlı bir enflasyon ortamında ihraç ediliyorlarsa, ta-
sarruf  yükselişi daha da büyük bir güvenle tahmin edilebilir. 

B. T Ü R K İ Y E ' D E D E V L E T B O R Ç L A N M A S I 

Osmanlı jmparatorluğunun dış ve iç borçlanmayla ilgili denemeleri öyle-
sine kötü sonuçlar vermişti ki genç Türkiye Cumhuriyetinin yöneticileri, dış 
borçlanma bir yana, iç borçlanmaya girişme hususunda bile uzun yıllar çok is-
teksiz kaldılar6. Cumhuriyetin ilk iç borçlanmasının ancak 1933 yılında gerçek-

6 Osmanlı İmparatorluğunda dış borçlanmaya ilk kez Kırım Savaşı sırasında 184S yılın-
da başvurulmuştu. Daha sonra İmparatorluk birbirini izleyen çok sayıda dış borçlanmanın 
ana para Ve faizini ödeyemez duruma geldiğinden 1881 de Muharrem Kararnamesi ile Düyun-
u Umumiye idaresi kurulmasına ve bu borçların ödenmesiyle ilgili işlemlerin bu kuruluşa 
bırakılmasına rıza göstermek zorunda kaldı. Düyun-u Umumiye idaresi Lozan Andlaşmasına 
kadar Türkiye'de çalışmalarını sürdürdü. 

Osmanlı İmparatorluğu iç borçlanma girişimine çok daha geç başlamıştır. 1918 yılındaki 
ilk ve son iç borç denemesi (1334 istikraz-ı Dahilisi) Savaş koşulları içinde hayli başarısız 
oldu. 
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leştirilmesi, esas itibariyle geçmişin acı hatıralarının zihinlerden silinememe-
sindendir. Belki yine bu yüzden, hem ilk borçlanma (1933 Ergani İstikrazı) hem 
de izleyen borçlanmalar bir süre yalnızca verimli sayılan bazı projelerin 
-esas itibariyle demiryolu yapımının- finansmanı için kullanıldı. Ancak za-
manla, kısmen borçlanmaya karşı çekingenliğin ortadan kalkması, kısmen 
İkinci Dünya Savaşının malî sıkıntıları nedeniyle daha başka amaçlarla tahvil 
çıkarıldığı görülüylor7. 1950 lere gelindiğinde ise bütçe açıklarını kapatmak 
için hemen heryıl iç borçlanmaya baş vurulması adeti yerleşmişti bile. 1963-78 
döneminde de iç borçlanma, esas olarak, bir istikrar politikasının tamamen 
dışında, devlet bütçesindeki açıklan kapatmak amacıyla kullanılmıştır. 

Bu dönemde tahvil ihracıyla ve diğer yollarla gerçekleştirilmiş, bütçeden 
ödenmesi gereken devlet borçlarını gösterien Tablo 21 in incelenmesi bize 
borçların gelişimiyle ilgili önemli bilgiler vermektedir. 

Her yıl biraz daha yüksek nominal değerde devlet tahvili çıkarma alışkan-
lığı özellikle son yıllarda önemli boyutlara varmış, 1964 yılında yalnız 200 mil-
yon lira olan tahvil ihracı 1978 de 17 milyar lirayayaklaşımıştır. Bunun sonucun 
da tahvil ihracından doğan toplam borç miktarının gerek vergi gelirle-
rine gerekse G.S.M.H. ya oranı sürekli büyümüştür. Diğer yandan, devlet 
tahvili ihracı dışındaki bütçe borçları nisbî olarak önem kaybettiğinden top-
lam bütçe borçlarındaki gelişme nisbî azalma yönünde olmuştur. Gerçekten, 
1965-66 yıllarında vergi gelirlerinin tümüne yakın büyüklükteki toplam büt-
çe borcu 1978 de vergi gelirlerinin yansına inmiş, yine 1965 te toplam bütçe 
borçlarının G.S.M.H. ya oranı 0.133 iken 1978 de 0.085 e düşmüştür. 

