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ÖZ 

 

  İKİZ AÇIKLAR VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 
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Doktora Tezi 

İktisat Anabilim Dalı 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Hamit VANLI 

              Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 

 

Bu çalışma cari işlemlerde meydana gelen açık ile bütçe açıklarının birbiri ile ilişkili 

olduğunu ve bu ilişki sonucunda yapılan nedensellik testleri sonucunda anlamsal açıdan 

ilişkili olduklarını ortaya koymaktadır. Böylece ortaya çıkan sonuç geleneksel yaklaşımı 

destekler niteliktedir.  

Hazırlanmış olan bu çalışmada literatürde ciddi bir tartışmaya neden olan cari işlemlerdeki 

açık ile bütçe açıkları arasında gerçekleşen ilişki, Ricardocu ve Geleneksel yaklaşımlar 

açısından incelenmeye çalışılmaktadır. Ortaya konulan bu ilişki Türkiye ekonomisinde 

uygulama bulduğu için bu tezde ‘Türkiye ekonomisinde bütçe açığı cari işlemlerdeki 

açığın nedenidir’ tezi ortaya atılmıştır.  Cari işlemler açığı ile bütçe açığı arasında ortaya 

çıkan ilişki Granger nedensellik testleri ile ampirik bir şekilde test edilmeye çalışılmıştır. 

Hazırlanan bu çalışmada kullanılmış olan veriler 1985 ile 2017 yılları arasındaki dönemi 

kapsamaktadır. 

Sonuç olarak cari işlemlerde gerçekleşen açıkta azalma mali ayarlama gerektirmektedir. 

Bütçe açığında yaşanan azalış cari işlemlerdeki açıkları yok etmede gerekli görülen 

koşuldur. Bu nedenle Türk Ekonomisinde yaşanan temel problemler iç dengesizliklerden 

dolayı ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı ekonomide kullanılan istikrar programlarında 

başlangıç noktası olarak kabul edilen durum iç dengenin sağlanmasına katkı sağlamaktadır. 

Dış dengenin üzerinde iç dengede meydana gelen gelişmeler pozitif etki etmektedir.  

Ödemeler bilançosunda birinci başlık olarak cari işlemler hesabı kullanılır. Belirtilen bu 

hesap içerisinde kullanılmakta olan en önemli alt başlık ticaret ihracat-ithalat kalemi olarak 

kabul edilir. 
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Cari işlemlerdeki hesaplarda gelir transferleri, hizmetler gibi diğer benzer kalemler de yer 

almaktadır. Meydana gelen en öncelikli faktör ihracat miktarından ithalatın çıkarılması ile 

gerçekleşen dış açık veya dış fazladır. 

  Kamu da yapılan harcamalar kamusal gelirleri aştığı taktirde meydana gelen fazla 

bütçedeki açıklar şeklinde nitelendirilmektedir. Ülkemizde ve diğer ülkelerde devletin 

yaptığı harcamalar, devletin ana gelir kaynağı olarak görülen vergilerin üstünde bir 

harcamanın yapıldığını göstermektedir.  Devlet gelir vergilerini toplayamadığında ortaya 

çıkan açıkları azaltmanın yöntemi dolaylı vergilerin üstünde yoğunlaşmanın gerçekleşmesi 

veya borçlanma yoluna gidilmesinden kaynaklanmaktadır. 

 Belirtilmiş olan bu açıkların azaltılabilmesi ya da kapatılabilmesi ülkelerde ortaya çıkan 

makro ekonomik hedeflerin başında gelir. Dış ticarette meydana gelen açıklar veya genel 

anlamda cari işlemlerdeki açıklar hem gelişmiş hem de gelişmesini sürdüren ülkeler için 

ciddi bir problem olarak görülmektedir. Son dönemlerde ifade edilen bu iki açığın birbirini 

artan şekilde etkilediği söylenebilir. 

Hazırlanan çalışmadaki amaç, teorik yönleri ile özetlendikten sonra, 1985 ile 2017 yılları 

arasındaki dönemde Türkiye’de meydana gelen ikiz açıkların birbiri ile ilişkisinin olup 

olmadığını göstermektedir. 

Bu çalışma neticesinde Türkiye’deki ikiz açıklar yani bütçe açığı ve cari açıkların arasında 

gerçekleşen bir etkileşimin ve ilişkinin bulunduğu ortaya çıkmıştır.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Bütçe Açığı, Granger Nedensellik Testi, Cari İşlemler, İkiz Açıklar 
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ABSTRACT  

 

TWIN DEFICITS AND TURKEY ECONOMY 

Barbaros TUĞRAL 

PhD Thesis 

Economy Programme 

Thesis Advisor: Dr. Hamit VANLI 

Maltepe University, The Graduate School of Social Sciences, 2018 

 

This study shows that the deficits in the current transactions are related to the budget 

deficits and they are related semantically as a result of causality tests made as a result of 

this relationship. Thus, the result supports the traditional approach. 

This study is trying to put forward the relationship between the deficit in the current 

account and the budget deficits which cause a serious discussion in the literature in terms 

of Ricardian and Traditional approaches. Because these relationships set forth in this thesis 

finds its application in the economy of Turkey Turkey's economy is the cause of the budget 

deficit in the current account deficit thesis has been proposed. The relationship between the 

current account deficit and the budgetary relationship has been tried to be empirically 

tested through Granger causality tests. The data used in this study included the period 

between 1985 and 2017. 

As a result, the reduction in the current account deficit requires financial adjustment. The 

decline in the number of people living on a budget basis is a necessary condition to 

eliminate the deficits in the current account. For this reason, the main problems in the 

Turkish economy arise from internal imbalances. Therefore, the situation that is accepted 

as the starting point in the stabilization programs used in economics contributes to the 

provision of internal equilibrium. The developments in the internal balance over the 

external balance have a positive effect. 

The current account is used as the first heading used in the balance sheet. The most 

important subheading used in this account is trade (export-import) as pen. 
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Income transfers in current account accounts are included in other similar items such as 

services. . The most important factor that comes to the market is the external open or 

external phase which is realized by imports from export quantity. 

  Expenditures made in the public sector are characterized by over-budget deficits that have 

come to fruition if they exceed public revenues. The expenditures made by the state in our 

country and in other countries show that the state has made a spend on the taxes that are 

considered as the main source of income. The method of reducing the deficits that arise 

when the state can not collect income taxes is the result of concentrating on indirect taxes 

or going to borrowing. 

 Among the macroeconomic targets emerging in countries where these mentioned deficits 

can be reduced or closed are income and the deficits in foreign trade or the deficits in the 

current account in general and the countries that continue to develop are seen as a serious 

problem. It can be said that these two expressions which have been expressed in the recent 

periods affected each other increasingly. 

The aim of this study was prepared in the period between 1985 and 2017 with a deficit of 

theoretical aspects are summarized in Turkey after the twin deficits occurring shows the 

existence of the relationship with each other. 

This study explains that in Turkey has emerged as a result of the twin budget of an 

interaction that occurs between the deficit and current account deficit and no relationship. 

 

 

 

Key words: Budget Deficit, Granger Causality Test, Current Transactions, Twin Deficits 
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1. GİRİŞ 

Bütçe açıklarının meydana gelmesinde ekonomi alanında yaşanan gelişmeler en 

büyük etkeni oluşturmakladır. Bu açıklar; işsizlik, iç tasarrufların yetersizliği, kamu 

harcamalarının disipline edilememesiyle beraber ekonomik durgunluk, yükselmekte 

olan enflasyon benzeri yapısal problemlerin meydana gelmesi ve devletin yapısal 

sorunların çözümü için doğru kaynakları milli gelirden karşılamada problem 

yaşaması gibi nedenlerle bütçede oluşan açıklardan dolayı ortaya çıkmaktadır.  

Gerçekleşen bu durumun dışında kamu gelirlerinin kamu harcamalarındaki 

yükselmelere paralel bir biçimde arttırılamaması, kaynak kısıtlılığı veya bunların 

etkin bir biçimde kullanılamaması gibi nedenlerle gelir ile harcama dengesizliğinin 

meydana gelmesi ve kamu kesiminin borçlanma ihtiyacının her yıl ciddi anlamda 

artması da açıkların artış göstermesine sebep olmaktadır. 

Bütçe açıkları ile cari işlemlerdeki açıklar son dönemlerde gelişmekte olan ülkelerin 

ve gelişmiş ülkelerin ekonomileri üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 

Birbirinden farklı ülkelerin içerisinde bulundukları ekonomik ve siyasi koşullara 

bağlı bir biçimde uygulanmaya çalışılan mali ve iktisadi politikalar neticesinde 

ortaya çıkan açıkların hacmi genişleme göstermektedir.  

 Ülke ekonomisinin üzerinde etkili olan ödemeler bilançosunda dengesiz bir durum 

yaşanması durumunda bu etki genişleme gösterebilir. Ülkelerin ulusal gelirleri, gelir 

dağılımları, dış borçları, döviz kurları gibi benzeri değişken faktörleri ödemeler 

bilançosu ile yakın bir ilişki içerisindedir. Cari işlemlerdeki açıkların devam 

ettirilemez bir hale gelmesi ödemeler bilançosunda yaşanan krizlerin ana 

problemidir. Dolayısı ile ülke dışında yaşanan ekonomik ilişkilerin düzenli biçimde 

ilerleyerek devam etmesinin sağlanması ve sorun varsa gereken önlemlerin alınarak 

politika düzenlemelerinin yapılması için, cari işlemler hesabı sürekli olarak takip 

edilmelidir. 

Gelişmiş olan ülkelerde, dış ticaretteki dengenin genel olarak pozitif bir seyir 

izlemesi, sermayedeki bileşimin yüksekliği ve enflasyon oranındaki düşüş gibi 

nedenlerle bütçe açıkları, makroekonomik dengeler üstünde ciddi olumsuzluklara yol 

açmamaktadır.  



2 
 

İktisadi anlamda cari işlemlerdeki açıklar ile bütçe açıkları arasında meydana gelen 

ilişkiyi açıklamaya çalışan “ikiz açıklar hipotezi“inde, bu açıklar arasında pozitif 

yönde bir ilişkinin varlığından söz edilmektedir.  Ortaya atılan bu hipotez hakkında 

fikir ortaya atan iki farklı görüş bulunmaktadır. Bu görüşler Ricardocu Denklik 

Hipotez ile Geleneksel Yaklaşımdır. Ricardocu Denklik Hipotezi, bütçe açıkları ile 

cari işlemlerdeki açıklar arasında herhangi bir korelasyonun olmadığını, dolayısı ile 

ikiz açıklar hipotezinin geçersiz olduğunu vurgulamaktadır. Diğer taraftan 

Geleneksel Yaklaşım IS-LM modelinden hareket ederek bütçe açıkları ile cari 

işlemler arasında kuvvetli bir korelasyonun varlığını kabul etmektedir. Hazırlanmış 

olan bu çalışmada ise literatürdeki tartışmalar esas alınarak bütçe ile cari işlemler de 

meydana gelen açıklar arasında bir ilişkinin olup olmadığı araştırılarak bu ilişkinin 

yönü ortaya konmaya çalışılmaktadır. 

ABD’de 1980’li yılların başlarında ortaya çıkmaya başlayan cari ve bütçe açıkları 

önem kazanmaya başlamıştır. Sonraki dönemlerde ABD haricindeki ülkelerde de 

önemli bir yer edindiği gözlemlenmiştir. Türkiye’deki ekonomik yapı için ise durum 

şu şekilde ifade ilelebilir; kamu sektörü Türk ekonomisinde 1930’lu yıllardan bu 

yana hem üretici hem tüketici rolünü üstlenmektedir.  1980 yılında ortaya konulan 

özelleştirme hedefleri ile ekonomik yapıda kamuya ait olan sektörlerin paylarının 

düşürülerek GSMH’daki bütçe açıklarının paylarının azaltılması ve enflasyonun 

düşürülmesi amacı ile ciddi girişim teşebbüslerinin yapıldığı bilinmektedir. Alınan 

tüm tedbirlere rağmen Türkiye ekonomik yapısında uzun bir dönem içinde bütçe 

açıklarının ticaret açıklarıyla aynı seviyede seyrettiği görülmüştür. Böylece 

Türkiye’de elde edilen veriler ikiz açıklar hipotezine birer örnek niteliği 

taşımaktadır.  

Dünya ekonomisi üzerinde ciddi tahribatlara neden olan 1970’te ki petrol krizinden 

sonra başta Amerika Birleşik Devletleri ile diğer ülkelerde 1980’li yıllardan itibaren 

cari işlemlerde ve bütçede açık vermelerinden dolayı ikiz açıklar üzerinde ciddi  

araştırmalar yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Türkiye’de 24 Ocak 1980 yılında alınan kararlar sonrasında uygulamaya konulmuş 

olan ekonomik politikalar ile beraber dış ticaretteki ve bütçedeki açıkların ciddi bir 

problem haline geldiği görülmektedir. Ortaya çıkan gelişmeler neticesinde bu iki 

açık arasında aynı yönde bir ilişkinin 1990’lı yılların sonlarına doğru dikkatleri 
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üzerine çeken bir yapıya büründüğü ve Türkiye’deki ekonomik yapı açısından ikiz 

açıkların test edildiği ilk çalışmaların bu dönemin birer ürünü olarak ortaya çıktığı 

görülmektedir. 

İkiz açıklar hipotezinin tanımlanması aşamasında cari işlemlerdeki açıklar ve bütçe 

açıkları arasında meydana gelen aynı yönlü ilişki olarak açıklanabilir. Yapılmış olan 

birçok analizde bazı düşünürler bu hipotezin doğru olduğunu, kimileri ise tam tersi 

bir ifade ortaya koyan sonuçlara ulaşmışlardır. 

Bu çalışmada süre gelen bütçe açıklarına sahip ülke konumunda bulunan ve aynı 

zamanda bu açıkların devamlı yüksek olduğu Türkiye’de cari işlemler ile bütçe 

açıkları arasında gerçekleşen ilişki incelenme konusu olmaktadır. 

  Hazırlanan bu çalışmadaki plan genel olarak şu şekildedir: Metnin ilk bölümünde 

ikiz açıklar hipotezine değinmeden ilk olarak cari işlemlerdeki açıklar ve bütçe 

açıkları ile ilgili genel bir değerlendirme yapılarak teorik temeller üzerinde hareket 

edilmektedir. Bu kapsamda belirtilen ikiz açıklar, ayrı bir şekilde ele alınarak sözü 

edilen açıklara yönelik tanımlamalar, sürdürülebilirlik ve teorik yaklaşımlar 

durumları açıklanmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde cari işlemler ve bütçe 

açıkları arasındaki ilişki teorik açıdan ele alınarak iki zıt teori olan Ricardocu 

Denklik Hipotezi ve Geleneksel Yaklaşım açıklanmaya çalışılmıştır.  İki görüş 

arasında bir ilişkinin varlığını incelemeye çalışan bir takım çalışmalar sonuç ve 

metodolojik açıdan incelenmektedir. İzleyen bölümde 1980’den sonraki dönemde 

belirtilen bu iki açığın Türkiye’deki gelişimi ile etkileşimi incelenmeye çalışılmıştır. 

Daha sonra ise çalışmada kullanılmış olan ekonometrik yöntemler tanıtılmaktadır. 

Bu bölümde 1985-2017 yılları arasında üçer aylık dönemlere ait veriler dayanak 

olarak göz önünde bulundurularak “Türkiye’de oluşan bütçe açıkları cari işlemlerde 

meydana gelen açıkların sebebidir” veya “Türkiye’de ikiz açıklar hipotezi 

geçerlidir“ hipotezi test edilerek bu sonuçlara yer verilmektedir.  

Bu genel değerlendirmeden sonra, çalışmanın planı bölüm bazında şu şekilde 

açıklanabilir: İlk bölümde bütçedeki açıklar ele alınmaya çalışılarak bunların temel 

nedenleri, finansman şekilleri, sürdürülebilirlik şartları ile ekonomik yapı üzerinde 

yaptığı etkiler üstünde durulmaya çalışılmıştır. 
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 İkinci bölümde de cari işlemlerde meydana gelen açıklar ele alınmakta bunların 

temel nedenleri, finansman şekilleri, ekonomide yaptığı etkiler ve sürdürülebilirlik 

şartları araştırılmaya çalışılmıştır. 

 Üçüncü bölüm, dördüncü bölüm ve beşinci bölümde ise Türkiye’de meydana gelen 

ikiz açıklar arasında oluşan ilişkiye dayalı iktisadi değerlendirme yapılmaya 

çalışılarak ve ikiz açıklar hakkında bilgilere yer verilerek literatür taramaları 

yapılmaya çalışılmıştır. Bundan sonraki süreçte 1980’den sonra bütçe açıkları ve 

cari açıklar ile alakalı bir değerlendirme yapılarak 1995 ve 2010 yılları arasındaki 

dönemde cari açıklar ile bütçe açıklarının nasıl bir seyirde oldukları ayrı bir şekilde 

ele alınmaya çalışılarak bu iki durum arasında bir etkileşimin varlığı ile aynı yöne 

doğru hareket ettiklerini ortaya koyan veya bu doğrultudaki hipotezleri doğrulamaya 

çalışan sentezlere ulaşıldığı görülmektedir. 2010 ile 2017 arasındaki döneme ilişkin 

bilgiler ve yapılan açıklamalar çalışmanın altıncı bölümünde değerlendirilmektedir.  
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2. BÜTÇE AÇIĞI VE CARİ İŞLEMLER İLİŞKİSİNE YÖNELİK 

TEORİK VE DENKLEMSEL ANALİZ 

 Çalışmada öncelikli olarak ikiz açıkların teorik çerçevesi aktarılmaya çalışılmakta, 

sonra konu ile alakalı literatür incelemesi yapılmakta, daha sonra ise Türkiye’deki 

ekonomik yapı çerçevesinde bir değerlendirme yapılmaya çalışılmaktadır. 

Türkiye’deki ekonomik yapı güçlü olmakla birlikte bazı kırılganlıklara da sahip 

olmasından dolayı dalgalanmalar yaşamakta ve bu dalgalanmaların asıl sebebinin de 

ikiz açıklar olduğu görülmektedir. 

2.1. İkiz Açıklar Hipotezi ve Teorik Çerçeve 

 Türkiye’deki ekonomik yapı özellikle makro açıdan son derecede güçlü olmakla 

birlikte mikro açıdan da bir takım sıkıntıları içerinde barındırmaktadır. Cari işlemler 

ve bütçe açıkları konusunda ciddi bir korelasyonun olduğu bilinmektedir. Gerek 

Türkiye gerekse uluslararası global ekonomide dış ticaret denkliği, açığı ve fazlası 

olduğu taktirde, bütçe denkliği, fazlası yada bütçe açığının da gerçekleşebilme 

olasılığı olabilmektedir.  

İfade edilen bu yaklaşımda mili gelir denklemlerinden yola çıkılarak ikiz açıklar 

hipotezi ele alınmaktadır. 

Y=C + I + G + (X-M)                (2. 1) 

 (2.1)’deki denklemde merkez bankasının piyasa üzerinde müdahalede bulunmadığı, 

bütçe açıklarının finanse edilebilmesi için yurt içinde ki kaynaklara ihtiyaç 

duyulması varsayımları neticesinde dışa açık ekonomi de Özel Tüketim (C), 

Hükümet Harcamaları (G), Yatırım Harcamaları (I) ve net İhracat (X-M) 

toplamından Ulusal Gelir (Y) elde edilmektedir. 

Cari işlemlerdeki açık (CA) dış ticarete bağlı olması varsayımı doğrultusunda ihracat 

ve ithalat arasında meydana gelen fark olarak da ele alınabilir. Denklem (2.1) de  

belirtilmiş olan fark (X-M) yerine (C-A)’nın yazılması eşitliğin sol tarafa çekilerek 

(2.3) numaralı eşitlik elde edilmektedir. 

Y = C + I + G + CA                 (2.2)  

CA = Y – (C + I + G)                 (2.3) 



6 
 

Açık piyasa ekonomilerin de Ulusal Tasarruf (S), milli gelirdeki kamu ve özel 

kesimin tüketemediği kısmına eşit olmakta ve şu biçimde ifade edilmektedir. 

S= Y – C – G + CA                 (2. 4)  

Burada Y– C – G = I                 (2. 5)  

 olduğu için ulusal tasarruf, cari işlemlerdeki açıklar ve yatırımlar toplamına eşittir.  

S = I + CA                   (2.6)  

Dışa açık olan ekonomilerde ülkelerin cari hesaplarında oluşan fazla o ülkedeki net 

yabancı yatırım şeklinde nitelendirilmektedir. Denklem (2.6) daki eşitliğin kapalı 

olan ekonomi yerine dışa açık olan ekonomilerin kendi gelirlerini artırabilmek 

amacıyla yeterli miktarda yabancı ve yerli sermaye yatırımı kullandığı 

görülmektedir. Özel kesimdeki tasarruflar (Sp) ile kamusal kesim tasarrufları (Sg) 

toplamından (S) Ulusal Tasarruflar meydana gelmektedir. 

S = S p + S g                  (2. 7)  

(2.7) nolu eşitlikte özel kesim tasarrufları (Sp), vergi sonrasında ortaya çıkan gelirin 

yani harcanabilir gelirlerin tüketilmeyen kısmını yansıtmaktadır. 

S p ise; S p = Y - T – C               (2. 8)  

Kamu kesimi tasarrufları (Sg) ise kamu eli ile elde edilmiş olan vergi gelirler ve 

kamunun gerçekleştirdiği harcamalar arasında ortaya çıkan farkı belirtmektedir. 