Devlet bu dönem boyunca, tahvil ihracından, çok küçük bir maliyetle, 
önemli fonlar elde etmiştir. Maliyetin küçüklüğü, bir yandan tahvil faizlerinin 
düşük tutulmasıyla, diğer yandan çeşitli kişi ve kurumların devlet tahvilleri 
almaya hukuken ya da fiilen mecbur tutulmaları ile gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyetinin ilk borçlanması olan 1933 Ergani İstikrazı tah-
villerinin faizi % 5 olarak saptanmıştı. Tahviller nominal değerlerinin biraz 
altında satıldığı için gerçek faiz % 5 in bir miktar üstündeydi. Daha sonra çıka-
rılan tahvillerde faiz haddi yükseltile'rek % 7 ye çıkarıldı. Bu oran 1954-46 yıl-
larına kadar korundu. 1946 da çıkarılan Kalkınma İstikrazı tahvillerinde faiz 
% 6 idi. Bir yıl önce çıkarılan Toprak Tahvillerinin faizi ise %5 olarak saptan-
mıştı. % 6 faiz haddi, izleyen birkaç yılın borçlanmalarında korunduktan son-

7 1918 Osmanlı borcunun tahkimi için 1938 de çıkarılan "1938 İstikrazı", 1942 deki 
"Milli Savunma İstikrazı", 1946 daki "Kalkınma İstikrazı", 1947 de Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu gereğince kamulaştırılan toprak bedelleri karşılığında verilmek üzere çıkarılan "Top-
rak Tahvilleri", ilk yılların, demiryolu inşası dışındaki amaçlarla girişilen borçlanmalarının 
belli başlılarındandır. 
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ra 1958 yılından başlayarak yeni bir indirime gidildi ve nominal faiz% 5 olarak 
kararlaştırıldı8. Bu had uzunca bir süre muhafaza edilmiştir. Ancak 1960 dan 
itibaren failin tedricen yükseltilmesi yoluna gidildi. 1970 yılında % 9 olarak 
saptanan faiz haddi 1978 de % 11 e çıkarıldı9. 

İkinci Dünya Savaşından önceki yıllarda, genel fiat seviyesi düşerken % 
5. % 7 gibi bir faiz verilmesi devlet tahvillerini tasarruflar  için hayli cazip bir 
yatırım fırsatı  yapıyordu. Oysa, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki ve onu izleyen 
yıllardaki fiat artışları karşısında, bu nominal faiz değerleri çok küçük kaldı. 
Hele 1963 sonrası dönemde, devlet tahvilleri faizlerinin yetersizliği büsbütün 
göze batar bir biçim aldı. Zira, bu dönemde çıkarılan devlet tahvillerinin no-
minal faizi genel olarak çıkarıldığı yılın fiat artışlarının bile gerisindeydi. 1969 
dan itibaren giderek hızlanan fiat artışları karşısında tahvillerin reel faizi açık-
ça negatif olmuştur. Bu durum tahvillere yatırılan sermayenin kısa zamanda 
erimesine yol açıyordu. Örneğin, 1978 yılındaki gibi %50 yi aşan yıllık fiat 
artışıyla , ayni yılın % 11 faizli devlet tahviline yatırılan 100 lira, yirmi yıllık 
itfa dönemi sonunda 1978 fiatlarıyla yalnızca 3 kuruşluk değer taşıyacak, diğer 
deyişle sermaye bütünüyle erimiş olacaktır. Devletçe ödenen faize gelince 
böyle bir enflasyon hızıyla daha ikinci yıl sonunda sabit fiatlarla 5 liraya, yir-
minci yıl sonunda ise fiilen "sıfıra" inmektedir. 

Bu durumun, yatırım ve tasarruf  imkânları son derece kısıtlı olan düşük 
ve orta gelirli kişiler açısından yarattığı iktisadî, ahlakî sakıncalar ortadadır. 
Devlet bu kişilerin sınırlı tasarruflarını,  başka bir alana yatırma imkânlarının 
fiilen aznğından yararlanarak sahiplenmekte ve enflasyonla eriyen bu tasarruf-
ları onlara geri ödemekten kurtulmaktadır. 