S g = T – G                                                                                                              (2.9) 

 (2.9) nolu eşitlikte yapılan tanımlamadan sonra ulusal tasarruf (S) aşağıda (2.10) 

nolu eşitlikteki gibi tekrardan yazılabilmektedir. 

S= Y-C-G+CA=(Y-T-C)+(T-G)=SP+Sg            (2.10)  

veya 

S=S
P+Sg=

I+CA                                                                                                    (2.11)  

 biçiminde ifade edilmektedir. Belirtilen bu denklemden hareket edilecek olursa, 

(2.11) numaralı denklem özel tasarrufların düzenlenerek (2.9) numaralı denklemde 

gösterilmiş olan kamusal tasarruflar eşitliğinde aşağıda yer alan denklemde belirtilen 

yere konulması ile (2.12) numaralı denklem ortaya çıkacaktır. 
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S 
P =

I+CA-S
g=

I+ CA - (T -G) = I + CA + (G - T)                                              (2.12)  

  Türkiye’deki ekonomik yapıda kamusal açıkların uzun yıllar boyunca ciddi sorun 

oluşturdukları görülmüştür. Kamusal harcamaların eldeki kaynaklar ile 

karşılanamadığı zamanlarda hükümetler finansal piyasalardan fon talep 

edebilmektedirler. Meydana gelen talep artışları ödünç verilebilir fon piyasasında 

gerçekleşen dengeler üzerinde etkili olmakta, bu etki düzeyinin büyüklüğü kamunun 

finansman problemi ile finansal piyasalardaki derinliğe bağlı bir şekilde değişim 

göstermektedir. Kamusal kesimin finansal piyasalardaki ağırlığının artması 

neticesinde tasarruflarda artış meydana gelmemesi özel kesimdeki fon talebinin 

karşılanması için yeterli miktarda kaynağın bulunmasını da zorlaştırmaktadır. Bu 

durumda gerçekleşen fonlama maliyetlerinin de artması özel kesimin finansal 

piyasalardan da dışlanmasına neden olmaktadır (Barro 1989. 48). 

 (2.12) numaralı denklem daha öz bir biçimde (2.13) numaralı denklem ile belirtilmektedir. 

S
P=

I+X-M+G-T                                                                                                    (2.13) 

 Denklem (2.13)’te özel tasarruflar, vergiler ile ithalatın eşitlikteki bir yerinde 

yatırım, kamu harcamaları ile ihracatında eşitlikteki diğer bir tarafta toplanabilmesi 

neticesinde (2.14) numaralı denklemde belirtilen toplam sızıntı ve toplam katılım 

eşitliğine ulaşılmaktadır. 

S
P+

T+M= I+G + X                                                                                               (2.14)  

Toplam Sızıntı = Toplam Katılım  

 Toplam katılım ile toplam sızıntı eşitliği şeklinde ulusal gelir dengesi 

sağlanmaktadır. Kamu kesimindeki mal ve hizmet satın almaları nedeni ile yapılan 

toplam harcamalar akımına katılım; gerçekleşen bu harcamaların finanse edilmesi 

için toplanan vergilere sızıntı denilmektedir. Ayrıca bir ülkeye ait olan mal ve 

hizmetlerin yabancıların yapmış olduğu harcamalar şeklinde nitelendirilen ihracat 

(X), ulusal gelir hesaplamalarında da toplam harcamalardaki akıma katılım olarak; 

ülkedeki yerleşiklerin yabancı mal ve hizmetlere yaptığı ödemeler şeklinde belirtilen 

ithalat (M) da sızıntı olarak modele eklenmektedir. 

 (2.14) nolu eşitlik tekrardan düzenlendiğinde aşağıdaki şekli alacaktır. 
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X–M=   SP-I–(G–T)                                                                                         (2.15)  

Dış Ticaret            Bütçe  

Açığı              Açığı 

Yukarıda belirtilen (2.15) nolu denklem bütçe açıkları ve cari işlemler açığı 

arasındaki bağlantıyı ortaya koymaktadır. İfade edilen bu denklemde bütçe açıkları 

(G-T) şeklinde belirtilmektedir. Cari vergileme ve (SP - I)’nın sabit olduğu 

varsayılırsa, kamusal harcamalardaki geçici artışın bütçede açığa sebep olması 

toplam ulusal birikimleri düşürerek cari işlemler hesabına da etki edebilir. İfade 

edilen bu yolla kamusal harcamalarda meydana gelen artıştan kaynaklanan bütçe 

açığının ülkedeki cari işlemler fazlasını arttıracağı veya azaltacağı 

söylenebilmektedir (Alkswani 2000, 3; Saleh 2003, 13; Darrat 1988, 879; 

Vamvoukas 1999, 1093-1094; Dibooğlu 1997, 787).  

Belli bir düzeyde gerçekleşen yatırımlar için özel tasarruflarda yaşanan azalışlar ve 

bütçedeki açıklarda gerçekleşen artışlar ödemeler bilançosundaki sermaye hesabı 

üzerine etki etmektedir. Dışarıdan ülkeye doğru aktarılan sermaye kısa dönemde, 

yatırım talebi ve faiz oranları üzerinde pozitif bir değişime neden olmaktadır. Fakat 

cari işlemlerdeki denge üzerinde olumsuz bir etki etmektedir. 

Türkiye ekonomisi üzerinde kamusal açıklar uzun dönemler boyunca ciddi bir 

problem olarak ortaya çıkmaktadır.  Kamusal harcamaların elde bulunan kaynaklarla 

karşılanmadığı dönemlerde siyasi otorite (hükümet) finans piyasalarından fonlar 

talep etmektedir. Talep artışında yaşanan bu durum ödünç fonlar piyasasındaki 

dengeler üzerinde etkide bulunmakta ve bu etkinin büyüklüğü bir yandan finansal 

piyasalardaki derinlik ile bir yandan da kamunun finansman ihtiyacına göre 

değişiklik arz etmektedir. Yabancı sermaye, hükümetlerin yaptığı açıktan harcamalar 

ile özel sektör yatırımlarının dışlanmasını engelleyerek, ticaret ile ilişkili sektörler 

üzerinde de zayıflatıcı etkiye sahiptir (Şimşek 2000, 70). 

ii. Bütçe Açıkları Finansman Biçimlerinden Hareketle İkiz Açıklar Hipotezinin 

Açıklanması: Bütçe açığı olgusu yatırımları, cari işlemler dengesi ve özel tasarruflar 

üzerinde etkilidir. Bütçe açıkları yatırım, tasarruf ve cari işlemler dengesine olan son 

etkisi bu açığın finanse ediliş biçilmine bağlıdır (Vyshnyak 2000, 7). 
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Buradan hareket edilecek olursa bütçe açığı finansman yöntemleri şu şekilde 

sıralanabilir: 

1. Senyoraj toplama ve para arzında artış   

2. İç borçlanmaya gitme 

3. Ülkedeki döviz rezervlerinin kullanılması 

4. Dış borçlanmayı kullanma 

5. Özelleştirme yönteminin kullanılması 

Bütçe açıklarının finanse edilmesinde kullanılan diğer bir yöntem de dış borç 

edinmedir. Bu yöntem, rezerv kullanımı benzeri bir biçimde ulusal paranın 

değerlerinin yüksek tutulmasına yol açarak bir şekilde ihracatı cezalandırarak ithalatı 

özendirmektedir. 

Bütçede meydana gelen açıkların belirtilen finansman biçimlerinden ilk dört tanesi 

ekonomi üzerinde farklı dengesiz durumlara neden olmaktadır. Türkiye’de ki 

ekonomik yapı içerisinde kamusal açıklardan kaynaklanan sorunların problemli bir 

yapı arz etmesi uzun dönemler boyunca süre gelen olgu niteliğindedir. Kamu 

harcamalarının elde bulunan imkanlarla sağlanmadığı durumlarda finans 

piyasalarından fon talep edilmektedir. Gerçekleşen bu dengesiz durumlardan dolayı 

aşırı derecede yapılan para arzı artışı sonucunda enflasyon ve yüksek oranda dış 

borçlanma ortaya çıkmakta, bu durum yabancı paraya nazaran ulusal paranın aşırı 

değerlenmesine ya da ödemeler dengesinde bir krize, reel faiz oranlarında bir 

yükselişe neden olarak özel kesim yatırımlarında bir azalışa ve ekonomik büyümede 

de yavaşlamaya sebep olmaktadır (Şimşek 2000. 50).  

Hükümetler para arzını arttırdıklarında veya para bastırdıklarında senyoraj gelirleri 

ortaya çıkmaktadır. Hükümetlerin para basma işlemlerinin ülke ekonomisinde 

enflasyon sebebi olarak görülmesi vatandaşların satın alma gücünde azalma meydana 

getirmektedir. Bireyler satın alma gücünün bir miktarını zorunlu olarak hükümete 

aktararak enflasyon vergisi şeklinde bir ödeme yapmaktadırlar. Bu durumda hükümet 

fazla olan harcamalarını finanse edebilmek için vergi gelirlerini yükseltmiş gibi daha 

çok harcama yapabilmekte ancak bireylerin harcama gücünde azalma meydana 

gelebilmektedir. Hükümetler meydana gelebilecek açıklarını para basarak finanse 

etmeye çalıştığında ortaya çıkan para arzı fazlası, bireylerin elinde var olan nominal 

değerlerine eklenmiş olacaktır (Kutlar-Şimşek 2001,56). Hükümetlerin bütçe 
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açıklarının finansmanında kullandıkları senyoraj gelirlerinin de bir sınırı 

bulunmaktadır. Enflasyonun yüksek olduğu durumlarda hane halkının elinde bulunan 

ulusal paranın satın alma gücünün azaldığı görüldüğünde bu paranın döviz ile 

değiştirilmeye başlanacağı belirtilmektedir. Bu durumda senyoraj geliri elde etmenin 

mümkün olamayacağı gözlemlenecektir (Vyshnyak 2000, 7-8). 

Türkiye’deki iç borçlanma yoluyla finanse edilen bütçe açıkları yurt içi faizler 

üzerinde bir baskı yaparak özel sektörün kullanmaya çalıştığı kredi imkanlarını 

azaltmaktadır. Diğer bir ifade ile bütçede ortaya çıkan açıkların ihraç edilen tahviller 

aracılığı ile finanse edilmesi özel sektör davranışlarını değiştirmekte, tahvil etkisi ile 

tüketimde bir miktar artışa neden olmakta ve böylece faiz oranlarının artmasına yol 

açmaktadır (Dibooğlu 1997, 787).   Faiz oranları kontrol altında tutulsa da iç 

borçlanma, özel kesim yatırımlarında bir dışlama etkisi yaratarak ülkenin yurt 

dışında oluşan kredi itibarının düşmesine yol açabilmektedir. Bir ülkenin ekonomisi 

uluslararası sermaye piyasaları ile bütünleşmiş ise hükümetin içeriden borçlanması 

özel sektörün daha fazla dış borçlanmasına neden olacaktır. Gerçekleşen bu durumda 

kamu kesiminin borçlanmasının makro ekonomik etkisi borçlanmanın iç ve dış 

kaynaklardan yapılmasına göre fazla değişme imkanı bulamayacaktır. Sermaye 

hareketleri serbest olduğu takdirde mali açıklar ile dış açıklar arasındaki bağlantı da 

belirgin bir halde olacaktır (Vyshnyak 2000. 8-9). 

Bütçe açıkları ile cari işlemlerdeki açıklar arasında yaşanan ilişki bütçe açıklarının 

finansmanında döviz rezervlerinin kullanılması durumunda belirginleşir. Bütçe 

açıklarının finansmanında döviz rezervlerinin aşırı miktarda kullanılması ulusal 

parada değer artışına neden olmaktadır (Vyshnyak 2000. 10). Bununla beraber bütçe 

açıklarının finansmanında döviz rezervlerinin kullanılma sınırları da bulunmaktadır.  

Rezervlerin tükenmesi ile beraber sabit kur sisteminde devalüasyon olabileceğinden 

bireylerin rezervler ile ilgili sınıra yaklaşıldığı konusundaki bekleyişleri sermayenin 

dış piyasalara kaçmasına ve ödemeler dengesinde bir krize sebep olabilmektedir. 

Bütçedeki açıkların özelleştirme yolu ile finansmanı ise, kamu varlıkları sonunda 

tükeneceğinden, geçici bir uygulama özelliği taşımaktadır. 

Bir ülke ekonomisi uluslararası sermaye piyasaları ile ciddi bir şekilde bütünleşmiş 

ise özel sektör dışarıdan ciddi bir şekilde borçlanma yoluna gidebilecektir. Bu 
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durumda kamunun borçlanmasının makroekonomik bir şekilde ortaya çıkışı 

borçlanmanın içerdeki ve dışardaki kaynaklar vasıtası ile yapılmasına göre ciddi bir 

değişiklik göstermeyecektir.  Kamusal harcamalar içerisinde ithalatın payı büyük 

olsa da bütçede yaşanan açıklar ve dış ticaretteki açıklar arasında meydana gelen 

ilişkinin dolaylı olduğu ifade edilmekte ve bu açıdan ticaret konusu olan ürünlerin 

türleri önem arz etmektedir. Hükümetler gelecekte vergi gelirleri şekline dönüşen 

yatırım ürünlerini ithal ederse faiz ve anaparadan oluşan borcunu geri ödeyebilecek 

imkanı elde edebilecektir. Aksine ithalat geri dönüşümü olmayan tüketim ürünleri 

üzerinden yapıldığı taktirde hükümetin söz konusu olan borcu geri ödemesi zor 

olabilecek, böylece bütçe açıkları sürdürülemez bir hal alacaktır. Hükümet tüketim 

malları ithalatını azaltmak isterse ekonomideki üretimin ve verimliliğin arttırılması 

gerekecektir (Ghebrcsclassie, Burger, 2001, 2).  

İkiz açıklar hipotezinde bir ülkede bütçedeki açıkların azalma eğiliminde olması cari 

işlemlerdeki açıklarda da azalışa sebep olabilmektedir.  Böylece yapılmaya çalışılan 

bir kısım çalışmada cari işlemlerdeki açıklarda bir iyileştirmenin bütçe açıklarındaki 

aazalışın zorunluluk arz eden bir koşul niteliğine sahip olduğu düşüncesi dile 

getirilmektedir (Şen; Sağbaş 2004, 82).  

2.1.1. Geleneksel Yaklaşımda Cari İşlemlerdeki Açıkların Sebebi: Bütçe 

Açıkları 

 Geleneksel teoride ikiz açık hipotezi ortaya konulmaktadır.  Geleneksel teoride cari 

açık ile bütçe açıkları arasında ortaya çıkan ilişkiye ait iki temel görüş 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki bütçe açıkları ile cari açıklar arasında pozitif bir ilişki 

vardır. Belirtilen bir diğer görüş de bu etkileşim yönünün bütçe açıklarından cari 

işlemler açığına doğru olduğu şeklindedir. Geleneksel Yaklaşımda cari işlemlerdeki 

açıkların sebebinin bütçe açıkları olduğu üzerinde durulmaktadır (Alkswani 2000). 

Kamu harcamalarındaki artış neticesinde faizler ulusal paranın dış değerinde artış 

sağlayarak tam “dışlama etkisi” ni (crowding out) ortaya çıkarmaktadır. Diğer bir 

ifade ile ulusal paranın değerlenmesi ihracatı azaltması ve ithalatı arttırması, kamusal 

harcamaların milli gelirde sağladıkları artışı eşit oranda düşürmektedir. Dışlama 

etkisi, alışılan biçimde kamu harcamalarının faizlerin yükseltilmesini sağlayarak özel 
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yatırım harcamalarının azaltılması yolu ile değil de, net ihracatın azalması yolu ile 

ortaya çıkmaktadır. 

 Bütçedeki açıklarda meydana gelen artışın cari işlemler üzerindeki etkisi, para 

politikası ile bu politikanın döviz kuru üzerindeki ve faiz oranları üzerindeki gücüne 

bağlı olmaktadır. Geleneksel teori, bütçede ortaya çıkan açıkların dış ticarette 

açıklara sebep olduğunu IS-LM modeli çerçevesi etrafında ortaya koymaktadır. 

Döviz kurlarının esnek olduğu dışa açık küçük bir ekonomide, tam sermaye 

hareketliliği varsayımı altında, hükümet alımlarında gerçekleşen yükseliş sonucunda 

IS eğrisi dışa doğru kayarak faiz oranlarında ve hasılada yükselmeye sebep olur 

(Şekil 2.1).  B noktası mal ve para piyasasının dengeye gelerek artan talebin 

karşılanması için üretimin arttığını ve faiz oranlarının da yükseldiğini 

göstermektedir.   Belirtilen bu noktadaki yurt içi faiz oranı dünyada gerçekleşen faiz 

oranlarından yüksekte gerçekleşmektedir. Faiz oranlarında yükselme meydana 

geldikçe, ülkenin yurt dışından yüksek miktarda yatırım çekmeye başlaması ile 

ulusal paranın değerinde artış meydana gelmektedir. Ulusal parada değer artışının 

meydana gelmesi ithal ürünlerinin fiyatlarının düşmesine, ihraç ürünlerinde ise fiyat 

artışının yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu durumda yurt içindeki talepten 

dolayı yerli ürünlerden yabancı ürünlere doğru bir kayma meydana gelmektedir. 

İthalatta meydan gelen artış ile ihracatta yaşanan azalma neticesinde cari hesaplarda 

kötüye doğru gidiş gerçekleşmektedir. Gerçekleşen bu durum ile IS eğrisi üzerinde 

geriye doğru kayıp önceki konumuna gelmesi için baskı uygulamaktadır. Bu durum 

faiz oranlarının dünya çapındaki faiz oranlarına eşit olmasına sebep olmaktadır. 

Dolayısı ile esnek döviz kuru sisteminde hükümet alımlarında ortaya çıkan artışlar 

nihai olarak hasıla düzeyini ve faiz oranlarını etkilememektedir. Döviz kurunun 

esnek olduğu sistemde genişletici bir maliye politikasının ulusal gelir üzerinde etkili 

olması milli parada yaşanan değer kaybı sonucunda karşıt yönde bir etkilemeye 

neden olduğu ifade edilebilir. 
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Şekil 2.1. Esnek Döviz Kuru Rejimi Kapsamında IS-LM Modeli ve Tam Sermaye 

Hareketleri  

Döviz kurunun sabit olduğu, dışa açık küçük bir ekonomide, sermayenin tam 

hareketliliği varsayımı çerçevesinde, genişletici bir maliye politikası uygulaması 

neticesinde oluşan etkiler, IS-LM yardımı ile aşağıda yer alan Şekil 2.2’de 

açıklanmaya çalışılmaktadır.  

Sermayenin hareketli olduğu durumda dış denge doğrusu, i1 faiz oranında yatay 

eksene paralel bir doğru şeklindedir. Hükümetin yaptığı alımlarda gerçekleşen artış 

sonucunda IS eğrisinin IS1 şeklinde sağa doğru kayacağı görülecektir. Ortaya çıkan 

bu noktada yurt içi faizlerin oranı dünya çapındaki faizlerin oranlarının üzerinde 

olmakla beraber yurt içine doğru da bir sermaye akımının başladığı 

gözlemlenmektedir. Sabit döviz kuru yapısında döviz arzında gerçekleşen artış, işlem 

hacmini arttırdığı için daha yüksek miktarda ulusal paraya ihtiyaç duyulmasından 

dolayı bireyleri ellerinde bulunan dövizleri ulusal para ile takas etmeye 

yönlendirecektir (Vyshnyak 2000, 12).  Bu durumda yurt içinde para arzında artış 

meydana gelerek LM eğrisinde sağa doğru bir kayma gerçekleşir. Sonuç olarak yurt 

içi faiz dünya çapındaki faizlerin seviyelerine geldiğinde milli üretimde de artış 

meydan gelmektedir. Toplam talepte ortaya çıkan artış nedeniyle ithalat talebinde de 

artış meydana gelecek ve kısa dönemde dış ticaret açıkları ortaya çıkacaktır. Uzun 

dönemde ulusal paranın reel açıdan aşırı bir şekilde değerlenmesi ticaret dengesine 

zarar verebilmektedir. Sonuçta dünyada ve yurt içi ekonomi yapısında faiz oranları 
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aynı olmakla beraber toplam talepte bir yükseliş sonucunda cari hesaplarda açıklar 

meydana gelebilmektedir. 

Sabit döviz kurunda faizlerde ortaya çıkan arbitraj yurtiçi ile dünya çapındaki faizler 

arasındaki eşitliği sağlamaktadır. Böylece mali açıdan bir genişleme faiz oranlarının 

etkisi ile hasıla ve istihdam da bir artışa sebep olabilir. Gelirde ortaya çıkan 

yükselmeden dolayı ithalatın artması cari işlemlerde yaşanan olumsuz durumların 

sebebi olarak görülmektedir. Büyük ülke varsayımında da, yurt dışındaki ülkelerde 

faiz oranları arttışının cari işlem hesaplarında yaşanan açıkları azaltıcı etkisi 

haricinde meydana gelen sonuçları aynı olmaktadır (Dibooğlu 1997, 788). 

 İhracatta yaşanan azalma ile ithalatta ortaya çıkan artış neticesinde cari hesaplarda 

bir kötüleşme ile karşılaşılır. Gerçekleşen bu durum donucunda IS eğrisi geriye 

doğru bir kayma yaşayarak daha önce sahip olduğu konumuna gelebilmek için baskı 

uygulayabilir. Bu durumda faiz oranı, dünya çapındaki faiz oranlarına eşit olabilir. 

Bundan dolayı esnek olan döviz kurunda hükümetlerin yaptıkları alımlarda yaşanan 

bir artış hasılat düzeyi ile faiz hadleri üzerinde bir etki göstermeyebilir. Döviz 

kurunun esnek olduğu sistemde genişletici maliye politikalarının milli gelir üzerinde 

etkili olmaması milli paranın değer kazanması ile zıt yönde yaşanan değişimlere 

sebep olabileceği düşünülmektedir. . Sabit bir döviz kuru uygulamasında nominal  

para arzının para otoritelerin denetimlerinde oldukları söylenemez. Parasal gücü 

elinde bulunduran yapıların para arzında artışta bulunma çabaları rezerv kayıplarına 

neden olabilir. Bir ülkede döviz rezervlerinde bir azalma yaşanması durumunda, 

bütçe açıklarının finansmanında dış borçlanmaya gidildiğinde bütçe açıkları ile cari 

işlemler arasında daha da artış gösteren bir ilişki meydana gelmektedir. Döviz 

rezervlerinin aşırı kullanımı sabit döviz kuru sisteminde ülkedeki ekonomik yapıda 

ödemeler dengesi krizine sebep olmaktadır.   Döviz rezervlerinin bütçedeki açıkları 

finanse etmesi nedeni ile kullanılması durumlarında ulusal parada bir değer artışı 

meydana gelmektedir.   İfade edilen bu durumun belli bir sınırlaması da 

bulunmaktadır: sabit döviz kuru yapısında elde bulunan rezervlerin  

tüketilmesi, ulusal paranın devalüe edilmesi ile ilişkili olabileceğinden 

sermayenin kaçması ve ödemeler dengesi krizi birbiri sıra ile ortaya 

çıkabilmektedir (Vyshnyak 2000, 9). 
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 Daha önce de belirtildiği gibi, kamusal harcamalarda yaşanan artış sonucunda faizler 

ulusal paranın dış değerinin artmasına neden olmakta ve tam “dışlama etkisi” 

meydana getirmektedir. Başka bir ifade ile milli gelirde ortaya çıkan değişme sıfırdır 

(Seyidoğlu 1999, 525). 
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2.1.1.1. Geleneksel Yaklaşım, Bütçe Açığı ve Dış Ticaret Açığı Arasındaki 

Doğrudan İlişki 

 Geleneksel teoride bütçede ortaya çıkan açıklar dış ticaretin açıkları üzerinde 

doğrudan olan etkileri, düşürülen vergiler ve kamusal harcamalar artırılarak 

genişletici maliye politikaları neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bu durumda oluşan 

yatırım-tasarruf eşitsizliği ödemeler bilançosunun cari hesabında bir açığa veya 

tümünde bir açığa neden olabilmektedir (Ghebreselassie; Burger 2001, 3).  

Geleneksel teori açısından kamu harcamalarında yaşanan artış ve vergilerde yapılan 

azalış genişletici maliye politikalarının doğru bir etkilemesi, tüketim ile üretim 

üzerinde pozitif bir etkilemede bulunarak ulusal gelirde bir artış sağlamakta, marjinal 

ithalattaki talebe bağlı olarak ithal malların taleplerinde bir yükselmeye neden 

olmaktadır. Başka bir ifade ile ihraç edilen ürünlerin yurt dışı talebinin veri olarak 

kabul edildiği durumlarda ithal ürünlerin yurtiçi talebinin yükseltilmesi dış ticarette 

bir açığa neden olmaktadır. Diğer ülkelerin ithalatlarında bir değişme olmadığı 

varsayılırsa dış ticaret sonucunda ulusal tasarruflarda yaşanan düşüşe eşit bir açık 

oluşturmaktadır (Bilgili; Bilgili 1998, 7). 

 Bu durum haricinde faiz oranlarında, bütçedeki açıkların ülke içerisindeki kaynaklar 

ile finanse edilmesinde, parasal talepte yaşanan bir artış neticesinde ikinci bir 

etkilemeye yol açabilir ve bunu arttırabilir. Faiz oranlarında meydana gelebilecek bir 

artış, özel kesim yatırımları ile tüketim harcamaları üzerinde olumsuz bir dışlamaya 

neden olacaktır.  Meydana gelen bu olgu tasarruf-yatırım eşitsizliği gibi bir duruma 

neden olabilecektir (Ghebreselassie; Burger 2001, 3). 

2.1.1.2. Geleneksel Yaklaşım, Bütçe Açığı ve Dış Ticaret Açığı Arasındaki 

Dolaylı İlişki  

 Genişletici maliye politikası, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişimler 

sonucunda dış ticarette ortaya çıkan açıklar üzerinde dolaylı da olsa bir etkilemeye 

sahip olmaktadır. Böylece ülkenin bütçe açıklarını finanse etmek amacıyla 

borçlanması yurt içindeki faizlerde de yükselmeye neden olacaktır. Yurt dışı faizlere 

göre yurt içindeki faiz oranlarının yükselmesi ülkeye yabancı sermayenin 

girebilmesini teşvik edebilmektedir. Bütçedeki açıkların vergilerdeki indirimler 

sonucunda ortaya çıkması durumunda yurtiçindeki finansal yatırımlarda ve kazançta 
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da artış yaşanır. Meydana gelen bu durumla birlikte ülke içerisine dışarıdan sermaye 

girişinde artış yaşanabilir. Ülke içerisine yabancı sermaye girişi hem ulusal parada 

hem döviz arzında bir artışa neden olabilmesinin yanında, ulusal paranın değer 

kazanmasını sağlar. Ulusal paranın yabancı para karşında değer kazanması 

neticesinde yabancı ürünler daha ucuz bir hale geleceğinden ihracat azalırken 

ithalatta da artış meydana gelebilir. İhracata meydana gelen azalış ile ithalat oranının 

artması dış ticarette açıklara sebep olmakta, bu durum aşağıda yer alan Tablo 2.2’de 

ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

İthalat oranındaki artış ile ihracat oranındaki azalış neticesinde cari hesaplarda 

sıkıntılar ortaya çıkabilmektedir. Gerçekleşen bu durum neticesinde IS geriye 

kayarak ilk konumuna gelebilmek için baskı oluşturmaktadır. Bu durumda faiz 

oranının dünya faizlerine tekrar eşitlendiği anlaşılır. Böylece esnek döviz kurunda 

hükümetin yaptığı alımlardaki artış hasıla düzeyi ile faiz oranları hakkında bilgi 

vermeyebilmektedir. Esnek döviz kurunda genişletici maliye politikalarının ulusal 

gelir üzerinde etkili olmaması, ulusal paranın değer kazanması karşıt yönde 

değişimlere yol açma sonucunu doğurmaktadır. Kamu harcamalarında meydana 

gelen artış neticesinde faizler milli paranın dış değerinde artışa sebep olacak ve tam 

bir dışlama etkisi yaratacaktır (Seyidoğlu 1999, 525). 

İkiz açıklar hipotezi çerçevesinde bütçe açıkları dış ticarette bir takım açıklara sebep 

olabilir. Bununla beraber teorik açıdan dış ticaret ile bütçe açıkları arasındaki ilişki 

ile alakalı olarak tek bir görüş ortaya konulmaktadır. Belirtilen görüşlerden bir tanesi 

de David Ricardo tarafından ortaya atılan ve daha sonra R. Barro tarafından 

geliştirilmiş olan ticaret ve bütçedeki açıkların birbiri ile bağlantılarının olmadığını 

belirtmeye çalışan Ricardocu Denklik Hipotezi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Tablo 2.1. İkiz Açık Hipotezine Klasik Yaklaşım 

 

Kaynak: Bilgili ve Bilgili, 1998, s.7. 

Yukarıda belirtilen tablo içerisinde diğer ülkelerin maliye politikalarının ulusal para 

ve dış ticarette hedeflenen politikalarını etkilemeye çalışan birtakım makroekonomik 

politikaları göz ardı edilmektedir. 

 İkiz açıklar Tablo 2.1’de detaylı bir şekilde belirtilmekte, siyah renkle gösterilen 

oklar güçlü ve doğrudan etkilerini göstermekte, kesik kesik olanlar da geri 

beslemedeki etkileri ile zayıf olan ilişkilerini belirtmektedir. 

 Genişletici maliye politikaları sayesinde artış gösteren ulusal harcamalar yolu ile dış 

ticaret yapısında açıklara neden olmaktadır. Özelliklede faiz oranlarında gerçekleşen 

yükselme ve ulusal paranın değerinde yaşanan artış daraltıcı para politikasını 

açıklayıcı bir değişkendir.  Farklı ülkelere ait daraltıcı para politikasının ihracat 

üzerindeki olumsuz büyümü etkisi haricinde rekabet gücünde yaşanan azalmanın ve 

dış ticarette karşılaşılan kısıtlamaların ticaret hacmi üzerinde doğrudan etkiye sahip 

olduğu söylenebilir. Buradan hareketle daraltıcı para politikasının uygulanması, faiz 

oranını düşürecektir. Faiz oranlarında meydana gelen artış yabancı sermayeyi teşvik 

ederek ulusal parada değer artışına katkı sağlayacaktır. Ulusal parada meydana gelen 

değer artışı ülkelerdeki daraltıcı makroekonomik politikaların izlenmesi diğer 

ülkelerin ihracatında ve ithalatında azalmaya sebep olabilir. Belirtilen her iki 

durumda da dış ticaretteki açıkta artış yaşanacaktır.  
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Ayrıca bütçede ve dış ticaret açıklarındaki geri bağlantılara dikkat etmek 

gerekmektedir. İfade edilen bu bağlantılardan bir kısmı bütçe açıklarından 

kaynaklanmış olan devlet borçları ile sıkı para politikaları sonucunda yüksek 

faizlerin devlet borçları üzerinde meydana getirdiği etkilerdir. Diğer bir bağlantı da 

ticaret açıklarından kaynaklanan devlet borçları ile sıkı para politikaları sonucunda 

meydana gelen yüksek faiz oranlarının devlet borçları üzerindeki etkileri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir geri bağlantı da ticaret açıklarından oluşan milli 

gelirde meydana gelen düşük büyüme oranı neticesinde daha az oranda vergi 

gelirlerinin oluşmasıdır. Vergi gelirlerinde meydana gelen kayıplar daha sonra 

bütçedeki açıklar ve ulusal tasarruflarda da kötüleşmeye sebep olabilmektedir 

(Bilgili; Bilgili 1998, 7-8). Belirtilen bu durum şöyle ifade edilebilir. Dış ticaretteki 

açıklar mili gelirde azalma anlamına geldiği için GSMH’nın büyüme hızı üzerinde 

azalmaya neden olmaktadır. Gelirde oluşan azalma bütçedeki açıkları da arttırabilir. 

Hükümetler gelirlerinde yaşanan azalmayı borçlanma ile telafi etmek isterlerse ulusal 

borç seviyesinde artış meydana gelebilir. Borcun seviyesinde yaşanan yükseliş 

neticesinde ülke daha yüksek oranda borçlanarak yüksek faiz etkisi ile bütçedeki 

açıklarda daha fazla artış oluşabilmektedir.  

Bütçe açıklarında yaşanan azalışın dış ticaret üzerinde yaptığı etki, izlenmekte olan 

para politikaları ile bu politikaların reel faiz oranları ve döviz kurları üzerindeki 

etkisine bağlı görülmektedir. Genişletici maliye politikasının uygulanmasını sağlayan 

hükümet, faiz oranlarının yükselmesini engelleyebilmek amacıyla genişletici para 

politikası uygulamaya çalışırsa yabancı sermaye girişinin sebep olabileceği ulusal 

para talebi de engellenebilir. Dolayısı ile genişletici para politikasıyla uygulanmaya 

konulan mali daralış, faiz oranları düşürülerek ulusal parada değer kaybı 

yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu durumda dış ticarette meydana gelen 

açıklarda azalma gerçekleşirken yatırımlarda ise artışlar meydana gelebilmektedir 

(Arasıl 1998, 68-69).  

 Barro (1989), tüketiciler tarafından yapılan kamusal harcamaların vergileme veya 

borçlanma yolu ile finanse edildiği durumlarda aynı etkiyi yapabileceklerini 

belirtmektedir. Tüketiciler vergi oranlarının düşürüleceğini gördüklerinde hükümetin 

oluşacak borçlanma ve bütçe açıkları  nedeniyle ileride daha  yüksek vergilemeye 

gideceğini görmektedirler. Gelecekte kamusal ödemelerin yapılabilmesi için 
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vergilerde artışa ihtiyaç duyulacağı için tüketiciler gelecekte bundan etkilenmemek 

için vergi indirimleri sonrasında tasarruf eğilimine gireceklerdir. Bundan dolayı vergi 

indirimleri, kaldırılan vergiler kadar borçlanma ile finansmanı yapılmasına neden 

oldukları için tüketimde yaşanan harcamalarda değişiklik yaşanmayacaktır. Buradan 

anlaşılacağı üzere rasyonel birey bugün harcanabilir gelirindeki artışını gelecekte 

vergilerde meydana gelebilecek artışın telafisinde kullanılması için tasarruf 

edebilmektedir. 

Sermaye piyasalarının çalışma durumu iyi olmakla beraber tüketiciler nezdinde 

herhangi bir borç kısıtlaması söz konusu olmamaktadır. Bilgili ve Bilgili (1998) 

yılında sermaye piyasalarında mükemmel bir işlemenin olmaması veya elde 

bulunan mevcut fonların yetersiz bulunması neticesinde bugünkü tüketim ile yarın 

gerçekleşebilecek olan tüketim davranışlarının birbirinden farklı olmasına yol 

açtığını ifade etmektedir. 

Vergilerde götürü usul kullanılmakta ve piyasaya zarar verecek etkileri de 

olmamaktadır. Bilgili ve Bilgili (1998) analizinde yer almış olan vergi 

kesintilerinin marjinal vergi kesintileri ile ilgili olmadığı ifade edilerek 

vergilerdeki değişimlerin nispi fiyatları etkilemediği açıklanmaktadır. Nispi 

fiyatlarda yaşanan değişmeler ekonomide yer alan kaynakların dağılımını 

etkileyebileceğinden tüketim davranışlarında da değişeme neden olacağı ifade 

edilmektedir.Bireylerde ileriyi görüş ve rasyonel düşünce vardır. 

Bu analizde kamu ile özel sektör eşit faiz oranları ile borçlandığı varsayılmaktadır. 

Ayrıca, ikiz açıklar arasındaki bağın varlığının düzetilmesi için siyasi tavsiyelerin 

getirilmesinden bahsetmektedir. Ekonomideki finansal sektörlerden birinin gelişimi 

ile yatırım yanlısı bir iyileştirme ülkenin gelişimi için gerekli görülmekte ve bunun 

iki açık arasında oluşan ilişkinin kırılmasına katkı sağlayabileceği ileri 

sürülmektedir. 

2.1.2. Ricardocu Yaklaşıma Göre Bütçe Açığı ve Cari İşlemler İlişkisi  

İkiz açıklar hipotezi çerçevesinde bütçe açıkları sonucunda dış ticaret açıkları ortaya 

çıkabilmektedir.  Bu durumla birlikte teorik çerçevede bütçe açıkları ile dış ticaret 

arasında meydana çıkan bağ ile ilgili tutarlı bir görüşün olmadığı görülmektedir. 

Ortaya atılan diğer bir görüş ise D. Ricardo’nun ileri sürdüğü, ancak R. Barro 
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tarafından geliştirilmiş olan ticaret ve bütçe açıkları arasında bir ilişkinin olmadığı 

varsayımını savunun Ricardocu Denklik Hipotezi’dir. 

Ekonomistlere göre kamu harcamalarında meydana gelen artışlardan kaynaklanan 

bütçe açıklarının ticaret dengesini ile cari hesapları etkiledikleri yönünde ortak bir 

fikre sahiptir. Ancak buna rağmen Ricardocu Denklik Hipotezini destekler niteliğe 

sahip birçok ekonomist vergi gelirlerinde yaşanan azalmadan kaynaklanan bütçe 

açıklarının cari işlemlerdeki açıkları ve cari hesapları etkilemeyeceğini 

savunmaktadır (Vamvoukas 1999, 1094). 

Ricardocu Denklik Hipotezine göre hükümetler bütçe açıklarının finansmanı için 

tahvil çıkartırlarsa bu tahviller sahipleri için bir varlık niteliğine sahip olacaktır. 

Ancak çıkarılan bu tahviller devlet tarafından vergilendirilmiş olan hane halkı için 

bir yükümlülük doğurmaktadır. Eğer varlıklar ile yükümlülükler oransal açıdan 

birbirini dengeye getirirse hane halkı kendisini zengin hissedemeyerek tüketimleri 

bütçedeki açıklardan etkilenmeyecektir. Bu durumda ortaya çıkan toplam harcamalar 

üzerinde etkili olmayan vergilerdeki indirimler ulusal tasarruflar üzerinde de etkisini 

göstermeyecektir. Bütçede meydan gelen açıkları tüketim ve tasarruflar etkilemediği 

için faiz oranlarında yaşanan istikrar devamlılığını sürdürecektir. S-LM modeli 

çerçevesinde Ricardocu Denklik Hipotezi, bütçe açıklarındaki artışın IS-LM 

eğrilerinin dengesinde bir değişikliğe sebep olmayacaktır. Bu durum sonucunda 

bütçedeki açıklar tasarruf, yatırım, tüketim ve faiz oranlarını etkimemektedir 

(Vamvoukas 1998, 376). 

Harcanabilir geliri artırabilen bir vergi kesintisi tasarruflarda meydana gelebilecek 

artış ile aynı derecede bir paralellik taşımaktadır.  Mali açıklar ile vergilerin tüketim 

üzerinde eşit bir etkilemeye sahip olduğu, bu eşitlikte belirtilmekte (tasarruflardaki 

eşitlik ile vergilerdeki kesinti) ve Ricardocu denklik şeklinde ifade edilmektedir. 

Ricardocu denklik hane halkı tüketimini şu şekilde ortaya koymaktadır:  

Tüketim= Gelir – (vergiler + tasarruflar)   

Hükümetin vergide indirime gittiğinde, bütçede de denkliğin meydana 

geldiği ihtimalleri ile kamusal harcamalarda ortaya çıkan artış neticesinde 

bütçe yapısında açıklar meydan gelebilmektedir. Eğer ki hükümetler bütçede 
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meydana gelen açıkların borçlanmayla finansmanının yapılması yoluna başvururlarsa 

bireylerde faiz ve anapara ödemeleri için gelecekte kendilerinden talep edilecek vergi 

miktarlarında bir artışın olacağını bilirler. 

Ricardocu yaklaşım çerçevesinde kamusal tasarruflarda bir düşüş yaşandığında bütçe 

açığı, özel tasarruflarda aynı oranda bir artışa sebep olur. Ancak ulusal tasarruflarda 

bir değişiklik gerçekleşmemektedir. Beklenen milli tasarruflar değişiklik 

göstermediğinden kapalı olan ekonomik sistemde reel faiz oranlarının toplam 

tasarrufların yatırımdaki talebe eşitlenmesi için yükselme eğilimi göstermesine 

ihtiyaç bulunmamaktadır. Böylece Modigliani (1961) ile Feldstein (1974)’e göre 

yatırımlar üzerinde kamunun borç yükümlülüğünün ciddi bir etkisi 

bulunmamaktadır. Açık ekonomi sisteminde beklenen özel tasarrufların dış borç 

edinme ihtiyacını kaldırabilecek derecede artacağından bütçe açıkları cari işlemlerde 

bir açığa sebep olmamaktadır. 

Ricardocu Denklik Hipotezi çerçevesinde kamusal harcamaların vergileme ya da 

borçlanma yolu ile finansmanının sağlanmasında özel sektör üzerinde etkisinin 

olmayacağı belirtilmektedir. Böylece genişletici ve daraltıcı maliye politikalarının 

özel sektör üzerindeki etkisi negatiftir. Ekonomik yapıda kamusal borçlanma ile 

finanse edilecek ölçüde ulusal tasarrufların bulunması nedeni ile dış borçlanmaya 

ihtiyaç olmadığı için bütçe açıkları ülkeyi ödemeler bilançosu problemi ile karşı 

karşıya bırakmamaktadır. Bunlara bağlı bir şekilde bütçe açıkları reel faiz oranları, 

cari işlemlerdeki açıklar ve yatırımlar üzerinde etkili olmamaktadır  (Şen; Sağbaş 

2004, 82). 

Özetlenecek olursa; kamusal harcamaların sabit olduğu ve borçlanma için herhangi 

kısıtlama yapılmadığı durumlarda cari vergilemede gerçekleşecek azalma beklenen 

ulusal tasarruf düzeyini etkiler. Anlık vergi indirimi gelecekte gerçekleşecek bir 

vergi yükselişine neden olabilir. Böylece bütçedeki açıklar ekonomi üzerinde etki 

edemeyecektir. Ricardocu anlayışta kamusal kesim gelirlerini aşmış olan 

harcamaların özel kesimin tasarrufları üzerinde artışa eşit olabildiği düşünülerek 

kamusal tasarrufların dış ticaretteki denge düzeyini (cari hesabı), para talebini, faiz 

oranlarını, yatırımları özel tüketimdeki harcamalar ile ulusal tasarruflar üzerinde 

etkisinin olmadığı düşünülmektedir (Kutlar; Şimşek 2001, 3). Hükümetin yapmış 
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olduğu alımlar veri olarak alındığında vergiler ile cari bütçe açıklarının ekonomi 

üzerinde eşit oranda bir etkileme gücü bulunduğu görülmektedir. 