Devlet tahvillerine hukukî bir zorlama olmadan yatırılan bu fonlar yanın-
da bir de kanunlarla yaratılan zorunluklara bağlı olarak tahvil alımlarına ayrıl-
ması gereken fonlar vardır. Doğal olarak, burada, devletin ahlakî ve hukukî 
planda ek bazı sorumluluklar taşıdığı söylenebilir. Biraz önce değindiğimiz 
tasarrufların,  hiç değilse gönüllü olarak devlet tahvillerine yatırılmaları, 
devletin politikasını mazur gösterecek bir delil olarak kullanılabilir. Oysa, 
az sonra belirteceğimiz belli kategorilerde devlet böyle bir yatırımı zorunlu 
kılmakta, ilgili kişi ve kurumlara bir tercih hakkı bırakmamaktadır. Böyle 
olunca, borçlanma adı altında zorla alınan fonların enflasyonla geniş ölçüde bir 
vergiye dönüştürülmesini savunmak hemen hiç mümkün değildir. 

8 Gerek bu yıldan önce, gerek sonra seyrek aralıklarla çıkarılan ikramiyeli tahvillerde 
faiz haddi belirtilen değerlerin bir miktar altında tutulmuştur. 

9 Faiz haddi 1979 yılında % 18 ve kitabın yazılması tamamlandıktan sonra 1980 yılında 
"Hazine Tahvilleri" adıyla çıkarılan borçlanmalarda % 28 olarak saptanmıştır. 
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Çeşitli tarihlerde çıkarılan kanunlarla kendilerine devlet tahvilleri satın 
alma zorunluğu yüklenen özel ve kamusal kuruluşlar şu gruplarda toplana-
bilir: 

1 . Kamusal ve özel sosyal güvenlik kurumları 

6.6.1941 tarih ve 4060 sayılı Yüzde Beş Faizli Hazine Tahvilleri İhracına 
Dair Kanunun 2. maddesi "Genel ve katma bütçeli dairelerle, özel idare ve 
belediyelere ve sermayesi bunlar tarafından sağlanan döner sermayeli ku-
ruluşlara ve İktisadî Devlet Teşebbüslerine ve imtiyazlı şirketlere ait emek-
li sandıkları veya emekli ve yardım sandıklarına" ödeyecekleri emekli aylığı 
veya tazminatına ve yapmaya mecbur oldukları yardımlar ve idare masraflarına 
kafi miktardan fazla paralarını devlet iç istikraz tahvillerine yatırma yüküm-
lülüğünü getirmektedir. 

8.6.1949 tarih ve 5434 savılı Emekli Sandığı Kanununun 22. maddesine 
göre Sandığın mevcutlarından "ihtiyatları, normal ve belli ihtiyaçlar için ser-
best bırakılmaları lazımgelen miktarlar çıkarıldıktan sonra" geriye kalalanın 
yüzde kırkını geçmeyen bir kısmı "...Devlet bono ve tahvilleriyle Amortis-
man ve Kredi Sandığı tahvillerine" yatırılır. 

9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı jşçı Sigortaları (Sosyal Sigortalar) Kurumu 
Kanununun 20. maddesinde Kurumun çeşitli sigorta kolları için ayıracağı 
yedek akçaları kullanma biçimi gösterilirken "Devletin çıkardığı veya kefil 
olduğu tahvillere yatırmak" da belirtilmektedir. 

Benzer bir hükmü 14.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Bağkur Kanununda da 
buluyoruz. Anılan kanunun 16. maddesinde sigorta karşılıklarının yatırım 
alanları arasında "Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahviller ile gelir ga-
rantisi verdiği hise senetlerine yatırım" yapılması öngörülmüştür. 

1964 yılında 441 sayılı kanunla Devlet Yatırım Bankası kurulurken de 
Emekli Sandığı, jşçi Sigortaları Kurumu ve İktisadî Devlet Teşekkülleri için 
tahvil alma zorunluğu getirilmiştir: 

Md. 9- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve jşçi Sigortaları 
Kurumu kaynaklarından İktisadî Devlet Teşekküllerinin kredi ih-
tiyaçlarına tahsis edilmesi kararlaştırılan paralarla İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin yatırım ve işletme ihtiyaçları üstünde devamlılık 
gösteren finansman fazlaları  Devlet Yatırım Bankası tahvillerine ya-
tırılır . . . 

İktisadî Devlet Teşekküllerinin yıllık finansman ihtiyaçlarının tes-
biti için yapılan incelemelerde, birinci fıkradaki mecburiyeti yerine 
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getirmiş olup olmadıkları araştırılır ve ertesi yıl için Yatırım Ban-
kasının tahvillerine yatırmaları gereken paralarla Yatırım Bankasına 
satmaları gereken tahvil miktarları tesbit olunur. 