2.2. İkiz Açıklar Yaklaşımına Getirilen Eleştiriler 

İkiz açıklar anlayışına getirilmiş olan eleştiriler maddeler şeklinde şöyle sıralanabilir.  

a. Amerika Birleşik Devletleri’nde R. Regan hükümeti döneminde, 1981 yılında, 

cari işlemler ile bütçe açıkları ciddi tehditler olarak devam etmiştir. Belirtilen bu iki 

açığın nedenleri; sanayisi gelişmiş diğer ülkelere nazaran ABD’de daha büyük çapta 

gerçekleşen savunma harcamaları, tasarruflarda azalma ve faiz oranlarındaki artış 

olmuştur. Liberal görüşler bütçedeki açıkların ödemeler dengesinde ciddi oranda 

açıkların oluşmasına sebep olmasından dolayı, gelir vergisi politikasının da önemli 

olduğunu ifade etmektedir. Bu politikalar, ABD’de bireylerin yaşam standartları 

üzerinde düşüşe neden olmakta ve dünyadaki diğer ülkelere de olan borçlarının 

artmasına yol açmaktadır.  

Bu dönem süresince ekonomik yapıdaki bilgilerin ikiz açıklar hipotezi üzerindeki 

katkısı şu şekilde devam etmiştir:  

1. 1980 ile 1989 yılları arasında bütçedeki açıklar ABD’ye büyük oranda yabancı 

sermayenin yatırım ve finansal açıdan transfer edilmesine yol açtığı, cari 

işlemlerdeki açıklarla beraber anlaşılmaktadır.  

2. 1990’lı yıllardan sonra cari işlemler ile federal bütçenin iki ayrı yönde 

gerçekleştıniği gözlemlenmektedir: cari işlemlerdeki açıklar çok yüksek oranda 

değer kaybı yaşarken federal bütçelerdeki açıklar ise yüksek seviyede fazlalar verdiği 

görülmüştür.  

3. 1998 yılında cari işlemlerdeki açıkların 300 milyar doları aştığı görülürken federal 

bütçenin de 450 milyar dolar civarı fazla verdiği belirtilmektedir. Federal bütçedeki 

fazla ABD’deki büyümeyle devam ettiği için ödemeler dengesinde gerçekleşen 

açığın da benzer biçimde devam ettiği anlaşılmaktadır. Böylece bütçe ile cari 

işlemlerde gerçekleşen hareketlenmeler ters yönde izlenmeye başlanmıştır (Alkswani 

2000, 6). 

b. Bazı iktisatçılar ikiz açıklar hipotezindeki teorik geçerliliğin reel çevrede 

sağlandığını ileri sürerek bu hipotezin geçerliliğine şüphe ile yaklaşmaya başlamıştır. 

İktisatçılardan bir kısmı bütçedeki açıklar ile faiz oranları arasında, bütçedeki açıklar 
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ile faiz oranlarının birinden diğerine doğru sistematik bir biçimde bağın olmadığını 

göstermektedirler. Örnek verilecek olursa Norveç’te gerçekleşen bütçe açıklarının 

cari hesaplar dengeye geldiğinde bile ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Polzo (1992), 

1972-1990 dönemlerinde 7 sanayileşmiş ülkenin verilerini kullanılarak yaptığı 

çalışmasında, ikiz açıklar hipotezi açısından bu ülkeler arasındaki sonuçların ciddi 

derecede farklılık gösterdiğini saptamıştır.  

c.  Ortaya konulan diğer çalışmalar, bu iki açıktaki her bir bileşen için belirlenmiş 

olan tanımlamaların eksik olması nedeniyle kabul edilemeyen bir analizin yapıldığını 

göstermektedir. Kamusal harcamalarda yaşanan artışların bütçede bir açığa yol 

açtığı, ancak açıkların ekonominin performansı üzerindeki etkisinin cari işlemler 

açığına veya yatırılmalardan dolayı ortaya çıkıp çıkmamasına göre değişiklik arz 

ettiği ileri sürülmektedir. Ayrıca, ekonomik yapının performansı üzerinde ithalatta 

yaşanan artışın etkileri bir tarafa bırakıldığında cari işlemler açığında meydana gelen 

artış ithalatın yatırım ve tüketim ürünleri cinsine göre değişiklik arz etmektedir. 

Böylece bütçedeki açıklar içerisinden yatırım harcamalarının çıkarılması ve cari 

işlemlerdeki açıklardan sermaye mallarının ithalatının çıkarılması, belirtilen bu iki 

açığa da azaltıcı yönde etki ederek bu iki açık arasında ortaya çıkan ilişkinin yapısı 

üzerinde de değişikliğe yol açacaktır. 

d. İkiz açıklar hipotezinin ihmal ettiği iki değişken bulunmaktadır. Belirtilen bu iki 

değişken fiyat seviyesi ile para arzıdır.  

Para arzının sabit olduğu varsayımı ile denge koşulu (I=S), yurt içindeki yatırımların 

yurt içindeki tasarruflara eşit olması biçiminde gerçekleşmektedir. Ancak kredi 

oluşturmada finansal sitemin gelişebilmesi için bu sistemde para arzında artış olması, 

yatırımdaki seviyenin tasarrufun üstünde gerçekleşmesine neden olabilir (S<I). Para 

arzında meydana gelen artış ithalattaki talebin artmasına neden olacak olan nominal 

gelirde de artışa sebep olabilir. Bu nedenle cari işlemlerdeki açıklarda da artışların 

yaşanması kaçınılmaz olabilir. Aynı zamanda fiyatlar genel seviyesinde de artmaya 

yol açmakta, sonuçta da ithal ürünlerin fiyatlarında düşüşe ve ihraç edilen ürünlerin 

fiyatlarında da artışa neden olabilmektedir. Böyle ithalatta azalma ihracatta da artış 

yaşanacak, bu sebeple ödemeler dengesi ile cari işlemlerdeki açıklar ciddi oranda 

artabilecektir. 

e. Çok sayıda iktisatçının bütçede yaşanan fazlanın ticarette gerçekleşecek açıkları 

azaltacağına inanmalarından dolayı ikiz açık görüşlerine de inandıkları anlaşılabilir. 
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Bu görüş doğrultusunda bütçedeki açıkların bağımsız ve etkin bir değişken özelliğine 

sahip olduğu anlaşılabilir. Hükümetin borç edinmediği ve bütçede de dengenin var 

olduğu (BD=0, bütçede açıkların yaşanmadığı) görüşü altında ticarette oluşan açıklar 

yatırımları azaltarak, tasarrufları da arttırarak veya her iki durumunda 

gerçekleştirilmesi halinde azalma sağlanabilir. Bununla beraber yatırımlar ekonomik 

büyüme ile gelir seviyesinde ve ithalatta en önemli belirleyici konumda olduğundan 

böyle bir yaklaşımın doğru olması kabul edilemez. 

f. Bir kısım iktisatçılar cari işlemler açığına yönelik bütçe açıkları arasında doğrudan 

bir ilişkinin var olduğunu ispat edebilmek için ikiz kriz hipotezi yöntemini 

kullanmaya çalışmaktadırlar. ABD’de bazı iktisatçılar da bütçedeki açıkları azaltmak 

amacı ile cari işlemler hesabındaki açıklardan uzak durulabilirliği kanısına 

varmaktadırlar.  Ancak bunların haricinde bazı iktisatçılar ise cari işlemlerdeki açıkların 

sorunlar doğurmayacağını düşünmektedirler. ABD’de cari işlemlerdeki açıkların 100 

yıldır devam ettiği görülmekte ve ABD vatandaşlarının sermaye ürünleri ithalatında 

bulunabilmek için dünyadaki diğer ülkelerden de borçlanmaktadırlar. Yatırım gereği için 

borçlanma dünyadaki tasarrufların kullanılması şeklinde gerçekleşebilmektedir. Bu 

nedenle cari işlemlerdeki açıkların sebeplerinin ayırt edilmesi gerekmektedir. Para arzının 

genişleme politikasından veya sermaye ürünleri ithalatından kaynaklanması veya 

kaynaklanmamasının farkına varılmalıdır. 

g. Ekonomide gerçekleşen resesyonlar ya da patlamalar sırasında hasıla düzeyi 

düşer veya artar ve bütçedeki denge kötüye gidebilir yada iyi bir hal alabilir. Bu 

çerçevede gerçekleşen patlamalarda ulusal tasarruflar ile özel tasarruflardaki bir 

farklılaşma daha keskin bir biçimde yatırımlar üzerinde bir düşmeye yol açarak 

hasıla düzeyinde de azalmaya yol açabilir ve cari hesapların da iyileşmesine katkı 

sağlayabilir. Dolayısı ile patlamalar esnasında “ikiz farklılaşma” dan daha çok “ikiz 

açıkları”n beklenilmesi doğru bir tavır olamayabilir. Gerçek anlamda konjüktürel 

dalgalanmaların değişik seviyelerinde cari işlemlerdeki açıklar ve bütçe dengesi 

arasındaki zıt yönlü hareketlerin birçoğu hasılanın devrevi hareketleri ile 

açıklanmaya çalışılabilir (Roubini 2003, 3).  

2.3. Bütçe Açığı ve Cari İşlemler Arasındaki İlişkiye Yönelik Ampirik 

Çalışmalar 

İyi şekilde çalışan bir finansal sektör ekonomide yer alan kaynakları tasarruf 

edenlerden borçlananlara aktarmakta, böylece hükümetler yurt içi borçlanma 
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yapabilmektedir. Ayrıca fonları bir takım girişimciden toplamaya çalışarak fon 

ihtiyacı ortaya çıktığında diğer ekonomik yapıların kullanımına sunan bankalar, fon 

ortaklıkları ve sigorta şirketleri ile  özel yatırımlara fon sağlayabilmektedir. Eğer 

yatırım harcamalarında bir artış meydana gelirse, hükümetin kamu harcamalarını 

belli bir derecede azaltması mümkün olabilmektedir.  

İktisadi literatürde bütçe açıkları ile cari işlemler arasında meydana gelen ilişki 

birçok araştırmacı tarafından farklı yöntem ve model kullanılarak analiz 

edilmiştir. Genelde yapılmakta olan çalışmalar ABD ekonomisi üzerinde 

yoğunlaşmakta, 1980’li yılların başlarında meydana gelen büyük çaptaki bütçe 

ve dış ticaret açıklarından dolayı ABD’de ortaya çıkan problemler üzerine 

odaklanmaktadır. Ancak, bütçe açıkları ile cari işlemlerdeki açıklar arasında ortaya 

çıkan bağın varlığı ile nedenselliği açısından oluşan görüşlerde birlik söz konusu 

olmamaktadır. 

Bütçe açıkları ve cari işlemlerdeki açıklar arasında ortaya çıkan ilişki ile alakalı 

olarak yapılmış olan ampirik çalışma sonucunda Ricardocu Yaklaşımları desteklemiş 

olan çalışmalar, geleneksel teorileri destekleyenler ve diğer çalışmalar şeklinde üç 

başlıkta ele alınmaktadır. 

Klasik teorilerin desteklenmesinin sebebi, milli gelirdeki denklikten 

kaynaklanmaktadır. Milli gelirdeki denklik dış ticaret açığının yatırım ve tasarruf 

arasında meydana gelen farkına eşit olduğunu belirtmektedir. Ortaya atılan iddia 

sadece denklik olmakla birlikte ampirik gözlem ve ekonomik teori neticesinde 

belirtilmemekle beraber ekonomideki dinamikler ile ilgili fazla bir şey ifade 

etmemektedir. İstatistiksel şekilde geleneksel yaklaşımın destek görmemesi 

Ricardocu yaklaşımın sonucuna varmaktadır.  

2.3.1. Geleneksel Yaklaşıma Destek Çıkan Çalışma ve Uygulamalar  

Cari işlemlerdeki açıklar ile bütçe açıkları arasındaki ilişkinin varlığını ifade eden 

Geleneksel Yaklaşımı destekleyen çalışmalar; Zietz ve Pemberton (1989), Bahmani- 

Oskooee (1989), Latif-Zaran (1990), Rosenweig ve Tallman (1991), Bachman 

(1992),  Mohammadi ve Skaggs (1996), Diboğlu (1997), Eroğlu (1998), Vamvoukas 

(1999), Zengin (2000), Vyshnyak (2000), Kutlar ve Şimşek (2001), Tunç ve 
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Akbostancı (2002), Yücel ve Ata (2003) ve Burger ve Ghebreselassie (2003) 

çalışmaları Bernheim (1988)’in uygulamalarından oluşmaktadır. 

2.3.1.1. Bernheim’in Bütçe Açığı ve Cari İşlemlerle İlgili Yaptığı Uygulama 

Önemli bir düşünür olan Bernheim (1988), ABD ile ABD’nin ticaret yaptığı beş ülke 

olan (Batı Almanya, Meksika, İngiltere, Japonya ve Kanada) arasında ortaya çıkan 

ilişkileri inceleyerek bütçedeki açıkların dış ticarette meydana gelen açıklara sebep 

olup olmamasının analizini yapmaktadır. Yıllık olarak hazırlanan verilerle 1960 ile 

1984 yılları arasında gerçekleşen cari hesap fazlalığının bağımlı değişken olarak 

kabul edildiği en küçük kareler yöntemi kullanılarak test edilmeye çalışılmaktadır. 

Çalışmada bütçedeki açıkların bağımsız değişken şeklinde görülmesiyle beraber, 

konjonktürel dalgalanmaları etkileme gücünü kontrol edebilmesi nedeni ile reel 

GSYİH’daki büyüme oranında gecikme yaşanması ile cari değişken değerleri 

kullanılmaktadır (Bernheim, 1988,1-31). 

Ekonomide 1972’den sonra özellikle dalgalı döviz kuru rejiminden dolayı ortaya 

çıkan değişiklikler, petrolde yaşanan şoklar ile 1982 yılından sonra ABD, Kanada, 

Batı Almanya ve İngiltere için hazırlanmış olan zaman serileri analizleri sonucunda, 

bütçedeki açıklarda 1 dolar civarı bir artışın, cari hesaplardaki fazlalıklarda da 0,30 

dolar oranında bir azalmayı beraberinde getirdiği görülmektedir. Meksika için 

yapılmış olan bir analizde ise bütçede ortaya çıkan 1 dolarlık artmaya karşılık cari 

hesaplardaki 0,80 dolar oranında bir azalmayı gerçekleştiği görülmektedir. Bernheim 

bu sonucun ortaya çıkmasını Meksika benzeri düşük gelire sahip fakir ülkelerde 

marjinal tüketim eğilimlerinin yüksek seviyede olmasına bağlamaktadır. Ortaya 

çıkan bu etkiler 1981’den sonra Meksika’nın içerisine düştüğü borç krizini 

gizlemeye çalıştığı ifade edilmektedir. Japonya gibi bir ülkede ise hükümet ithalat, 

ihracat ve son olarak da sermaye girişlerinde bir düzenleme yaparak ülkeler arasında 

gerçekleşen ticarete müdahaleci bir tavır sergileyerek ciddi manada bir etkileme 

gücüne sahip olmakta, ancak mali açıdan etkileme ile alakalı bir kanıta 

ulaşılamamaktadır.  
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2.3.1.2. Bahmani-Oskooee’nin Bütçe Açığı ve Cari İşlemlerle İlgili Yaptığı 

Uygulama 

Bahmani ve Oskooee (1989), Amerika Birleşik Devletlerindeki ekonomik yapıda 

gerçekleşen bütçe yapısındaki açıkların cari işlemlerdeki açıklar üzerinde bir 

etkisinin varlığı hakkında araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmalarda Monetarist, 

Keynesyen ve son olarak ta Esneklik Yaklaşımı ele alınmış ve bu üç farklı 

yaklaşımın temellerini oluşturmuş olan değişkenler kullanılmıştır. Reel cari 

işlemlerdeki açıkların bağımlı değişken olduğu, reel bütçe açıkları, reel milli gelir, 

reel döviz kurları, dış dünya geliri, reel baz para ve sonunda ise reel dış para arzının 

yer almış olduğu model oluşturulmuştur. Model içerisinde Keynesyen görüşe ait 

değişkenler (Y) reel ulusal gelir ve (Y) reel dünya geliri monetarist görüşlerin 

değişkenleri şeklinde yüksek güce sahip olan ulusal para (M) ile reel açıdan yüksek 

güce sahip dünya parası (M), esneklik görüşü değişkeni şeklinde olan reel döviz kuru 

(PE/P) veri olarak kullanılmıştır (Bahmani ve Oskooee, 1989, 76-91). 

Bütçedeki açıkların cari işlemlere dahil edilmeye çalışılması açıkları belirleyebilen 

modelde önemli görülen özellikleri göstermektedir. Döviz kurlarının esnek kabul 

edildiği 1973:1-1984:4 arasındaki dönemde üçer aylık verilerin kullanıldığı küçük 

kara yöntemi (OLS) ve iki aşamalı küçük kare yöntemi (2SLS) kullanılmaktadır. 

Buna ilave olarak Geleneksel teoride mili gelirde meydana gelen artış cari 

işlemlerdeki hesaplarda negatif sonuçlar doğurmaktadır. Sonuçta kısa ve uzun 

dönemde ABD’deki bütçe açıklarının ticaret açıklarını etkilediği anlaşılmaktadır. 

Ortaya konulan bu çalışma doğrultusunda bütçedeki açıklar ticaret açıklarının 

artmasına sebep olmaktadır. Teorik açıdan tahmin edildiği gibi, birçok durumda yurt 

dışı ve yurt içindeki parasal değişkenlerin ABD’deki cari işlemler hesapları üzerinde 

ciddi bir yeri bulunmaktadır. Böylece devlete ait olan bütçede ciddi manada oluşan 

açıkların sadece ulusal gelir, fiyatlar genel seviyesi ve faiz oranlarına benzer 

değişkenler üzerinde etkili olmayarak aynı zamanda ülkedeki dış hesaplarda da 

etkisini gösterdiği belirtilmektedir. Sözü edilen bu ilişki mekanizması genel olarak 

devletin bütçe açıkları ve faiz oranları arasında doğrusal bir bağ olduğu yönünde 

olmaktadır. Ülkedeki bütçe açıkları yüksekse borç miktarı da büyük olmaktadır. 

Belirtilen bu ciddi borçlanma faizler üzerinde yukarıya doğru baskı uygulayarak 

faizlerin yükselmesine ve ülkeye yabancı sermaye girişine neden olmaktadır. Ülkeye 
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giren bu sermaye sonrasında ulusal paraya talep artarak değer kazanmasına neden 

olmaktadır. Ulusal parada değer artışının yaşanması ihracatta bir azalmaya, ithalatta 

da bir artışa sebep olarak cari işlemlerde bir açığa neden olmaktadır. 

2.3.1.3. Pemberton ve Zietz’in Bütçe Açığı ve Cari İşlemlerle İlgili Yaptığı 

Uygulama 

Zietz ve Pemberton (1989), ABD’de ticaret alanındaki açıkları ile bütçe açıkları 

arasında meydana gelen ilişkiyi incelerken aşağıda yeralan iki soruyu 

cevaplandırmaya çalışmaktadır (Zietz ve Pemberton, 1989,23-34):  

1. Bütçedeki açığın ticarette yaşanan açığın oluşumunda üstlendiği rol nedir? 

2. Yurt dışındaki gelir artışının düşük olmasına benzer etkilere kıyasla bütçedeki 

açıkların ticaretteki açıklar üzerinde nasıl bir etkisi bulunmaktadır? 

Bu çalışmada 1972:4-1987:2 yılları arasındaki dönem içerisinde mevsimsellerde 

ayarlamaların yapıldığı üçer aylık dönemlere ait veriler kullanılmış, eş-anlı denklem 

görüşü ile cari işlemler ve bütçe açıkları arasında meydana çıkan ilişkinin analizi 

gerçekleştirilmiştir. Eş-anlı denklem görüşünün iyi yanı, ikiz açıklar arasında 

gerçekleşen denklem etkileşimini birden fazla alternatif kanallarla ortaya 

çıkarabilmesidir. Eş-anlı denklem görüşü sadece teorik sebeplere dayanmış olan 

etkileşim kanallarından herhangi birinin nispi önemine öncelik vermemekte ve bu 

veriler ampirik bağların ortaya çıkarılmasına neden olacak biçimde belirlenmektedir. 

Bu modelde yer alan değişkenler şu şekilde ifade edilmektedir: kısa vadeli faiz 

oranları, ticaret ağırlıklı reel döviz kurları, federal bütçe açıkları, yurt dışı gelir, cari 

işlemlerde meydana gelen açıklar ve yurtiçi gelir. 

Hazırlanan çalışma neticesinde klasik yaklaşımı destekler nitelikte 3 önemli bulgu 

elde edilmiştir. Bu bulgular şöyle sıralanabilir; 

1. ABD’de 1980’li yıllarda gerçekleşen ticaret açığının oluşması sadece 

makroekonomik temellerle açıklanmakta ve bu ekonomik temellerin federal bütçenin 

açıkları ile düşük düzeyde yurt dışı gelirlerdeki artışlarıyla alakalı görülmemektedir.  

2. Bütçe açıkları, ticaret açıklarını esasında kur ve faiz oranları eli ile değil yurtiçi 

gelir ve massetme aracılığı ile etkilemeye çalışmaktadır. 

3. Yurt dışı gelir artışının düşüklüğü, ABD’nin 1980’li yıllardaki ticaret açıkları 

üzerinde ciddi ölçüde katkıda bulunmaktadır. 
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2.3.1.4. Dacosto ve Latif-Zaran’ın Bütçe Açığı ve Cari İşlemlerle İlgili 

Yaptığı Uygulama 

Latif-Zaran ve Dacosto’nun 1990 yılında yapmış olduğu çalışmada, cari işlemler ve 

bütçe açıkları arasında doğrudan ya da dolaylı bir bağın olup olmadığı ya da bu 

değişkenlerin birbirleri ile bağımsız olup olmaması ile ilgili hipotezleri test ettikleri 

görülmektedir. Yapılan analizde üçer aylık cari ve bütçe açığı ile alakalı 1971:1-

1989:4 verileriyle beraber Granger nedenselliği de kullanılmaktadır (Latif-Zaran ve 

Dacosto, 1990, 349-354). 

Hazırlanan çalışma neticesinde bütçe açıkları ile ticari açıkların birbiriyle alakalı 

oldukları ve yüksek oranda bütçe açığının sebep olduğu yüksek oranlı ticaret 

açığına neden olduğunu belirten Geleneksel Yaklaşımı destekler nitelikte kanıtlara 

ulaşılmaktadır. Yazarlar aynı zamanda, ticaret açıklarından bütçe açıklarına doğru 

nedensel bir durum olmadığını ortaya koymak amacıyla kullanıla gelen metodolojik 

bilgi ve değişkenlerden dolayı daha fazla araştırmanın yapılması gerekliliğini ileri 

sürmektedirler.  

2.3.1.5. Tallman ve Rosenweig’in Bütçe Açığı ve Cari İşlemlerle İlgili 

Yaptığı Uygulama 

Bütçede yaşanan açıklar ile ticaretteki açıklar arasında bir bağın varlığının 

açıklanması amacı ile modele reel faiz oranı ile reel döviz kurunu ekleyerek aşağıda 

belirtilen iki soruya yanıt aramaktadırlar (Tallman ve Rosenweig,580-594): 

1. Bütçedeki açıklarda meydana gelen artış, doların değerlenmesine sebep olabilir 

mi? 

2. Bütçede yaşanan açıklar sonucunda ticarette açıklar meydana gelebilir mi? 

Yukarıda belirtilen soruların cevaplandırılması amacı ile ABD ekonomisinin 1961-

1989 yılları arasındaki üçer aylık verileri baz alınarak ve beş değişkene sahip VAR 

(vektör otoregresif modelleri) analizi yapılmaya çalışılarak yukarıda belirtilen 

hipotezler test edilmektedir. Ortaya atılan model doğrultusunda kullanılmakta olan 

değişkenler şöyle sıralanabilir: GSMH’ın oranı şeklinde hesaplanan ticaret dengesi 

(TBAL), faiz oranı (IRATE), reel döviz kuru (ERATE), bütçe dengesi (GBAL) 

GSMH hesaplamaları, hükümet harcamaları (GPURCH). 
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Elde edilen sonuçlar itibari ile ABD’de gerçekleşen bütçe açıklarının artması doların 

değerinin artmasına ve 1980’lerde ticarette değeri yüksek açıklara sebep olduğu, 

bundan dolayı ikiz açıklar hipotezinin geçerlilik kazandığı düşüncesine 

ulaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durumda maliye politikalarının ABD’deki dış ticaret 

dengesinin sağlanabilmesinde önemli bir yer edindiği görülmektedir. 

2.3.1.6. Bachman’ın Cari İşlemlerdeki Açıkların Yüksek Olmasına Yönelik 

Uygulaması 

Bachman (1992), ABD’nin neden cari işlemlerdeki açıklarının yüksek olduğunun 

açıklanmasına yönelik dört hipotez test etmiştir (Bachman 1992, 232-240). 

1. Bütçede gerçekleşen yüksek oranlı açıklar cari işlemlerdeki açıkların 

kötüleşmesine neden olmaktadır.  

2. Vergilerde yapılan indirimler nedeni ile yatırım harcamalarında meydana gelen 

bir artış cari işlemlerdeki açıkların kötü bir hal almasına sebep olmaktadır. 

3. ABD’nin ticaret yapmaya çalıştığı ülkelere nazaran düşük bir kapasite ile çalıştığı 

belirtilmektedir.  

4. ABD diğer ülkelerden gelecek olan sermaye akışları için güvenli bir konumdadır. 

Bachman (1992), yukarıda belirtilen değişkenlerin açıklanması amacı ile dört 

değişken kullanmakta olup bu değişkenler şöyle sırlanmaktadır; gayri safi milli 

yatırımlar, federal hükümet fazlaları, diğer ülkelerdeki durumlara göre ABD’deki 

verimlilik ve tahminde bulunulmuş olan risk primi. Yapılan tahminlerde 1974-1988 

yılları arasındaki döneme ait üçer aylık bilgiler kullanılmaya çalışılmaktadır. 

Belirtilen her bir hipotez için çift değişkene sahip olan VAR modelinin kullanıldığı 

görülmektedir. Bu sistemlerde ortaya çıkan durum, 1980’lerde yaşanan cari işlemler 

açığının açıklanabilmesi için ortaya atılan farklı hipotezlerin göreceli gücünü ortaya 

koymaktadır. 

Ortaya çıkan ampirik sonuçlarda, sadece bütçedeki açıkların cari işlemlerde 

gerçekleşen açıklardaki değişimleri açıklamaya çalıştığı görülmüştür. Belirtilmiş 

olan üç farklı değişken cari işlemlerde meydana gelen açıkların nasıl değiştiklerini 

ifade edememektedirler. Bundan dolayı ABD cari işlemlerdeki açıkları bertaraf 

edebilmek amacı ile federal bütçedeki açıkları azaltmaktadır. Rekabette yaşanan 

gücün hedeflenmesi için oluşturulan politikalar, uzun dönemde yaşanabilecek ticari 
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faaliyetlerin sürdürülebilmesi için hedeflense de cari işlemlerde oluşan açıkların 

azaltılmasında güçlü bir etkiye sahip görülmemektedir. 

Siyasi politika belirleyicileri, sterilize edilmiş olan müdahale ya da döviz 

sistemindeki reformların ABD’de cari işlemler hesabı üzerindeki etkisini 

sürdüreceğini beklemekte ve yatırım yapılmasını savunanlar içinde bir şey 

yapmamanın tehlikeli bir durum arz ettiğini ileri sürmektedirler. Bu nedenle ülkedeki 

cari hesaplarda meydana gelen açıklar, yatırım yapılmayarak çoğu zaman tüketime 

yönelik harcamaların finansmanında kullanılmaktadır. ABD’nin bugün yaptığı 

tüketimleri ödeyebilmek amacıyla gelecekte düşük yaşam standardı ile 

karşılaşabilmesi olasıdır. Gelecekte oluşabilecek borçların ödenebilmesinin 

ekonomik ve politik açıdan maliyetli olabileceği muhtemel görülmektedir. Bundan 

dolayı ABD’nin dünyadaki en büyük makro düzeydeki ekonomik dengesizlik 

sorununu çözebilmesi için bütçedeki açıklarından bir kısmını kapatmasından başka 

çaresi bulunmamaktadır. 

2.3.1.7. Skaggs ve Mohammadi- VAR Yöntemi 

Mohammadi ve Skaggs (1996), döviz kurunun esnek yapıda olduğu rejimde kabul 

gördüğü 1973:1-1991:4 dönemler içerisinde üçer aylık verilerle, birden fazla 

değişkeni kapsayan VAR yöntemini kullanarak ticaret ve bütçe açıklarının arasında 

ortaya çıkan ilişkiyi incelemektedir.  Kullanılan bu modeldeki değişkenler şunlardır: 

cari işlemlerdeki denge, parasal artış, döviz kuru, cari işlemler dengesi ve bütçe 

dengesi. Parasal artışlar haricindeki değişkenler reel değerler ile ifade edilmektedir 

(Mohammadi ve Skaggs 1996, 675-689). 

Çalışmada sonuç olarak, ticaret fazlasının oluşmasında bütçe fazlasının etkili 

olduğunu gösterilmiştir.  

2.3.1.8. Dibooğlu’nun Bütçe Açığı ve Cari İşlemlerle İlgili Yaptığı Uygulama  

Dibooğlu (1997), ABD’nin 1960:1-1994:4 döneminde cari işlemlerde meydana gelen 

açıkların kaynaklarını VAR modeli ve birkaç tane değişken kullanmaya çalışarak 

analiz etmektedir. Kamu harcamaları, ticaret hadleri, reel faiz oranları, verimlilik ve 

yurt dışı gelir, ortaya konulan çalışmada kullanılan değişkenler olarak 
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belirtilmektedir. İfade edilen bu değişkenler, Ricardocu görüş ve Gelir-harcama 

modeliyle ifade edilmektedir (Dibooğlu 1997, 787-793). 

Elde edilen sonuçlar, makroekonomik değişkenler üzerinde uygulanan cari işlemler 

dengesinin kabul edilebilir bir oranda açıklandığını göstermekte ve elde edilen 

bulgular bütçedeki açıkların reel faiz oranlarında meydana gelen artışlar ile ticaret 

hadlerinde yaşanan cari işlemler açığıyla beraber hareket etiğini göstermektedir. 

Çalışmanın neticesinde Ricardocu yaklaşım yerine Gelir-harcama modelinin 

desteklendiği görülmüştür. 

2.3.1.9. Eroğlu’nun Granger nedensellik Testi ve Eş-Bütünleşme ile Hata 

Düzeltme (ECM) Modeli 

Eroğlu (1998), bütçede meydana gelen açıklar ile cari işlemelerde gerçekleşen 

açıklar arasındaki ilişkiyi Granger nedensellik testi ve eş-bütünleşme ve hata 

düzeltme (ECM)’yi kullanarak Türkiye üzerinde incelemiştir. Çalışma cari 

işlemlerde oluşan açıklar ve konsolide bütçe açıklarına dair 1984 ile 1994 yılları 

arasındaki dönemi kapsayan bilgiler ışığında yürütülmüştür. 

Bu çalışmada, cari işlemlerdeki açıklar ve bütçe açıkları arasında uzun vadeli bir 

ilişkinin bulunduğu sonucu elde edilmektedir. Yapılan Granger Nedensellik testi 

sonucunda bütçe açıkları cari işlemlerde açıklara neden olabilmektedir. Hata 

düzeltme yaklaşımında ise bütçe açıkları ile cari işlemlerdeki açıklarda uzun 

dönemde meydana gelecek sapma incelenmiştir. 

2.3.1.10. Vamvoukas’ın Bütçe Açığı ve Cari İşlemlerle İlgili Yaptığı 

Uygulama 

Vamvoukas (1999), küçük bir dışa açık ekonomi olan Yunanistan’da 1948-1994 

dönemine ilişkin yıllık verileri kullanarak ikiz açık hipotezini test etmiştir 

(Vamvoukas, 1999, 1-18). 

Bu çalışmada ikiz açıklar hipotezi incelenirken üç değişkenli nedenselliğe 

başvurulmuştur. Bu açıdan bu çalışma diğer çalışmalardan farklılık 

göstermektedir. Bu çalışmada bütçe ve ticaret açığına gelir de eklenerek üç 

değişkenli bir model oluşturulmuştur. 
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Çalışmada koentegrasyon analizi kullanılmasının nedeni, ekonomik değişkenler 

arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkilerin testine imkan sağlamıştır. Bu çalışmanın 

ampirik sonuçları hem kısa hem uzun dönemde bütçe açıklarındaki değişkenlerin, 

ticaret açığı değişkeninde gerçekleşen pozitif yönlü bir nedensellik ilişkisinin 

varlığını ortaya koymaktadır.  

2.3.1.11. Vyshnyak / Granger Nedensellik Testi ile Koentegrasyon Analizi 

Vyshnyak (2000), 1995:1-1999:4 yılları arasındaki dönemlerde Ukrayna örneği için 

Granger nedensellik testi ile Koentegrasyon analizi ile cari işlemler ve bütçe dengesi 

arasında ortaya çıkan ilişkiyi incelemiştir (Vyshnyak,2000, 1-51). 

Bu çalışma neticesinde ikiz açıklar hipotezinin Ukrayna’da desteklendiği bulgusuna 

ulaşılmaktadır. İkiz açıkların aktarma mekanizması olarak döviz kuru görülür. 

İstatistiksel açıdan bütçe açıkları cari işlemlerdeki açıklara koentegre edilmektedir. 

Granger nedenselik testi, bütçedeki açıkların geçmiş değerlerinin cari işlemlerdeki 

açıkları açıklamaya katkı sağladığını göstermektedir. Elde edilen sonuçların 

gelişmekte olan ülkelere yapılmakta olan benzer işlemlerle de karşılaştırılabilme 

imkanı bulunmaktadır. 

Ekonomik yapıda ikiz açık hipotezi kabul ediliyorsa bazı önemli sonuçlar ortaya 

çıkabilir. İlk olarak bütçe açıklarındaki azalma, cari işlemlerdeki açıkları ortadan 

kaldırmada en önemli koşul olmaktadır. Diğer bir taraftan da, cari işlemlerde ortaya 

çıkan açıklarda bir düşüş ulusal tasarruflarda bir artışı gerektirmekte ve o da güçlü 

bir finansal sektörün gelişimini sağlamaktadır. 

Bu çalışmada bütçe açıkları ile cari işlemlerdeki açıklar arasında nedensellik bağı 

kurulmaya çalışılırken hükümetin yurtiçinden değil de yurt dışından borçlandığı 

varsayılmaktadır. Dış borçlanma neticesinde ortaya çıkan ekonomik sonuçlar iç 

borçlanmadan farklık göstermekte ve dış borçlanma döviz kuru riskini de içerisinde 

barındırmaktadır. Eğer ulusal para değer kaybederse, ulusal ekonomide borç 

yükünde artış meydana gelecektir. Diğer taraftan Ukrayna’dakine benzer bir şekilde  

ülkenin dış borç servisinde problemler arttığı taktirde, borçlu ülkenin uluslararası 

pozisyonunda zayıflama meydan gelecektir. 
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Finansal sektör doğru bir biçimde çalıştığı taktirde ekonomide bulunan finansal 

varlıklar tasarruf edenlerden borç talep edenlere aktarılmakta ve böyle bir durumda 

hükümetler yurtiçinden borçlanma imkanı bulmaktadır. Eğer yatırım harcamaları 

artma eğilimi gösterirse hükümetin belli bir orana kadar kamusal harcamalarında 

azalış gerçekleştirebilir. Ukrayna’da gerçekleşen ikiz açıkların varlığı kısmi olarak 

ekonominin zayıflamış olan finansal sektörlerinden kaynaklanmaktadır. 

2.3.1.12. Zengin’in Makroekonomik Modelleme Vektör Otoregresif 

Modelleme 

Zengin (2000), 1987:1-1998:1 yılları arasındaki dönemde üçer ay üzerinden veriler 

kullanarak vektör otoregresif modellemeyi uygulamaktadır. Bu modelde dış ticaret 

açıkları, döviz kuru, bütçe açıkları, para arzı, reel milli gelir, faiz oranı ve enflasyon 

oranı kullanılmış olan değişkenlerdir (Zengin, 2000, 217-228). 

Bu çalışmadan elde edilen ampirik bulgulara göre; (1) Bütçe açıkları ile dış ticaret 

açıkları arasında bütçe açıklarından dış ticaret açıklarına doğru bir nedensellik ilişkisi 

olduğu görülmektedir. Ayrıca bu ilişki ters yönlü de mevcuttur. (2) Enflasyon, para 

arzı ve döviz kuru arasında bir kısır döngü söz konusu olmaktadır. (3) Hazine faiz 

oranları, hem bütçe hem de dış ticaret dengesini doğrudan etkileyebilmektedir. 

Faiz oranları ekonominin içerisindeki en önemli belirleyici değişken konumuna 

getirilmiştir. (4) Reel milli gelir ve para arzı ile enflasyon arasında hassas bir 

dengenin söz konusu olduğu belirtilmektedir. (5) Dış ticaret dengesi ile döviz kurları 

arasında doğrudan bir bağlantı bulunmamaktadır. Döviz kuru sadece bütçe dengesi 

aracılığıyla  ticaret dengesini etkileyebilmektedir. 

Çalışmada elde edilen en önemli sonuç Türk ekonomisindeki temel problemlerin 

içerdeki dengesizliklerden kaynaklandığının ifade edilmesidir. Bundan dolayı 

ekonomik istikrar programlarındaki başlangıç noktası içerdeki dengeyi sağlamalıdır. 

İçerde yaşanan dengede bir gelişme dış denge üzerinde pozitif bir etkiye sahip 

olmaktadır. Bütçedeki açıklar, dolaysız bir biçimde cari işlemlerdeki açıkları 

etkilerken aynı zamanda dolaylı bir şekilde cari işlemlerdeki açıkların etkisi altında 

olduğunu da ortaya koymaktadır. 
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2.3.1.13. Şimşek ve Kutlar’ın Bütçe Açığı ve Cari İşlemlerle İlgili Yaptığı 

Uygulama 

Kutlar ve Şimşek (2001), Türkiye’deki dış ticaret rejimin değiştirildiği 1984 

sonrasındaki dönemlerde, dış ticaret açıklarıyla bütçe açıkları arasında bulunan ilişki, 

Ricardocu ve Geleneksel yaklaşımlar açısından bir değerlendirilmeye tabi 

tutulmaktadır. 1984: 4-2000: 2 arası dönemde Türkiye ekonomisi ile alakalı üçer 

aylık veriler kullanılarak bütçe açıkları ile dış ticaret açıkları arasındaki nedensellik 

ve etki ilişkisi araştırılmaktadır (Kutlar ve Şimşek, 2001, 1-13).  

Yapılan ampirik analizler sonucunda, dış ticaret açıkları ile bütçe açıkları arasında 

güçlü bir nedensellik ilişkisinin varlığı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yapılan 

koentegrasyon analizinde belirtilen bu iki değişken arasında uzun bir dönem 

ilişkisinin de varlığı doğrulanmaktadır. Bu nedenle Türkiye’deki bütçe açıkları ile dış 

ticaret açıkları arasındaki ilişkiyi test etmeye çalışan ECM yaklaşımı, uzun ve kısa 

dönemde Geleneksel yaklaşımı destekler niteliktedir.  

Sonuç itibari ile çalışmada, bütçe açıklarında meydana gelen 1 birimlik fark cari 

işlemler üzerinde yaklaşık 0,5 kat bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir 

deyişle bütçe açıkları dış ticaret açıklarını önemli derecede artıran bir etkiye 

sahiptirler.  

2.3.1.14. Tunç ve Akbostancı’nın Ricardocu Denklik Hipotezi ile Geleneksel 

Yaklaşım Uygulaması 

Akbostancı ve Tunç (2002), cari işlemler ile bütçe açıkları arasındaki ilişkiyi 

Ricardocu Denklik Hipotezi ile Geleneksel yaklaşım çerçevesinde 1987: 01-2001: 

03 arasındaki dönemde Koentegrasyon ve ECM analizlerini kullanarak Türkiye için 

test etmiştir. Modelde kullanılmış olan değişkenler şu şekildedir: GSYİH’nın yüzdesi 

olarak bütçede denge, GSYİH’nın bir yüzdesi olarak dış ticaret dengesi, GSYİH’nın 

yüzdesi olarak para arzı ve sanayi üretim endeksi. 

Uzun dönemde yapılmış olan koentegrasyon analizi belirtilen bu iki açık arasında bir 

ilişkinin bulunduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bununla beraber yapılmış olan analizler, 

ilişkideki yön konusunda fikir verememektedir.  Farklı bir görüşe göre yapılan 

analizde “hangi açık diğerinin nedenidir?” sorusuna yer verilmemiştir.  



37 
 

Kısa süreli dönemde yapılmış olan analizler neticesinde bütçedeki açığın artmasının 

cari işlemlerdeki açığın da artmasına sebep olduğu tespit edilmiştir. 

2.3.1.15. Yücel ve Ata’nın Engle-Granger (E-G) İki Kademeli Eş-

Bütünleşme Yöntemi Uygulaması 

Ata ve Yücel (2003), cari işlemlerdeki açık ve bütçe açıkları arasındaki ilişkiyi 

1975-2002 dönemindeki yıllık veriler ile, Engle-Granger’ın (E-G) iki kademeli eş-

bütünleşme adı verilen yöntemi  Granger Nedensellik testini Türkiye için analiz 

etmişlerdir. Ortaya konulan bu çalışma çerçevesinde tek yönlü transferler ve net faiz 

ödemeleri de ithalata dahil edilmektedir. Bu yönü ile çalışma ikiz açıkların analizi 

konusunda diğerlerinden farklı bir görüş ortaya koymaktadır. Ortaya konulan 

modelde bütçe açıkları ve cari işlem verileri kullanılmaktadır. Türk lirasının yer 

aldığı veriler ABD dolarına çevrilmektedir. Kullanılan cari işlemler açığı ile bütçe 

açığındaki değişkenler logaritmik forma dönüştürülmektedir (Ata ve Yücel, 2003, 1-

13). 

Bu çalışmada iki temel sonuç elde edilmiştir. Bunlardan ilki bütçe açıkları ve cari 

işlemlerdeki açıklar arasında eş-bütünleşmenin var olması nedeni ile uzun dönemli 

pozitif bir ilişkinin varlığı, ikincisi de Granger Nedensellik testi uygulandığında bu 

etkileşimin yönü, birinci gecikme seviyesinde bütçedeki açıklardan cari işlemler 

açığına doğruyken, üçüncü gecikmede ise oldukça kuvvetli olmakla birlikte 

dördüncü ve yedinci gecikmelerin düzeyleri arasında cari işlemlerdeki açıklardan 

bütçe açıklarına doğru bir nedenselliğin varlığından söz edilmektedir. 