2 . Limited ve anonim şirketler 

6 .6.1941 tarih ve 40 60 sayılı Yüzde Beş Faizli Hazine Tahvilleri İhracına 
Dair kanunun 1. maddesi ortaklıklar için devlet tahvilleri satın alma zorunluğu-
nu yükselemiştir:"... ortaklıklar Ticaret Kanununun 426 nci maddesi ge-
reğince ayırmaya mecbur oldukları karşılık ve ihtiyatlar mukabilinde senedat 
cüzdanlarında Devlet iç istikraz tahvilleri bulundurmakla ödevlidirler." Bu 
maddede atıf yapılan eski Ticaret Kanununun yerini 6762 sayılı Ticaret Kanu-
nunun almasından sonra, doğal olarak, ihtiyat sayrılmasına ilişkin madde nu-
maraları değişmiştir. Fakat, asıl önem taşıyan nokta şudur ki 4060 sayılı kanun 
şirketler için böyle bir yükümlülük getirmesine karşılık, buna riayetsizlik ha-
linde uygulanacak müeyyideler belirtilmemiştir. Bu durumda, devlet tahvil-
leri almayı fiilen ihtiyarlarına bırakılmış sayan şirket yöneticileri, yakın 
tarihe kadar, kaynaklarını başka biçimlerde değerlendirmeyi tercih etmişler 
ve devlet tahvillerine sınırlı yatırımlarla yetinmişlerdir. 

Böylece fiilen fazla işletilmeyen bir hüküm 26.9.1978 tarih ve 2171 sa-
yılı yetki kanununa dayanılarak 1979 Eylülünde çıkarılan bir kararnameden 
sonra büyük önem kazanmıştır. Bu kararname 4060 sayılı kanunun 5072 sayılı 
kanunla değişik 1. maddesini yeniden değiştirerek şu biçimi vermiştir: 

Mn. 1 - Anonim şirketlerle limited şirketler (bankalar ve sigorta 
şirketleri dışında) Türk Ticaret Kanununun 466 ncı maddesi hük-
müne göre yıllık kârlarından ayırdıkları yasal yedek akçelerin ta-
mamını Devlet İç İstikraz Tahvillerine yatırırlar. 

Ayni kararnamenin diğer maddelerinde tahvil alma zorunluğuna uyma-
yan şirket yöneticileri için hayli ağır müeyyideler öngörüldüğünden önümüz-
deki yıllarda şirket ihtiyatları devlet tahvilleri için önemli bir kaynak olacak 
demektir. 

3 . Bankalar 

2.7.1958 tarih ve 7129 sayılı Bankalar Kanununun 36. maddesi, bankalar 
açısından şirketlerinkine benzer bir yükümlülük yaratmaktadır: "Bankalar, 
senelik kârlarından Türk Ticaret Kanunununun bu husustaki hükmü uyarınca 
ayırmak mecburiyetinde bulundukları kanunî ihtiyat akçeleri ile yukardaki 
madde [Md. 35] mucibince tesis edecekleri muhtemel zarar karşılıklarının 
tamamını senelik bilançolarının heyeti umumiyelerince kabul ve tasdikini 
mükeakkip bir ay içinde, mübayaa kıymetleri üzerinden Devlet iç istikraz ve-
ya Amortisman ve Kredi Sandığı tahvillerine yatırırlar." 
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Yukarda belirtilen her üç grup alıcı için de devlet tahvili satın alma,tam 
bir gönüllü seçimin ötesinde, hukukî-fiilî  zorlamaların bir sonucu olduğuna 
göre burada devletin manevî sorumluluğu yeni boyutlar kazanmaktadır. Dev-
let, bu kuruluşları kendi tahvillerini almaya zorlamak yoluyla, onların kay-
naklarının önemlice bir kısmını zaman içinde eritmekte haklı görülebilir mi? 
Özellikle sosyal güvenlik kurumlarının üyelerine karşı yükümlülükleri ne-
deniyle giderek büyüyen malî zorlukları dikkate alınırsa, devlete böyle bir 
kaynak devri iktisaden yerinde sayılmalı mı? 