Çalışmada elde edilen bulgular; ilgili dönem serilerinin uzun dönemde ilişkilerinin 

ve nedensellik bağlarının varlığı bulunmaktadır. Bundan dolayı kullanılmakta olan 

veri seti kısıtında, Türkiye ekonomisinin nedensellik yönünün bütçe açıklarından cari 

açıklara doğru olduğunu ortaya koymaya çalışan Geleneksel yaklaşımın varlığı kabul 

edilmektedir. Ancak değişik pek çok gecikme düzeylerinde meydana gelen 

etkileşimlerdeki yön cari açıklardan bütçe açıklarına doğru olduğu da 

belirtilmektedir. 
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2.3.1.16. Burger ve Ghebreselassie’nin Eritre İçin İkiz Açıklar İlişkisi 

Analizi  

Ghebreselassie ve Burger (2003), Granger nedensellik testini kullanarak yıllık 

veriler ya r d ı m ı yl a 1992-2000 dönemi için küçük bir ekonomi olan Eritre’de için 

ikiz açıklar ilişkisini test etmişlerdir.Bu çalışmanın sonucunda da, diğer 

analizlerde olduğu gibi  bütçe açığının cari işlemler açığını açıklayabildiği ifade 

edilmiştir (Ghebreselassie ve Burger, 2003, 1-22). 

2.3.2. Ricardocu Yaklaşımı Destekler Niteliğe Sahip Yaklaşımlar 

Bütçe açıkları ile cari işlemlerdeki açıklar arasında meydana gelen bir ilişkinin var 

olmadığını açıklamaya çalışan Ricardocu Yaklaşımı destekler niteliğe sahip 

yaklaşımların; Enders ve Lee(1990), Dewald ve Ulan (1990), Bilgili ve Bilgili 

(1998)’nin yaptığı uygulamalardan oluştuğu söylenebilmektedir. 

2.3.2.1. Lee ve Enders’in Bütçe Açığı ve Cari İşlemlerle İlgili Yaptığı 

Uygulama 

Enders ve Lee (1990), bütçe açıkları ile cari işlemler arasında ortaya çıkan ilişkiyi, 

reel faiz oranları, cari işlemler hesabı, reel kamu borçları ve döviz kurları 

değişkenlerini kullanarak ABD’nin 1974:3-1987:1 dönemi için ampirik olarak 

incelemiştir. VAR m o d e l i  kullanılarak yapılan incelemede reel kamu 

borçlanmasının cari işlemler hesabı üzerinde meydana getirdiği etkiler ele alınmış ve  

Ricardocu Denklik Hipoteziyle uyuşmayan sonuçlara ulaşılmıştır (Enders ve Lee, 

1990, 373-381). 

 

2.3.2.2. Ulan ve Dewald’ın Bütçe Açığı ve Cari İşlemlerle İlgili Yaptığı 

Uygulama 

Dewald ve Ulan (1990), bütçe açığı ve cari açık arasında bir ilişki olup 

olmadığını, ABD için 1954-1987 yıllık verilerini kullanarak regresyon analizi i l e  

i n c e l emi ş t i r  (Dewald ve Ulan, 1990, 689-707).  
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Çalışmada ABD’de ortaya çıkan ikiz açıklar ilişkisinin reel olup olmaması  

değerlendirilmiş, sonuçta 1954-1987 yılları arasında cari işlemler dengesi ile mali 

dengeler arasında önemli bir ilişkinin bulunmadığı tespitine ulaşılmıştır. 

Ancak burada elde edilen bulgular, hiçbir şekilde bütçe ve cari hesap açıklarının 

önemsiz olduğunu veya ilişkinin açıklanamayacağını göstermemektedir. Sadece 

çalışmada yer alan bulguların cari işlemler açığı ve bütçedeki açıkların birlikte ortaya 

çıkmasını açıklayamadığı ve ilgili ölçümlerin enflasyona göre düzeltilmesi gerektiği  

görüşü ileri sürülebilmektedir. 

2.3.2.3. Bilgili ve Bilgili’nin Bütçe Açığı ve Cari İşlemlerle İlgili Yaptığı 

Uygulama 

 Bilgili ve Bilgili (1998), geleneksel teorinin incelenerek bu teorinin iddialarının test 

edilmesi amacı ile Türkiye, Singapur ve ABD için 1975-1993 yılları arasındaki 

verileri kullanarak ve regresyon analizi yaparak bir çalışma gerçekleştirmişlerdir 

(Bilgili ve Bilgili, 1998, 4-16). 

Bütçe açıkları haricinde faiz oranları, gayri safi milli hasıla, döviz kuru ve para arzı 

birer açıklayıcı değişken olarak regresyon analizlerine dahil edilmektedir. Yukarıda 

ifade edilen üç ülke için de yapılan analizler bütçedeki dengenin cari işlemler 

üzerinde etkisinin olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Çalışmada elde edilen sonuç 

Ricardocu görüşü destekler niteliktedir. 

Geleneksel yaklaşımın desteklenmesindeki temel neden ulusal gelir denkliğinden 

kaynaklanmaktadır. Ulusal gelir denkliğinde dış ticaretteki açığın ulusal tasarruf ile 

yatırım arasında ortaya çıkan farka eşit olduğu ifade edilmektedir. Ortaya atılan bu 

iddia sadece bir denklik olup bir ekonomik teori veya ampirik gözlem tarafından 

savunulmamaktadır. Gerçekleşen bu denkliğin ekonomideki dinamikler hakkında 

pek fazla bir şey ifade etmediğinden söz edilmektedir. Diğer taraftan istatistiksel 

açıdan geleneksel yaklaşımın desteklenmemesi Ricardocu düşüncenin pratikte 

geçerliliğinin olduğu sonucunu vermektedir. Ancak kredi piyasaları ve mevcut 

bütün bilgilerin bireyler tarafından bir değerlendirmeye tabi tutulması gibi 

varsayımların özellikle az gelişmiş ülkelerde geçerliliğe sahip olamayacağı 

belirtilmektedir. 
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2.3.3. Ricardocu Yaklaşımları ve Geleneksel Yaklaşımları Reddetmemekle 

Beraber İlişkinin Cari İşlemlerdeki Açıklardan Bütçe Açıklarına Doğru 

Olduğunu Belirten Çalışmalar 

Bu konuda yapılan diğer bir çok çalışma, Ricardocu yaklaşımları ve Geleneksel 

yaklaşımları reddetmemekte, ancak ilişkinin cari işlemlerdeki açıklardan bütçe 

açıklarına doğru olduğunu belirtmektedir. Yapılan çalışmalar; bu iki açığın karşılıklı 

bir şekilde etkileşim halinde olduğunu ifade etmekte olan çalışmalar ile bu iki açık 

arasında doğrusal bir ilişkinin olamayacağını belirten çalışmalar ve son olarak da 

birden fazla ülke ile yapılmış analizlerde ülkeler için birbirinden farklı sonuçların 

ortaya çıkabileceğini ifade eden çalışmalar olarak sınıflandırılabilmktedir. Diğer 

çalışmalar; Darrat (1988), Kearney ve Monadjemi (1990), Abell (1990), Yılmaz 

(1993), Ramchander ve Anoruo (1998), Islam (1998), Khalid ve Guan (1999), 

Alkswani (2000), Kulkarni ve Erickson (2001) ve Kim ve Roubini (2003)’nin 

uygulamalarından oluşmaktadır. 

2.3.3.1. Darrat’ın Ticaret ile Bütçe Açıkları İlişkisi Uygulaması 

Darrat (1988), ABD’deki federal bütçede meydana gelen açıkların, ticaret 

açıklarında oluşabilecek kötüleşmenin temel nedeni olduğu şeklindeki geleneksel 

tartışmaları ampirik bakış açısı ile ele almaktadır (Darrat, 1988, 879-887). 

Darrat (1988), ikiz açıklar hipotezinin bütçe açığı ve cari açık arasında oluşan 

karşılıklı ilişkiyi açıklamakta yetersiz olduğunu ifade etmektedir. Çalışmada dış 

ticaret ile bütçe açıkları ilişkisi dört farklı hipotez ile ele alınmıştır. Bu hipotezler; 

1. Bütçedeki açıklar ticaretteki açıklara neden olmaktadır. 

2. Ticaretteki açıklar bütçe açıklarına neden olmaktadır. 

3. İki farklı değişken nedensel açıdan bağımsız olabilir.  

4. İki farklı değişken arasında karşılıklı şekilde bir nedensellik ilişkisi 

bulunmaktadır. 

Yukarıdaki dört hipotez de daha önceden belli olan teorik yapı ile eşit olarak 

uyumlu olmalarına rağmen sadece ilk hipotez geleneksel teori ile uyumludur. 

 İkinci hipotez, bütçede oluşan açıkların dışında kalan faktörlerin neden olduğu net 

ihracattaki azalma, hükümetin farklı harcama programlarını genişletebilmesi için 
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baskıları arttırdığını ifade etmektedir. Örnek verilecek olursa son yıllarda büyük 

ticaret açıkları ve işsizlik oranında artışlara neden olduğundan yerli imalat sanayi de 

zarar görmektedir. Tarım sektörü zayıf ticaret performansından dolayı, ciddi 

finansal krizler ile karşı karşıya kalmıştır. Üçüncü alternatif hipotez, bütçe ve ticaret 

açıklarının diğer faktörler tarafından etkilenmesi ve sonuç olarak iki açık arasındaki 

belli bağın bulunmaması ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu ileri sürmektedir. 

Dördüncü hipotez bir numaralı ve iki numaralı hipotezin kombinasyonu şeklindedir. 

Ortaya atılan bu hipoteze göre nedensellik bağının bütçe açıklarından ticarete doğru, 

ticaret açıklarından da bütçe açıklarına doğru olduğu biçiminde, eş-anlı bir ilişkiyi 

ileri sürmektedir. 

Darrat çalışmasında, 1960: 1–1984: 4 arasındaki dönemde üçer aylık veriler 

kullanılarak bu verileri Akaike’nin son hata tahmininde kullandığı kriteri (FPE-final 

prediction error) ile birleştirmeye çalışan çok değişkenli Granger Nedensellik testini 

uygulamaktadır. Bütçe açıkları ve ticaret açığı denklemleri sırası ile elde edilmiş ve 

sıradan en küçük kareler yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Ortaya atılan 

modelde kullanılan değişkenler şu şekilde sıralanabilir: Reel GSMH’nin Yüzdesi 

Olarak Reel Ticaret Açıkları (TRD), Reel GSMH’nin Yüzdesi Olarak Reel Federal 

Bütçe Açığı (FRD), Üç Aylık Hazine Bonosu Faiz Oranları (SR), Ticaret Ağırlıklı 

Dolar Döviz Kuru (EX), Rezerv İhtiyacındaki Değişmeye Göre Ayarlanan Aylık 

Parasal Taban Ortalamaları (B), GSMH Deflatörü (P), Ticaret Ağırlıklı Dış Reel 

Gelir Endeksi (FRGNP), Endüstriyel Saat Ücretleri (WR), Uzun Dönem Devlet 

Tahvili Faiz Oranları (LR), Reel GSMH (RGNP) 

Çalışmada elde edilen ampirik sonuçlar, ABD’de artan bütçe açıklarının ticarette son 

dönemlerdeki kötüleşmenin sebebi olduğu şeklindeki geleneksel görüşü kısmi 

derecede desteklemektedir. Darrat, bütçedeki açıklardan ticaret açığına doğru bir 

nedensellik elde ettiği gibi; ticaretteki açıklardan bütçe açıklarına doğru da bir 

nedensellik kanıtı bulmaktadır. Belirtilen bu çift yönlü nedensellik ilişkisi dördüncü 

derece alternatif hipotez ile uyumlu görülmekte ve iki kilit değişkenin eş-anlı bir 

ilişkisini belirtmektedir. Granger nedensellik testi, birkaç makro değişkenin hem 

bütçe hem de ticaret açıklarında meydana gelen değişimlere anlamlı bir biçimde 

neden olduğunu göstermektedir.  
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2.3.3.2. Monadjemi ve Kearney’in İkiz Açıklar İlişkisi Uygulaması 

Kearney ve Monadjemi (1990), çalışmalarında ikiz açıklar ilişkisini üçer aylık 

verilerle 1972:1-1987: 4 döneminde ABD, Avustralya, İngiltere, Kanada, Fransa, 

Almanya, İrlanda ve İtalya için VAR modeli kullanarak incelemişlerdir (Kearney ve 

Monadjemi, 1990, 197-219).  

2.3.3.3. Abell’in İç Bütçe Açıkları ve Dış Ticaret Açıklarını İlişkilendiren 

Makro Bağlantılar Kümesi 

Abell (1990), b ütçe açıkları ve dış ticaret açıkları ilişkisini 1979-1985 yıllarına 

ilişkin aylık veriler kullanarak ve çoklu zaman serileri analizi uygulayarak 

incelemiştir (Abell, 1990, 81-96). 

Abell’in çalışmasında bütçe açıklarının dış ticaret açıkları üzerinde doğrudan etkiye 

sahip olmadığı, aksine dış ticaret açıklarının bütçedeki açıklar üzerinde doğrudan 

etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca döviz kurunun dış ticaret dengesi  

üzerinde etkili olduğu gibi dış ticaret dengesinin de döviz kuru üzerinde etkili 

olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. 

2.3.3.4. Yılmaz’ın İkiz Açıklar Hipotezi Uygulaması 

Yılmaz (1993), yaptığı çalışmasında türk ekonomisinde reel faiz oranları ile reel 

efektif döviz kuru yolu ile merkezi hükümetin bütçe açıkları ve dış ticaretteki 

açıkların birbiri üzerinde yapmış olduğu etkiler anlamına gelen ikiz açıklar 

hipotezinin varlığını araştırmıştır. Bu çalışmada 1987-1992 dönemindeki aylık 

veriler ile tek yönlü Granger Nedensellik testi ve çok yönlü OLS regresyon analizi 

uygulanmıştır. 

Sonuç olarak bütçedeki açıkların cari işlemlerdeki açıklar üzerinde doğrudan bir 

etkiye sahip olmadığı, fakat reel döviz kurları ve reel faiz oranları üzerinden bir 

aktarım mekanizması yolu ile dolaylı olarak etkili olduğu tespit edilmiştir. 
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2.3.3.5. Ramchander ve Anoruo’nun Bütçe Açığı ve Cari İşlemlerle İlgili 

Yaptığı Uygulama 

Anoruo ve Ramchander (1998), 1975-1996 yıllık verileriyle ikiz açıklar ilişkisini 

gelişmekte olan ve sanayileşen Hindistan, Kore, Endonezya, Malezya ve Filipinler 

şeklindeki Asya ülkeleri için test etmişlerdir. Çalışma sonucunda diğer gelişmiş 

ülkeler ile ABD’den elde edilmiş olan sonuçların aksine, ikiz açıklar arasında ortaya 

çıkan ilişkinin cari işlemlerdeki açıktan bütçe açıklarına yönelik tek taraflı bir 

nedenselliği içerisinde barındırdığı sonucu ortaya çıkmıştır (Anoruo ve Ramchander, 

1998, 487-501).  

2.3.3.6. Islam’ın Bütçe Açığı ve Cari İşlemlerle İlgili Yaptığı Uygulama  

İslam (1998), ifade edilen ikiz açıklar hipotezini,  1973:1-1991:1 arasında ortaya 

çıkan verileri kullanarak Brezilya açısından ele almıştır. Bu çalışmada ikiz açıklar 

arasında ortaya çıkan nedensellik yönünün araştırılması Granger Nedensellik testi ile 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma neticesinde bütçe ve ticaret açıkları arasında iki 

taraflı bir nedenselliğin meydana geldiği belirtilmiştir (Islam, 1998, 121-128).  

2.3.3.7. Guan ve Khalid Bütçe Açıkları ile Cari İşlemlerdeki Açıklar 

Arasındaki İlişkinin Analizi 

Khalid ve Guan (1999), bütçe açıkları ile cari işlemlerdeki açıklar arasında bir 

ilişkinin varlığını Granger Nedensellik testi ve koentegrasyon tekniği ile gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler açısından analiz etmeye çalışmışlardır. Çalışmada kullanılan 

veriler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için farklı zamanları kapsamıştır (Khalid 

ve Guan, 1999, 1-50).  

1950-1994 yılları gelişmiş ülkelere ait olurken, 1955-1993 yılları arası olan dönem 

ise gelişmekte olan ülkelere ait olarak ayrı ayrı incelenmiştir. Uygulama yapılan on 

ülkeden beşi gelişmiş ülkelerden (ABD, Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya), 

diğer beşi ise gelişmekte olan ülkelerden (Hindistan, Endonezya, Pakistan, Mısır ve 

Meksika) seçilmiştir. Bütçe açıkları, döviz kuru, cari işlemlerdeki açıklar ve nominal 

GSMH yapılan çalışmada kullanılan değişkenler olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yapılan bu çalışmanın sonucunda ele alınan iki ülke grubu için farklı sonuçlar tespit 

edilmiştir. Gelişmiş ülkeler açısından kullanılan koentegrasyon tekniği iki açık 
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kavramı arasında uzun dönemde bir ilişkinin olamayacağını tespit etmiş, buna 

karşılık gelişmekte olan ülkelerde kullanılan teknikler ise iki açık kavramı arasında 

böyle bir ilişkinin varlığını kabul eden bulgulara ulaşmıştır.  

2.3.3.8. Alkswani’nin ECM, Johansen Koentegrasyon Analizi ve Granger 

Çift Yönlü Nedenselliği Yöntemleri Uygulaması 

Alkswani (2000), bütçe açıkları ve ticaret açıkları arasındaki ilişkiyi petrol ihracatçısı 

ülke ekonomileri için incelemiştir.  Modelde ihracat, ithalat, ticaret açıkları, hükümet 

harcamaları (G) ile hükümet gelirleri (T) arasında ortaya çıkan bütçe açıkları ve 

zaman değişken olarak kullanılmıştır (Alkswani, 2000, 1-25). 

Bu çalışmadan elde edilen bulgular, ne Ricardocu denklik hipotezini ne de 

Geleneksel yaklaşımı desteklemiştir. Ancak yine de Alkswani çalışmasında hem 

Geleneksel hem de Ricardocu görüşü reddetmemiştir. Aslında daha önce yapılan 

çalışmalardan farklı bir sonuca ulaşılmasının temel nedeni seçilen ülke gruplarının 

ekonomik yapılarının diğerlerinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. 

Çalışmanın sonucuna göre, hükümetin bütçe açıkları ile dış ticaret açıklarında bir 

azalmanın meydana gelmesini istemesi duumunda öncelikli olarak dış ticaret 

açıklarını azaltıcı politikları izlemesi gerekmektedir.  

2.3.3.9. Erikson ve Kulkarni’nin Bütçe Açıkları ile Cari İşlemlerdeki 

Açıklar Arasındaki İlişkinin Analizi 

Kulkarni ve Erickson (2001), 1969-1997 dönemindeki cari işlemlerdeki açıklar ile 

bütçe açıklarını yıllık veri olarak kullanarak Hindistan, Meksika ve Pakistan için 

Granger Nedensellik testi ile ikiz açık hipotezini analiz etmişlerdir. Çalışmada elde 

edilen sonuçlar üç ülke için de farklı bulguların ortaya çıktığını göstermektedir. 

Meksika’da belirtilen dönemde nedensellik bağının hem ticaretteki açıklardan bütçe 

açıklarına, hem de bütçe açıklarından ticaret açıklarına doğru olduğu şeklinde eş-anlı 

bir ilişkiye ulaşılmaktadır. Hindistan’da bütçedeki açıkların ticaret açıklarına neden 

olduğu şeklinde geleneksel teoriyi destekleyici nitelikte kanıtlar ortaya çıkmaktadır. 

Pakistan’da da ticaret ile bütçe açıkları arasındaki ilişkinin mevcut durumuna yönelik 

kanıtlar elde edilmiş, ancak nedensellik açısından ilişkinin aksi yönde işlediği 

belirtilmiştir. Pakistan’da araştırma yapılan dönemde ticaret açıkları bütçe açıklarını 

meydana getirmiştir (Kulkami ve Erickson, 2003, 1-33). 
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2.3.3.10. Roubini ve Kim’in Modeli 

Roubini ve Kim (2003), dalgalı döviz kuru sisteminde, 1973: 01-2002: 04 üçer aylık 

verileri kullanarak bütçe açığının cari i ş l e m l e r  ve reel döviz kuru üzerindeki 

etkilerini VAR modeli ile incelemişlerdir. Bu modelde bütçe açıkları, reel döviz 

kurları ve cari işlemler açığı değişken olarak kullanılmıştır (Roubini ve Kim, 2003, 

1-33). 

Yapılan çalışmadan elde edilen ampirik sonuçlara göre, cari işlemler hesabındaki 

iyileşmelerin sebebi Ricordocu özel tasarruf (yani özel tasarruflarda artış) ile reel 

döviz kurundaki değer kaybıdır.   