Bu sorulara müsbet cevap vermenin güçlüğü açıktır. Böyle olunca devle-
tin kendisine gönüllü ya da gönülsüz olarak borç verenleri koruyacak çözüm 
leri düşünmesi gerekir. Şüphesiz, bu konuda en uygun çözüm enflasyon hızı-
nın sıfıra yakın değerlere düşürülmesi olurdu. Ancak, böyle bir sonuç Türki-
ye koşullarında önümüzdeki yıllar için çok muhtemel görünmüyor. Bu durum-
da çarenin, yavaş ya da hızlı, fakat sürekli bir enflasyonla birlikte yaşayacağımı-
zı hesaba katarak araştırılması gerekir. 

Devlet tahvilleri sahiplerini enflasyona karşı koruyacak kesin çözümün 
tahvillerin endekslenmesi olduğuna önceki sayfalarda değinmiş ancak böyle bir 
yola gidilmesi ile ortaya çözülmesi gereken çeşitli sorunların çıktığını da be-
lirtmiştik. Türkiye için de bu güçlüklerin bahis konusu olacağı açıktır. Ancak, 
bize öyle geliyorki, endeksleme konusunda asıl engel, ciddî çabalarla yenile-
bilecek bu güçlüklerde değil, endeksleme sonucu çok yükselecek nominal 
faiz yükünün uygulayıcıların gözünü korkutmasındadır. Yaratılan kanunî 
zorlamalar ve fiilî  yatırım kısıtlamaları sayesinde yıllarca önemli meblağların 
devlet tahvillerine yatırılmasına alışılmış bir ortamda ayni kaynaklar için daha 
yüksek bir "f iat" verilmesine ilgilileri ikna etmek kolay değildir. 
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S O N U Ç 

Türkiye İkinci Dünya Savaşı sonrasının yaygın fiat yükselişlerini en yakın-
dan hisseden ülkelerden biri oldu. Özellikle 1968 den buyana büyük boyutla-
ra ulaşan enflasyon, pek çok iktisadî-toplumsal kurum gibi, devlet bütçesi 
gelirlerini de yakından etkiledi. Bu etkilerin 1963-78 döneminde nasıl gerçek-
leştiğine ilişkin çeşitli bilgileri daha önceki sayfalarda, bir teorik çerçeve içine 
oturtmaya çalışarak, verdik. 

Devlet, yaratılmasında geniş sorumluluk taşıdığı enflasyondan hatırı 
sayılır bir gelir sağladığı için enflasyondan yararlanan kurumların en başında 
devletin geldiği söylenebilir. Ancak, özel kesimden devlete, enflasyona bağlı 
bir kaynak naklinin ayrıntıları, vergi gelirleri ve iç borçlanma gibi, devlet büt-
çesinin iki büyük bölümü itibariyle incelendiğinde, enflasyonun çeşitli gelir 
kalemleri üzerinde yarattığı etkilerin farklılığı ortaya çıkmaktadır. 

Vergi sistemi bütünüyle ele alındığında, vergi hasılatının toplam nominal 
gelir artışlarını, ele alınan dönemde hayli iyi izliyebildiği görülüyor. 1963-78 
arasında G.S..M.H. ya göre toplam vergi gelirleri elastikiyetinin, üç yıl 
dışında, daima "bir" in üstünde bulunuşu, sistemin nominal gelir artış-
larını da aşan bir hasılat sağladığını ifade etmektedir. Özel kesimden fon ak-
tarmakta başarıyı gösteren bu durum, yapısal esnekliğin bir işareti olarak, 
lehte bir unsur sayılabilir. Ancak, biraz daha yakından bakıldığında ortada ver-
gi sistemine ilişkin çok daha değişik sorunların bulunduğu görülecektir. 

Bir kere, vergi sisteminin yapısal esnekliği ve bu esnekliğin yarattığı is-
tikrar etkisi, ancak devletin elde ettiği tüm vergi hasılatınım harcamaması 
halinde bahis konusu olabilir. Şayet devlet artan vergi gelirlerini', otomatik ola-
rak, devlet harcamalarına dönüştürürse ortada istikrarlandırmadan bahset-
mek için sebep almaz. İşte Türkiye'deki durumun buna çok benzemesidir 
ki vergi gelirlerindeki bir artışı -harcamaları dikkate almadan-enflasyona karşı 
bir tedbir gibi görme imkânını kaldırmaktadır. Zira, devlet bütçesinin bir 
konjonktür politikası aracı olabileceği fikri  Türkiye'de uzun zamandır tama-
men bir yana bırakılmıştır. Siyasal karar organları toplumun çeşitli kesimle-
rinden gelen örgütlü baskılara karşı dirençlerini kaybetmiş göründüğünden, 
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kamu harcamalarını sınırlama imkânı yokolmuş, bu durumda vergi gelirlerin-
deki artışın bir bütçe fazlasına dönüştürülmesi de, pratik değer taşıyan bir ö-
neri olmaktan çıkmıştır. 

Artan vergi gelirlerinin tamamen harcamalara dönüştüğü gerçeği bir yana 
konulsa bile, bizzat vergi sisteminin yapısında, enflasyona bağlı olarak, ortaya 
çıkan gelişmeler de son derece kaygı vericidir. 1963-78 döneminde gelir, 
servet ve harcamalar üzerinden alınan vergiler biçimindeki üçlü ayrım kinde 
çok belirgin eğilim, gelir üzerinden alınan vergilerin toplam vergi hasılatı 
içindeki payının, harcamalardan alınan vergiler aleyhine, gelişmesidir. Bunun 
açık nedeni, harcamalar üzerinden alınanlar arasında specifique esaslı bir çok 
verginin bulunmasına karşılık gelir üzerinden alınanların, doğal olarak, od 
valorem esaslı oluşudur. 

Genellikle harcamalar üzerinden alınan vergiler, gelir üzerinden alınan-
lara kıyasla, daha az adil sayıldıklarından ilk bakışta bu gelişme - specifique ver-
gilerdeki potansiyel hasılat imkânının yok oluşu bir yana- sosyal adalete uygun 
görünebilir. Oysa gerçek durum hiç de öyle değildir. 

Gelir üzerinden alınan vergilerdeki en önemli artış, vergi sisteminin de 
belkemiği sayılabilecek, Gelir Vergisinde gerçekleşmiştir. Gelir Vergisinin 
müterakki tarifesi,  enflasyon sebebiyle nominal olarak geliri şişen pek çok ki-
şiyi gittikçe daha yüksek oranlarda vergilemiştir. Ancak, burada da çeşitli 
gelir dilimlerinde bulunanların ve değişik kazanç türleri elde edenlerin etki-
lenişi çok farklı  olmuştur. Tarife % 10 ile % 60 arasında müterakki olduğuna 
ve 1,000,000 lirada % 60 oranı ile müterakkilik sınırına ulaşıldığına göre top-
lam yıllık gelirleri dönem başlarında bu miktarı aşan ya da ona çok yakın ki-
şiler için enflasyon nedeniyle Gelir Vergisi yükünde bir artış bahis konusu ol-
mamıştır. Oysa, aşağı ve orta gelir dilimlerindeki kişiler, reel gelirleri aynı 
kalsa bile, her yıl biraz daha yukarı bir gelir dilimi içinde daha ağır vergi öde-
me durumunda kalmışlardır. Demek oluyor ki, enflasyon yüksek gelir dili-
mindeki lerin vergi yükünü arttırmaz ya da pek az arttırırken daha düşük ge-
lir dilimlerindeki kişiler üzerine büyük yük bindirmiştir. 

Benzeri bir vergi yükü farklılaşmasını kazanç türleri artısında da görü-
yoruz. Gelir Vergisi Kanununda yedi başlık altında toplanan kazahçlardan, 
istisna ve muaflıklar dışında kalanlar -bazı özel vergileme biçimleri bir yana 
bırakılırsa-ya yıllık beyannameyle ya kaynakta tevkif yoluyla vergilendirilir. 
Bu kazançlar içinde ücret geliri sahipleri, eğer başka kaynaklardan gelir elde 
ettikleri için beyanname verme zorunda değiller ise, vergilerini yalnızca kay-
nakta tevkifle öderler. Oysa, diğer gelir sahipleri, yine özel stopaj halleri dı-
şında, ilke olarak, verecekleri yıllık beyannamelerle vergi ödeme durumunda-
dırlar. 
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Enflasyon koşullarında, kaynakta tevkifle, beyannameyle vergi ödeme a-
rasında çok ciddî bir fark ortaya çıkar. Kaynakta tevkif halinde, beyanname 
verilmesine kıyasla, vergi kaçırma imkânlarının çok az oluşu dikkate alınmasa 
da -o husus enflasyonla doğrudan ilişkili değildir- beyannameli mükellefler 
vergilerini diğerlerine kıyasla çok daha geç ödeme durumundadırlar. 