Son bir değerlendirme olarak şu söylenebilir: Cari işlemler açığı ile bütçe açıkları 

arasında bir ilişkinin varlığı ile ilgili ampirik çalışmaların çoğu ABD’ deki ekonomik 

yapıya yöneliktir.  Bu nedenle gelişmekte olan ekonomilerin verilerini analiz etmek 

için daha fazla ampirik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (Kutlar ve Şimşek 2001, 

1). 
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3. BÜTÇE AÇIĞI VE CARİ İŞLEMLERE YÖNELİK TEORİK VE 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

3.1. Cari İşlemler Açığının Kavramsal Çerçevesi 

Türkiye benzeri gelişimini tamamlayamamış ülkelerde yeterli oranda kalkınma 

hızına ulaşabilmek amacı ile ulusal gelirden büyük bir payın yatırım için ayrılması 

gerekmektedir. Yatırımlardaki kaynakları ise tasarruflar oluşturmaktadır. Yatırım 

oranının yüksekliği tasarrufların arttırılmasına bağlı olarak bir noktadan sonrada 

Türkiye’deki ekonomik yapının kısır döngüye girmesine neden olabilmektedir. Milli 

gelirde yaşanan yetersizlik sonucunda ülkedeki tasarruflarda da düşüş yaşanmakla 

beraber tasarruflarda yaşanan düşüş yatırımların artmasını sağlayamayıp ekonomik 

verimliliğin geri kalmasına ve milli gelir seviyesinin mevcut düzeyde kalmasına yol 

açmaktadır. Gelirin düşüklüğü düşük tasarruf eğiliminin gerçekleşmesini sağladığı 

için (2000’1i yıllarda marjinal tasarruf eğiliminin 0,13 olduğu tahmin edilmektedir.) 

kalkınma hızında istenilen yükselme için ihtiyaç duyulan yatırımlar tam olarak 

finanse edilememekte ve bu durumda “bütçe açığı”nın ya da tasarruf açığının 

meydana geldiği bir ekonomik yapı meydana gelmektedir.  

Geleneksel yaklaşımın destek görmesinin nedeni milli gelirin denk olmasından 

kaynaklanmaktadır. Milli gelirdeki denklik dış ticarette ortaya çıkan açıkların milli 

tasarruf ve yatırım arasında ortaya çıkan farka eşit olduğunu ifade etmektedir. Ortaya 

atılan bu görüş sadece bir denkliği açıklamamakla beraber ampirik gözlemler 

sonucunda da ortaya çıkmamaktadır. İfade edilen bu denklik ekonomik yapının 

dinamiği hakkında ortaya pek fazla bir şey koyamamaktadır. İstatistiksel 

yaklaşımlar, Geleneksel yaklaşımın Ricardocu düşüncesinin pratikte geçerliliği  

olduğu sonucunu bize verebilir. Ancak bu sonucun, gelişmiş bir kredi piyasası 

olmayan gelişmekte olan ülkelerde geçerliliğinin olamayacağı belirtilmektedir.  

Cari işlemler dengenin elde edilebilmesi için kullanılan ilk yöntem milli gelir 

hesaplarıdır. Cari işlem açıkları milli gelirdeki muhasebesel sistem içinde yurt içinde 

meydana gelen tasarruf-yatırım açığı olarak belirtilmektedir. Diğer bir ifade ile yurt 

içi yatırımlar özel tasarruflar ile karşılanamazsa ve kamusal tasarruflar (vergi 

gelirleri) de yetersiz ise, yabancı tasarrufların kullanılması nedeniyle ülkenin cari 

işlemler hesabı açık verecektir. 
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1980’den 1986’ya k a d a r  A B D ’ d e bütçe açıklarının GSYİH’ye oranı %2,7’den 

%5’e yükselmiş ve cari açığın GSYİH’ye oranı %0’dan %3,5’a çıkmıştır. Bu iki 

açık, sadece aynı boyutta artmalarından dolayı değil aynı zamanda benzer politika 

temellerinden çıkarıldığı için ikiz açıklar olarak isimlendirilmiştir (Mann 2002, 

135). 

Cari işlemler dengesi üzerindeki ikinci bakış mal ve hizmetler ithalatı ile ihracatı  

akımlarının temelini oluşturan faktörler üzerine inşa edilmektedir.  

Cari hesaplarda meydana gelen açıklar üzerindeki üçüncü düşünce finansal 

varlıkların uluslararasında ortaya çıkan akımları üzerine odaklanmaktadır. Belirtilen 

bu perspektif getiri oranlarında meydana gelen farklılaşmanın finansal akımlar ile 

ulusal para değerindeki değişim oranının ve refahın arzu edilmekte olan portföy 

tahsisini nasıl etkilediğini göz önünde tutmaktadır. Her üç tanım da cari işlemler 

dengesine farklı açılardan bakılmasına imkan sağlamaktadır.  

3.1.1. Cari İşlemler Açığının Ortaya Çıkma Nedenleri 

Cari işlemler açığının iki temel nedeni vardır. Bunlar; ulusal yatırımda meydana 

gelen bir artış ve ulusal tasarruflarda azalmadır. 

3.1.1.1. Yurt İçindeki Yatırımlarda Bir Artışın Meydana Gelmesi 

Yurt içindeki yatırımlarda artışın meydana gelmesi, diğer bir ifade ile yatırımda ciddi 

bir artışın oluşmasının bir takım sebepleri olabilir; ülkedeki yeni doğal kaynakların 

ülkede bulunması, üretime elverişli yeni ürünlerin teknolojik açıdan keşfi, sermaye 

ve ticarette özgürleştirme politikaları benzeri yapısal reformlar, enflasyonda 

gerçekleşen düşüş, sermaye ve gelir üzerinde tahribat yaratacak etkiye sahip vergi 

indirimleri ile bütçede meydana gelecek açıklarda bir azalış benzeri makroekonomik 

istikrar politikaları, ileriki dönemde yüksek oranda ekonomik büyüme ve yeni 

yapılacak olan yatırımlarda ciddi bir karlılık beklentisinin oluşmasına neden olabilir 

(Roubini; Backus 2003 18). Böylece ülkenin özel ve kamu tasarrufları toplamına eşit 

olan ulusal çaptaki tasarruflar karlı görülen yatırım projelerinin finansmanında eksik 

kalmakta ve netice itibari ile cari işlemler hesabında gerçekleşen bir açık meydana 

gelebilmektedir. 
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Yapılmak istenen yatırımların ulusal tasarrufları aşan kısmının finansmanı amacıyla 

ülkedeki yabancı tasarruflara başvurulması optimal bir seçimin göstergesidir. İfade 

etmek gerekirse uluslararası ticarette yer alan, uzun dönemde belli olan net döviz 

girdisi sağlayabilen alanlara yapılmakta olan yatırımlar ya da özel sektöre ait 

yatırımlar kısa vadede cari işlemlerde bir açık doğurabilirken uzun ve orta vadede  

yeni sermaye ile üretilen mallar belli bir süre sonra ülkedeki ihracatta artış meydana 

getirmektedir. Bu dış ticaret fazlası,  dış borç anapara ve faizlerin geri ödemeleri için 

gerekli olan cari fazlada bir artış ortaya çıkararak cari açığın sürdürülmesine katkı 

sağlamaktadır. Gerçekleşen bu durum sonucunda ülke borçsuz bir şekilde büyüme 

gösterebilir. Dolayısı ile cari işlemlerde açık vermek ve bu açıkla bağlantılı bir dış 

borç birikiminin oluşması endişe oluşturmamalıdır. 

Özetlenecek olursa; kamusal harcamaların sabit olduğu ve borçlanmada herhangi bir 

kısıtlamanın gerçekleşmediği durumda, cari vergilemede bir azalma, hedeflenen 

ulusal tasarruf düzeyi üzerinde etkileme göstermeyecektir. Çünkü şimdiki bir vergi 

indirimi gelecekle bir vergi artışına dönüşecektir. Yurt dışı borçlanmalarında 

uyulması gereken iki önemli durum bulunmaktadır. Belirtilen ilk uyarı; yurt 

dışından yapılmış olan borçlanmanın dış piyasalara satılabilecek biçimde yeni 

malların üretilmesi için değil de, uluslararası ticarette yer edinemeyen alanlara 

yapılması durumudur (Vyshnyak 2000,3). 

Örnek vermek gerekirse; 1990’lı yıllarda Asya’daki birçok ülke konut ve ticari 

binalar benzeri dış ticarete konu olmayan bir sektörde aşırı ve yeni yatırımların 

finansmanını sağlamak amacıyla cari işlemlerinde açık vermişlerdir. Cari 

işlemlerdeki bir açığın artmakta olan tüketim nedeni ile ortaya çıkması halinde esas 

sermaye ile kuruluşlarda bir değişiklik meydana gelmezse, ülkenin ileriki zamanda 

borçlarını ödeyebilme kapasitesi düşecektir. Böylece uzun vadede ülke içindeki cari 

hesapta bir fazla meydana getirilememekte ve borçları ödeyebilme yeteneği 

kısıtlanmaktadır. Dolayısıyla uluslararası ticarette yer almayan alanlardaki ciddi 

yatırımların karşılanabilmesi için cari işlemlerde açık verilmesi tehlikeli görülmekte, 

bu durumların düzeltilmesi için tedbirler alınması gerekmektedir. 

Yapılan ikinci uyarı ise hem uluslararası ticarete konu olabilen hem de konu 

olamayan sektör firmaları için geçerli olmaktadır. Yatırımların finanse edilebilmesi 

amacıyla fon şeklinde borçlanılması sadece yatırımların getirisinin en az oranda 
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borçlanılan fonlardaki maliyetini karşılayabilmesi halinde optimal olur. Aksi taktirde 

gereğinden fazla borç alan ve bunları yanlış projelere yatıran bir firma neticede zarar 

edebilir. Yapılan yatırımların önemli bir kısmı kötüleştiği taktirde finansal anlamda 

kriz gerçekleşebilir (Roubini; Backus 2003, 19). 

3.1.1.2. Ulusal Tasarruflarda Yaşanan Azalış   

Cari işlemlerde ortaya çıkan açık, milli yatırımda ciddi bir artış olması haricinde 

ulusal tasarruflarda yaşanan bir azalma sonucundan da meydana gelebilmektedir. 

Ulusal tasarruflarda yaşanan azalışın özel tasarruflarda gerçekleşen azalma ve kamu 

tasarruflarındaki yaşanan azalma olmak üzere iki nedeni bulunmaktadır. 

Bütçede yaşanan açıklar devamlı olarak meydana geliyorsa, yapılan aşırı harcamalar 

yapısal vergilerdeki hasılatın eksikliği sebebi ile karşılanmadığı taktirde oluşan bu 

açıkların giderilmesi çok zor bir şekilde gerçekleşmektedir. 

Hane halkının ileriki zamanlarda yüksek bir şekilde hedeflenen gelir beklentisi 

nedeni ile cari gelirleri ciddi bir şekilde artmasa da ekonomik reform ya da istikrar 

programı tüketimde meydana gelebilecek bir patlamaya (özellikle dayanıklı 

ürünlerin alımlarında) neden olabilir. Böylece gelir (GSMH) zamanla artış 

gösterirken bugün yapılan cari tüketim (C) hızla yükselme gösterebilir. Gerçekleşen 

bu tüketim fazlalığı özel tasarruflarda bir düşmeye sebep olurken, ortaya çıkacak 

olan cari işlem açıkları yurtdışından gelen sermaye girişi yolu ile finanse 

edilmektedir. Ortaya çıkan dış borç birikimi ileriki zamanlarda gelirde bir artış 

gerçekleştirirse bireyler borçlarını geri ödeyebildikleri süre zarfında sıkıntı meydana 

gelmeyebilir (Roubini; Backus 2003, 22). Bu nedenle bütçedeki açıkların sebep 

olduğu cari işlemler açığı yapısal olduğunda tehlikeli görülürken, milli tasarruflarda 

bir azalmanın yarattığı cari işlemler açığı geçici olduğu zaman daha az kaygıya sebep 

olmaktadır. 

1994 yılında Meksika’da yaşanan krizde, özel tasarruf oranlarında meydana gelen 

düşüş ve özel tüketimde yaşanan artış etkili olmuştur. Bu krizde, geleceğe yönelik 

büyüme ve sürekli gelir artışı beklentileri ile beraber, yurt içi piyasalardaki 

serbestleşmeden kaynaklanan ve tüketimin üzerinde var olan kısıtlamaların 

gevşetilmesine benzeyen iki faktör etkili olmaktadır. Belirtilen bu koşullar altında 
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özel tasarruf oranlarında yaşanan azalma, hızlı ve sürdürülemeyecek bir cari işlemler 

açığına yol açmaktadır. 

3.1.2. Cari İşlemler Hesabı Üzerinde Yapılan Teorik Yaklaşımlar 

İktisat doktrininde cari işlemler fazlası veya açığı şeklindeki dış ödeme 

dengesizliklerine neden olabilen ve dış dengeyi sağlayabilecek farklı teorik 

yaklaşımlar bulunmaktadır. Cari işlemler hesabı üzerinde yapılan teorik yaklaşımlar; 

esneklik yaklaşımı, toplam harcama yaklaşımı ile Mundell-Fleming modeli şeklinde 

üç başlık altında incelenmektedir. 

3.1.2.1. Esneklikler Yaklaşımı / Klasik Yaklaşım 

 Klasik yaklaşım olarak ifade edilmekte olan bu yaklaşımın, ikinci dünya savaşı 

sonrasındaki dönemlerde meydana gelen devalüasyonun yapmış olduğu etkileri 

incelemek için geliştirildiği belirtilmektedir. Sözü edilen dönemde sermayedeki 

akımlar son yıllara kadar önemli derecede yüksek hacme sahip olamadıkları için 

önemsenmedikleri gibi cari işlemler hesabının da dış ticarette gerçekleşen akımlar 

şeklinde ifade edildiği belirtilmektedir. Ortaya konulan bu yaklaşımda cari işlemler 

hesabında meydana gelen problemlerin, hizmet ve ürün ithalatı ile ihracatı olarak 

adlandırılmakta olan dış ticaretteki dengesizlikler şeklinde bir tanımı vardır. 

Esneklikler yaklaşımında döviz kuru dış dengenin belirlenmesindeki temel unsur 

olarak görülmekte ve dış açıkların giderilmesinde devalüasyonu makroekonomik 

politikanın bir aracı olarak görmektedir. 

Cari işlemler dengesi esneklikler yaklaşımında gelişmekte olan ülkelerdeki 

politikalar üzerinde etkisini göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde 1970’li 

yılların ortalarına kadar süre gelen tartışmalar pek çok iktisatçıya göre “esneklikler 

karamsarlığı” olarak adlandırılmakta ve devalüasyonun ülkedeki dış ticaret ile cari 

işlemler açığını hangi düzeyde iyileştirdiğini sorgulamaktadır. Cooper (1971,a), 

gelişmekte olan ülkelerde, devalüasyonların 1958-1969 yılları arasındaki dönemde 

dış ticaret ve cari işlemler hesabında yaptığı düzeltmenin etkili olduğunu kabul 

etmektedir. Kamin (1988), Cooper’ın yaptığı çalışmada gelişmekte olan ülkelerde 

geçmişte yaşanan büyük orandaki devalüasyonların dış ticaretteki dengeyi düzeltme 

yönünde olduğunu belirtmektedir. 
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Yapısalcı geleneği sürdüren iktisatçılar, cari işlemler ve dış ticaretteki 

dengesizliklerin öz itibari ile yapısal olduklarını ve gelişme gösteren ülkelerin 

büyüme imkanlarını önemli derecede sınırlandırdığını ifade etmektedir. Dolayısı ile 

ülkeler, içerisinde bulundukları dış ticaret ve cari işlemlerdeki dengesizliklerini 

giderebilmek için döviz kurunda ayarlamalar yapmaktansa ithal ikameci politikalar 

vasıtasıyla sanayileşmelerinin gerçekleştirilmesi düşüncesini savunmaktadırlar 

(Edwards 2001, 3). 

3.1.2.2. Massetme (Toplam Harcama) Yaklaşımı 

 Esneklik teorisi dış ticarette kullanılan ürünlerin talep, arz ve fiyatlarında bir 

yoğunlaşma, uluslararası harcama ile gelir düzeylerine benzeyen ekonomik 

değişkenlerin sabit görülmesi nedeni ile eleştirilmektedir. Bu yaklaşıma göre, 

devalüasyon ulusal harcamaya kıyasla ulusal geliri, diğer bir deyişle reel üretimi 

artırırsa cari işlemler hesabı iyileşecektir. Ancak aksine,  eğer devalüasyon reel 

üretimde herhangi bir artışa yol açmadan sadece ithalat artışına yol açarsa cari denge 

negatif etkilenecektir.  

Toplam harcama görüşünde devalüasyonun cari işlemlerdeki dengesini sağlayıcı 

etkisi ulusal gelir üzerinde yapmakta olduğu değişiklikler yolu ile açıklanmaya 

çalışılmaktadır. Devalüasyonun ulusal gelir üzerinde ticaret haddi etkisi ile istihdam 

etkisi şeklinde iki farklı etkisi bulunmaktadır. 

i. İstihdam Etkisi: Devalüasyonun cari işlemler üzerindeki dengesini sağlamadaki 

etkisi ekonominin eksik istihdam ve tam istihdamda olmasına göre değişiklik arz 

etmektedir. Eksik istihdamın geçerli olduğu bir ekonomide, devalüasyonun meydana 

getirdiği fiyat etkileri nedeni ile ihracat endüstrilerine olan dış talep ile ithalata rakip 

olan endüstrilere yönelik olan iç talep uyarılmaktadır (Seyidoğlu 1999, 469). Böylece 

dış ticaretteki sektörlerde artan talep çoğaltan mekanizması sayesinde tüm 

ekonomiye yayılarak reel üretimde ve milli gelirde artışa sebep olmaktadır. Yurtiçi 

harcamanın üretimde gerçekleşen artış oranından daha küçük olması durumunda 

devalüasyon dış ticaret dengesi üzerinde düzeltici etkide bulunabilmektedir.   

Başlangıç itibariyle ekonominin tam istihdam düzeyinde olması durumunda ise 

devalüasyonun ortaya çıkardığı fiyat etkileri nedeni ile ithalat ve ihracata rakip olan 

endüstrilere talep artacak ve çoğaltan mekanizması sayesinde tüm ekonomiye bu etki 
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yayılabilecektir. Ekonominin tam istihdam durumunda olması üretimin daha fazla 

artamaması nedeni ile harcamalarda yaşanan gelişmenin ortaya çıkardığı talep artışı, 

ithalat yolu ile giderilmeye çalışılacaktır. Bu nedenle tam istihdamın yaşandığı 

durumunda devalüasyon dış ticaret dengesi üzerinde ithalatı arttırıcı bir etkiye sahip 

olmaktadır. İfade edilen bu şartlar altında devalüasyon benzeri harcamanın 

kaymasına neden olan politikaların dış ticaretteki dengeler üzerinde düzeltici etkiyi 

gösterebilmesi için sıkı para ve maliye politikaları benzeri harcamaların kısılmasına 

yönelik politkaların uygulanması gerekmektedir. 

ii. Ticaret Haddi Etkisi: Devalüasyon ithalat üzerinde ulusal para cinsinden fiyat 

artışına sebep olacağından, ihracat ithalat fiyatlarındaki artış ile 

karşılanamamaktadır. İfade edilmiş olan bu durumda ticaret haddinin kötüye gittiği 

anlaşılmaktadır. Ortaya çıkan bu olumsuz durum neticesinde bir birim daha fazla 

ithalat yapabilmek için daha çok ihracat girişiminin oluşması gerektiğinden ticarette 

meydana gelen kötüleşme reel milli gelirde bir kaybın yaşanmasına sebep 

olmaktadır. 

Bu durumda gelir üzerinde istihdam ve ticaret haddi aracılığıyla devalüasyonun 

toplam etkisinin belirsizleştiği görülmektedir. 

3.1.2.3. Mundell-Fleming Modeli 

Machlup, Metzler ve Meade’in Keynesyen teoriye yaptıkları uyarlamalarla Mundell-

Fleming modeline ortam hazırladıkları anlaşılmaktadır. Mundell-Fleming modelinin 

gelişebilmesine katkı sağlayan modeller ücret ya da fiyat üzerindeki katılıkların 

ülkeler arasında gerçekleşen sınırlı seviyedeki finansal ilişkilerin yer aldığı, durgun 

bir ekonomi hipotezi altında geliştirilmiştir. Belirtilen modellerin temel etkisi 

ticaretteki bağlantıların Keynesyen çarpanlar üzerinde göstermiş olduğu etkisini, 

devalüasyonun etkilerini, döviz kurlarının belirlenmesini, uluslararası yansımaları ve 

ticaret hadlerinin Keynesyen tüketim fonksiyonu üzerindeki etkilerini açıklamaktır. 

Mundell-Fleming modelinde uluslarasın ticaretin artış göstermesi Keynesyen 

modelin yetersiz kalması gibi sonuçlar doğurmaktadır. Mundell (1960) ve Fleming 

(1962)’in ortaya attıkları modelde Keynesyen modelin dışa açık ekonomiye 

uyarlanması sağlanmaktadır. Ortaya atılan bu yaklaşım Mundell-Fleming modeli 

olarak literatürde yerini almaktadır. Romer’in (2001), Mundell-Fleming’ deki döviz 
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kurları ve sermaye hareketleri konusunda iki temel varsayımı olduğu 

belirtilmektedir. Sermaye hareketleri noktasında en basit olan varsayım, sermaye 

hareketleri üzerinde hiçbir engelin bulunmadığı fikridir. Döviz kuru konusundaki 

temel düşünce ise yatırımcılarda döviz kurunun değişim göstermeyeceği 

beklentisinin var olduğu görülmektedir.  