Türkiye'de "kazandıkça öde" ilkesi Gelir Vergisi Kanununagirmediği için, 
yıllık beyannameye tabi kazançlarda geçmiş yılın vergisi Mart ayında verilen 
beyanname ile ve Mart, Temmuz ve Kasım aylarında üç taksitte ödenmekte-
dir10. Bu hal gelirin kazanılması ile vergisinin ödenmesi arasına, normal ola-
rak, en az bir yıllık bir sürenin girdiğini göstermektedir. Oysa, ücretliler 
için böyle bir gecikmeden yararlanma imkânı yoktur. Enflasyon haddi yük-
seldikçe vergi ödemedeki gecikme son derece ciddî bir avantaj olur. Bu durum 
1963-78 döneminde ücretlilerle diğer kazanç sahipleri, özellikle ticarî kazanç 
elde edenler, arasında ciddî bir ayrım yaratmıştır. 

Diğer yandan, harcamalar üzerinden alınan vergilerin enflasyon etkisiyle 
erimesi de -devletin gelir kaybı hesaba katılmasa bile- ilk bakışta sanıldığın-
dan daha az sosyal adalete uygundur. Zira, bu büyük grup içinde Taşıt Alım 
Vergisi, Motorlu Kara Taşıtları Vergisi,Bina İnşaat Vergisi gibi bir kısım speci-
fique vergiler, hiç değilse başlangıçta, bir sosyal adalet kaygısıyla müterakki 
bir yapıda tarifelendirilmeğe çalışılmıştır. Bu tür vergiler matrahının enflas-
yonla erimesinin gelir dağılımının düzeltilmesine yardımcı olmadığı açıktır. 

Enflasyon iktisadî-toplumsal sistemin işleyişini önemli ölçüde etkiledi-
ğine ve önümüzdeki yıllarda da fiat artışlarını toplum olarak yaşamağa devam 
edeceğimize göre vergilemeye ilişkin alışkanlıklarda ve kurumsal düzenle-
melerde değişiklikler yapılması zorunlu görünüyor. 

Her şeyden önce bugünkü yapısıyla korunan bir vergi sisteminin hızlı bir 
enflasyonla çok kısa dönemlerde çarpıklaştığını ve iktisadî etkinlik, sosyal a-
dalet v.s. açılarından son derece sakıncalı sonuçlar yaratır hale geldiğini kabul 
etmek gerekir. Bu bakımdan, böyle dönemlerde sistemin yapısal esneklik ve 
istikrarlandırıcılığına güvenilemez. Formüle bağlanmış bir esneklik uygula-
ması da, fikir  olarak çekici görünse bile, pek çok vergi -ve hele sistemin bütü-
nü-açısından uygulamada olağanüstü güçlükler çıkarabilir. Öyle olunca, her-
şeye rağmen, enflasyonun bozduğu vergi sisteminin düzeltilmesini yine iradî 
kararlardan, diğer deyişle, yaşama organından çıkacak kanunlardan beklemek-
ten başka pratik çözüm görünmüyor. 

10 Kitabın basılması sırasında 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı kanunla Gelir Vergisi 
Kanunda yapılan değişiklikler arasında bu ilkenin uygulanması yolunda adımlar atıldığını 
görüyoruz. 
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Ancak, günümüze kadarki uygulama, yürütme organının da, yasama or-
ganının da, muhtemelen enflesyonun sağladığı gelirden kolay vazgeçemedik-
leri için, vergi sisteminde düzeltmeler yapmakta son derece geciktiklerini 
gösteriyor. Öyleyse, bu düzeltmeyi gerçekleştirecek bir mekanizmanın bir 
malî gelenek olarak yerleşmesine gerek vardır. Kanımızca böyle bir meka-
nizma, her yıl bütçe kanunu tasarısının Meclislere verilmesi sırasında fakat 
ondan ayrı olarak bir "malî değişiklikler tasarısı"nın da kanunlaşmasının sağ-
lanmasında bulunabilir. Bu tasarı, yalnız iktisadî konjonktürün vergi kanunla-
rında gerekli kıldığı değişikliklerin yapılmasına imkân vermekle kalmayacak 
fakat yıpranmış, yenilenmesi zorunlu hale gelmiş başka malî hükümlerin de 
yıllık gözden geçirmelerle düzeltilmesini sağlıyac?ktır. Şüphesiz, ayrı tasarılar 
halinde hazırlanması gereken büyük değişiklikler ya da yeni kanunların, bu 
tür bir toplu değişmenin dışında Meclislerce görüşülüp kanunlaşmasını en-
gellemeyecektir bu uygulama. 

Burada çıkabilecek bir sorun, yürütme organının böyle bir geleneği yer-
leştirmede çok istekli davranmaması ve Meclislere tasarının getirilmemesi-
dir. Bunu önlemek için malî değişiklikler tasarılarının her yıl yasama organına 
sunulmasını sağlayacak bir hükmün Genel Muhasebe Kanununa ya da -biz^e 
çok uygun bir çözüm gibi görünmemesine rağmen- Anayasaya konulması dü-
şünülebilir. 

Devlet borçlanmasına gelince burada kazanan ve kaybedenler daha açık, 
seçik ortadadır. Devlet tahvillerinin dağılımıyla ilgili elde güvenilir veriler 
bulunmamasına rağmen, kısmen kanunlardan doğan zorunluklarla, kısmen Ma-
liye Bakanlığının manevî baskısıyla sosyal güvenlik kurumları ile bankaların 
devlet tahvillerinin en büyük müşterisi olduğu kolaylıkla söylenebilir. Bu 
gruplara daha sonra şirketlerle kişileri de eklemek gerekir. Devlet, fiat artış-
larını çok geriden izleyen tahvil faizleri  ile 1963-78 döneminde bütün bu tah-
vil alıcılarının tasarruflarını  eritmiş ve böylece kamu kesimine hatırı sayılır 
bir satın alma gücü aktarmıştır. Bankalar ve ticarî şirketlerin, belki, devlet 
tahvilleri yüzünden uğradıkları kayıpları telafi imkânına sahip oldukları düşü-
nülebilir. Oysa, sosyal güvenlik kurumları ve genel olarak kişiler için bu imkân 
da bahis konusu değildir. 

Tahvil sahiplerinin sermaye kaybına rağmen devletin tahvil satışlarının 
devamı kısmen anılan hukukî zorunluklar ve baskılar, kısmen kişiler için baş-
ka malî yatırım imkânlarının çok sınırlı oluşu sayesinde mümkün olmaktadır. 
Kişilerin döviz tutmasının yasaklandığı, sermaye piyasasının gelişmediği, 
banka faizlerinin çok düşük düzeylerde devletçe -Merkez Bankasınca- sap-
tandığı bir ortamda devlet tahvilleri halk için nadir yatırım imkânlarından bi-
risini teşkil eder. Her an paraya çevrilebilmeleri nedeniyle bir ölçüde para gibi 
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kabul edilmeleri de tahvillerin, her şeye rağmen, halk tarafından satın alınma-
larında rol oynamıştır. 

Ancak son birkaç yıl içinde sermaye piyasasının nisbeten gelişmesi, hisse 
senetlerinin daha geniş kitlelere yayılması, özel şirket tahvilleri ile banka mev-
duat faizlerinin yükselmesidir ki, devlet borçlanmasını -kanunî zorunluklar 
dışında- oldukça ciddî bir rekabete itmiştir. Bu rekabetin devleti, kendisine 
borç veren kişi ve kurumları daha iyi koruyacak bir politika izlemeye yönelt-
mesi beklenir. 

Endeksleme bu politikanın temel araçlarından birisi olabilir. Şüphesiz en-
deksleme beraberinde çeşitli sorunlar ve güçlükleri de getirir. Hele yüksek 
enflasyon dönemlerinde endekslemenin devlet bütçesine yükleyeceği ağır-
lığı düşünen pek çok maliyecinin bu fikre şiddetle karşı çıkacağı açıktır. Ancak, 
enflasyonları önleyemeyen, hatta oluşmalarına ciddî katkıda bulunan devlet, 
böyle bir maliyeti, sorumluluğunun bedeli olarak kabul etme durumundadır. 
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