Mundell-Fleming modeli kısa vade üzerine yoğunlaşarak IS-LM modelinin açık 

ekonomiye uyarlanmış şeklidir. Bu model politikadaki uygulamaların farklı döviz 

kuru yönetimleri altında faiz oranları ile üretim düzeyleri oranları üstündeki etkisini 

açıklamak için kullanılmaktadır. Bu model ile farklı döviz kuru rejiminde maliye ve 

para politikalarının ekonomi üzerindeki etkilerinin analizi yapılmaktadır. Mundell-

Fleming modeli Keynesyen model ile aynı doğrultuda ekonomide maliye 

politikalarının kullanılmasını savunmakta ve para politkalarının kısa dönemde etkili 

olamayacağını ifade etmektedir. Saleh (2003), bu modelde genişletici bir maliye 

politikası uygulamasının ülke parasının değerlenmesine, sermaye girişine ve cari 

işlemler açığına neden olduğunu belirtmektedir. 

3.1.3. Sürdürülebilirlik ve Cari İşlemler Açığı 

Sürdürülebilirlik kavramı var olan makroekonomik koşulların sürdüğü ve bu tür 

politikalarda bir değişiklik gerçekleşmediği durumlardır. Cari işlemlerdeki açıkların 

kaynaklarına bağlı bir şekilde iyi ya da kötü, sürtülebilir ya da sürdürülemez olup 

olmadıkları açıklanmaktadır. Razin ve Milesi-Ferretti (1996), cari işlemlerdeki 

açıkların sürdürülebilir olup olmadıkları konusunda tasarruf-yatırım eğilimi, 

büyüme, ülkenin dışa açıklığı, döviz kuru rejimi, mevcut politikaların 

sürdürülebilirliği, cari işlemlerdeki açıkların hacmi, mevcut bulunan politika 

uygulayıcılarının kredibilitesi, sermaye hareketlerinde ortaya çıkan serbestlik benzeri 

değişkenlerin dikkate alınması gerektiğini belirtmektedirler. 

i. Tasarruf-Yatırım Eğilimi: Yatırım artışının meydana gelmesi cari işlemler açığını 

da arttırmaktadır. Bu şekilde ortaya çıkan cari açıkların bir sorun şeklinde 

görülmemesi gerekmektedir. Kamu kesiminde özellikle cari açıklar yoksa ve tasarruf 

oranında bir gerileme oluşmazsa cari açıktan korkulmamalıdır. İfade edilen bu 

durum literatürde Lawson Doktrini olarak kabul görmektedir. Edwads (2001), cari 

işlemler dengesinde kamu kesiminden kaynaklanan bozulmaların görülmemesi 
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şartıyla kamu kesiminin, özel kesimin hangi miktarda tasarruf etmesi ya da yatırım 

yapması gerektiğini bu kesimin kendisi dışında başka kimselerin daha iyi bildiğinin 

öngörülemediği ifade edilmektedir. Dolayısıyla cari işlemlerde meydana gelen 

açıkların özel kesimin davranışları aracılığıyla belirlenebilmesi durumunda bir tedbir 

alınmasına gerek olmadığı belirtilmektedir. 

ii. Ekonomik Büyüme: Cari işlemlerdeki açık ekonomik büyümenin ne derecede 

büyük olursa o kadar fazla sürdürülebilir olmaktadır. Yüksek orandaki GSYİH 

büyümesi, beklenen verimliliğin artmasıyla çok yüksek oranda yatırımların artışına 

yol açabilir. Aynı zamanda yüksek oranlı büyüme daha yüksek oranda beklenen 

gelire ve özel tasarruf oranlarında geçici bir şekilde gerilemelere sebep olabilir. 

Genel anlamda sabit şartlar altında hızlı büyüme Dış Borç/GSYİH oranında küçük 

miktarda bir artışa sebep olacağından ülkenin mevcut olan dış borcunu 

ödeyebilmesini olası hale getireceğinden yüksek oranlı büyüme cari işlemlerdeki 

açıklar ile ilişkili ve sürdürülebilir olmasına bağlıdır. 

Cari işlemlerde meydana gelen açıklar sabit kur rejiminde ya da finansal açıdan 

kapalı olan ekonomide, bu açıklar veya döviz kurunu sürdürebilecek derecede olan 

rezerv yoksa ülke için bir sorun teşkil edecektir. Sabit kur rejiminde finansal olarak 

kapalı olan ekonomide ülke bu kuru sürdürebilmek amacıyla elinde bulunan 

rezervleri oranında açık verebilir. Aksi durumda açıklar sürdürülemez ve ülkedeki 

ekonomi rejiminde değişiklikler ortaya çıkabilir. Dalgalı kurda ya da finansal açıdan 

açık olan ekonomideki cari işlemlerdeki açığın ülke açısından sorun teşkil edip 

etmediği ekonomideki kırılmaların olup olmamasına bağlıdır. Özmen (2004), 

kırılgan yapıların belirleyici olmadıkları bir ekonomik yapıda, serbest olan kur 

rejimi, cari açığa bu kurun intibak edeceğini ve belirtilen bu kurun “şok emici” rolü 

üstleneceği ifade edilmektedir. Ancak bu kırılganlıklar “şok emici” kuru kolay bir 

biçimde şok arttırıcı/yaratıcı konuma getirebilir.  

iv. Ülkenin Dışa Açıklığı: Dışa açık olma oranı; ihracatın gayri safi yurt içindeki 

hasılaya olan oranı (X/GSYİH), ithalatın gayri safi yurt içindeki hasılaya olan oranı  

(M/GSYİH), veya ithalat ile ihracat toplamının gayri safi yurt içindeki hasılaya olan 

oranı (X+M/GSYİH) şeklinde ortaya konulmaktadır. Bir ülkenin dış ticarette olan 

açıklığı dış ticaretteki hadlerin bozulma ya da dış talepte meydana gelecek olan 

gerileme benzeri dış şoklara maruz kalma riski o derece yüksek olmaktadır. Dış 
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borçlarda servis sağlayabilecek veya dış borçları azaltabilecek döviz kazancı 

yaratmak amacı ile ülkenin dış ticarete konu olan ürünlerin üretilmesine ağırlık 

vermesi önemli görülmektedir. 

Dışa açık ve küçük olan ekonomide dışa açık olma oranı yüksek olduğundan yurt 

dışında meydana gelen gelişmelerden ülke ekonomisi etkilenebilmekte ve 

uygulanmaya çalışılan iç politikanın devam ettirilmesi zorlaşabilmektedir. Dışa açık 

olma oranının nisbi olarak düşük seyrettiği ABD benzeri büyük ekonomilerde dışa 

açıklık oranı küçük olmaktadır. Ortaya çıkan bu sonuç dış dengenin belirleyicisi 

olarak karşımıza çıkarak iç dengenin sağlanması gerekliliğinin sanayileşmiş ülke 

yapılarına nazaran gelişmekte olan ülkelerde daha fazla olduğunu ortaya 

koymaktadır (Vhysnyak 2000, 33). 

v. Mevcut politika uygulayıcılarının kredibilitesi Bir ülkede cari işlemlerde 

açıkların meydana gelmesi bu açıkların finanse edilmesi ihtiyacını zorunlu 

kılmaktadır. Bir ülkenin dış açığı ya da döviz ihtiyacı hızla artar ve belirli limitleri 

aşarsa, dışarıdan kredi sağlayanlar yeni kredi verme konusunda isteksiz 

davranabilirler. Hatta verdikleri kredileri geri çağırabilirler. 

Artan borç, ülkenin borcunu geri ödeyememe riskini doğurmaktadır. Dolayısıyla 

ülkeler dış açıklarını sınırsız bir şekilde artıramazlar. 

vi. Sermaye hareketlerindeki serbestlik: Sermaye hareketlerinde serbestlik arttığı 

sürece ülkelerin dış şoklar ile karşılaşabilme riskinin de arttığı görülebilir. 

Daralmadaki hız ve boyut dikkate alındığında bu kriz şeklinde de ortaya çıkabilir.  

vii. Mevcut Politikaların Sürdürülebilirliği: Mevcut olan politika uygulamalarının 

önemli bir kısmının değiştirilmesini gerektiren veya krize sebep olabilecek 

dengesizliklerin var olması durumunda cari işlemlerdeki açıkların sürdürülemez bir 

hale geldikleri ifade edilmektedir. Ortaya konulan politikalarda bir krizin veya 

değişikliğin yaşanması iç ya da dış şoklardan kaynaklanabilir. Dışsal sektör krizi, 

bir kur krizi veya dış borç krizi olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. 

(Roubini; Backus 2003, 18). Sürdürülebilir bir cari işlemler açığı, bu krizlere 

meydan vermeksizin yürütülebilir bir açıktır. 
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viii. Cari İşlemler Açığının Hacmi: Sürdürülemeyen cari işlemlerdeki 

dengesizliklerin krize yol açtığını kanıtlayan örnekler Cari İşlemler Açığı/GSYİH 

oranının yüksek olduğu zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Dornbusch (2001), ülkedeki 

paranın hızlı ve %25’ini bulan reel değerlenmesi ile Cari İşlemler Açığı/GSYİH 

oranının %4 olması halinde cari açıkların sürdürülebilirlikten çıkacağını 

belirtmektedir. Herhangi bir ülkedeki cari açık oranı belirtilen bu kritik değeri 

aştığında dikkat edilmeli ve ülkenin krize açık hale gelmiş olabileceği gözden 

kaçırılmamalıdır (Uygur 2001, 25). 

Ülkenin dışarıya karşı olan yükümlülüklerindeki vade yapısı, ortaya koyduğu 

yükümlülük biçimi (hisse senetleri ve borçlar), faiz ile döviz kompozisyonuna yön 

verebilme imkanına sahip olabilir. İhracat sektörünün küçülen yapısı, dış borçların 

yüksekliği, tasarruflardaki düşüklük ve finansal yapıda denetimin zayıf olması 

neticesinde birkaç sene içerisinde cari açıklarda sürdürülemez bir durum yaşanması 

meydana gelebilir 

3.2. Bütçe Açığının Kavramsal Çerçevesi 

Bütçe açığı kavramı devletin belirlenmiş zaman diliminde bütçedeki gelirlerin 

giderler lehine ortaya çıkan farkı olarak açıklanmaktadır. Bütçe açığı, bütçe 

hazırlanma aşamasında iken öngörülmekte olan giderlerin gelirler ile 

karşılanamamasından ortaya çıkmaktadır. 

Bütçe gelir ve giderlerinin denk olması, bütçenin özünde ve yapısında olan bir 

ilkedir. Bütçenin başlangıçtaki dengesinin uygulama dönemi sonunda da 

korunabilmesi, yapılan tahminin isabet derecesini ve bütçe hazırlama tekniğinin 

başarısını gösterir (Tüğen 1991, 90). 

Dünya Savaş’yla ortaya çıkan kamu alanındaki harcamaların çeşitlilik arz ederek 

genişlemeye başlaması ve bütçedeki açıkların önem taşımaya başladığı bir döneme 

girilmiştir. 1929’da meydana gelen Dünya Ekonomik Bunalımının kamu 

harcamalarında artışı öngörmekte olan Keynesyen teori ile aşıldığı görülmektedir. 

Keynesyen görüşte kamusal harcamalardaki artışın çarpan aracılığı ile ulusal geliri, 

ulusal gelirin de ulusal tasarrufları ve vergilerdeki gelirleri arttırması, diğer bir ifade 

ile kamu harcamalarının kendi kendine finansmanını ortaya çıkarması, kamu 

harcamaları ile bütçe açıklarını arttırdığı görülmektedir. 
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İkinci dünya savaşının devam ettiği dönemlerde ve bu dönem sonrasında devlet 

müdahalesinde meydana gelen artış ile mali kaynaklarda ortaya çıkan değişiklikler 

klasik yaklaşımın bütçedeki denklik ilkesinin ciddi bir biçimde tartışmaları 

beraberinde getirdiği gözlemlenmektedir. Bütçe açıkları dünyadaki bütün ülkelerin 

her an karşılaşabileceği en temel ekonomik problemlerden birisidir. Bütçedeki 

açıkların ekonomi üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu düşünülmektedir. Modern 

maliyecilerin etkilemesi sonucunda “bütçede denklik ”görüşü yerine “ekonomik 

denklik” daha ciddi bir öneme sahip olduğu düşünülmektedir (Tüğen 1991, 90-91).   

Bütçe açıklarını düşük reel sermaye, düşük oranda bir tasarruf, yüksek oranda reel 

faiz, düşük oranda reel sermaye oluşumu ile üretim, büyük oranda cari işlemler açığı, 

yüksek oranda işsizlik, uzun dönemde meydana gelebilecek enflasyon ve iç 

yatırımların sermayedeki ürünlerin nisbi oranda kısıtlılığına ve faiz oranlarında 

ortaya çıkan artışa sebep olan özel piyasalardan kaynakların alınması sonucunda özel 

yatırımları dışlayabileceği söylenebilir. Dışlama miktarı iç faiz oranlarının daha 

yüksek yabancı yatırımcı çekme dercesine bağlıdır. Faiz oranlarında borçtan dolayı 

meydana gelen artış derecesi dışarıdan sermaye girişine neden olurken yerli paranın 

değerinde artış yaşanır ve bu seferde iç yatırım yerine net ihracatın dışlandığı 

görülür. İktisatçıların birçoğu uzun dönemde bütçedeki açıkların sermayedeki 

stokları azaltacağına, dış borçlarda artış meydana getireceğine ve gelecek nesiller 

üzerinde bir yük artışı meydana getireceğine inanmaktadırlar (Günaydın 2003, 164).  

3.2.1. Bütçe Açığına Yönelik Ortaya Atılan Alternatif Tanımlar 

Literatürde farklı birtakım amaçlara hizmet etmekte olan ve hepsinin de avantajlı 

yönlerinin olup olmama durumuna sahip bütçe açıkları ölçüm biçimleri 

bulunmaktadır. İfade edilen bu farklı ölçüm şekillerinden hangisinin kullanılacağı 

öncelikli karar verici mekanizmanın bütçe açıkları ölçümünden olan beklentilerine 

bağlıdır. 

Bütçede meydana gelen açıkların doğru ve tam bir biçimde ölçülerek hem bütçe 

açıklarının boyutları hakkında sağlıklı bir bilgi edinilmesine, hem de bunlarla ilgili 

doğru makroekonomik politikaların izlenmesine yardımcı olabilir (Şen; Sağbaş 2004, 

1).  
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Alternatif bütçe açıkları hakkında yapılan tanımlamaların; cari ve sermaye açığı, 

geleneksel açık, işlemsel açıklar, birincil açık, yurt içi ve yurt dış açıklar ile nakit 

açık olmak kaydıyla altı grupta toplamak mümkün görünmektedir. 

3.2.1.1. Geleneksel Açık 

Geleneksel açık bütçe açıklarının klasik tanımıdır. Borçlarda yaşanan değişiklikler 

dahil edilmeden toplam gelirler ile giderler arasında meydana gelen fark olarak ifade 

edilmektedir. Geleneksel açık kavramı ile toplam talep üzerinde gerçekleşen bütçe 

etkisi ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Enflasyon, nominal faiz hadlerinde bir 

yükselmeye yol açtığından ve dolayısı ile nominal faiz ödemelerini arttırdığından 

klasik bütçedeki açıklarda yükselme yaşanabilir. Gerçekleşen bu durumda istikrarın 

gerçekleşmesi için gerekli mali önlemler noktasında ifade edilen bu kavram doğru 

sonuçlar ortaya koyamamaktadır (Evgin 1994, 23). 

Geleneksel anlamda açık kavramı ülkeler arasında yapılan karşılaştırmaların daha 

kolay bir biçimde yapılması amacı ile Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (KKBG) 

şeklinde de belirtilmektedir (Türkan 1997, 550). 

Kamu kesimi borçlanma gereği, faiz giderleri dahil edilerek ve borç stokları ile 

alakalı amortisman ödemeleri hariç tutulmak kaydı ile kamuya ait toplam nakit 

harcamaları ile vergiler, vergi harici gelirler ve hibe gelirleri eklenerek oluşturulan 

toplam nakit gelirleri arasında ortaya çıkan gelirler şeklinde tanımlanabilir. 

Geleneksel açık = Toplam Nakdi Harcamalar - Toplam Nakdi Gelirler 

 Blejer ve Cheasty (1999), KKBG’nin genel anlamda denk olan bütçelerin 

gerekliliğini dile getiren kanunlardaki açık ölçüm şekillerinden daha kısıtlayıcı 

olduğunu ve olağan düzeydeki kamu gelirleri şeklinde ülke tahvillerinin satışını da 

içerisine alarak tipik bir şekilde bütçedeki dengeyi sağladığını ortaya koymaktadır. 

Örnek verilecek olursa, kamu harcamaları ya da gelirlerinin sunuluş biçimleri, 

açıkları belirleyen kalemleri açıkları finanse eden kalemlerden ayırt etmeye 

çalışmaktadır. Erdem ve Demircan (2001), 1986 yılından itibaren Türkiye’de 

kullanılmaya başlanan bu ölçüm tekniğinde harcamalar ve gelirler arasındaki farkın 

çizgi üzerine, bunun finansmanının ise çizgi altına yazıldığını belirtmektedir. 
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Kamu kesimi borçlanma gereğinin eleştirildiği  (Türkan 1997, 551) bazı durumlar şu 

şekilde sıralanabilir: 

1. Yüksek ve devamlı enflasyonun olduğu ülkelerde devletin faaliyetlerinin neden 

olduğu talep baskısı konusunda sağlıklı bir bilgi verilememektedir.  

2. Ülkelerin birçoğunda kamu hesaplarında tahakkuk muhasebesi sisteminin 

olmaması ve hesapların tahsilat bazında izlenmesinden dolayı KKBG’nin 

gerçekleşen nakit hareketlerini yansıtmaktan öteye gidemediği gözlemlenmektedir. 

Gerçekleşen bu durum kamu kesiminin biriktirdiği ya da fiilen gerçekleştirdiği 

yükümlülüklerinin ihmal edilmesine yol açmaktadır. 

3. KKBG hesaplanırken, faiz ödemelerinin enflasyondan aşınan kısmı anapara 

ödemesi olarak gösterilememekte, bu yüzden kamunun net kaynaklar üzerindeki 

talebi olduğundan yüksek gözükmektedir.  

Türkiye’deki kamu kesiminin borçlanma gereği; KİT’ler, Merkezi Hükümet, Döner 

Sermayeli Kuruluşlar, Yerel Yönetimler, Sosyal güvenlik Kuruluşları ve Fonlar gibi 

birimlerden oluşup bunların meydana getirdiği açıklar veya fazlalıklardan 

oluşmaktadır. Açıklar ve fazlalıklar neticesinde kamu giderleri kamu gelirlerinden 

fazla ise bütçe açığı oluşacaktır. 

3.2.1.2. Faiz Dışı (Birincil) Açık  

Ekonomik istikrarın sağlanmasında geleneksel açık, gerekli mali önlemlerle ilgili 

sağlıklı bilgi vermemesi ve bazen mali durumun analiz edilmesinde yetersiz 

görülmesinden dolayı maliyecileri ve iktisatçıları bütçe açığının ölçülmesi açısından 

diğer yöntemlere yönlendirmiştir. Faiz dışı açık ya da birincil açık, geleneksel 

açıktan borç faiz ödemelerinin çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır. 

Birincil Açık = Geleneksel Açık – Borç Faiz Ödemeleri 

Bütçe harcamalarına borç faiz ödemeleri eklendiğinde meydana gelen bütçe açıkları 

hükümetin kontrolünde olmayan açıklar olup daha önceki dönem bütçe açıkları 

üzerinden tespit edilmektedir.  Önceki yıllara ait bütçe açıklarının miktarı, devlet 

borçlarıyla alakalı borç faiz ödemelerini belirlemektedir. Bu nedenle bütçe 

açığındaki büyüklüğe bağlı olarak borç faiz ödemeleri hesap edildiği için iktidardaki 

hükümetin ekonomi üzerinde direkt bir etkisinin olmasını engellemektedir. Bu 

yüzden aşırı borçlanmış olan ülkelerde birincil açığın yaygın olduğu görülmektedir. 
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Ayrıca kamu kesimi ücret ödemeleri ve bazı hak kazanımları (işsizlik yardımları)  

önceden tespit edildiğinden, devlet önlemlerinin alanını net bir şekilde tespit 

edememektedir (Blejer ve Cheasty 1999, 4) 

Birincil açık ile (Şen; Sağbaş 2004, 8; Türkan 1997, 551). 

1. Faiz değişmeleri dışarıda tutulduğundan maliye politikalarının doğrudan etkileri 

dikkate alınabilir. 

2. Ekonomide sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştirilmesi amacı için uygulanan 

politikaların başarısı incelenebilir. 

3. Hükümet faaliyetlerinin kamu kesimi net borçlanma durumunu iyileştirip 

iyileştirmediği ölçülür ve açıkların sürdürülebilir olup olmadığı bilgisine 

ulaşılabilir. 

4. Kamu kesiminin kendi kendine yeterli olup olmadığı anlaşılabilir. 

Birincil açık hesaplanırken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir. Birincil açık,  

alınacak gerekli tedbirlerin sayısını düşürücü bir etki meydana getirme riskine 

sahiptir. Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda fiyatlar, döviz kuru, faiz oranları gibi 

değişkenler üzerinde devlet kontrolü mevcuttur. Dolayısıyla bütçe açığının 

hesaplanmasında olması gerekenden fazla veya az çıkmakta ve gerçeği ifade 

etmemektedir. Bu tür eksikliklerin giderilebilmesi için, birincil açık hesaplanırken 

faiz oranları ve diğer makroekonomik değişkenlerin uzun dönemdeki değerleri baz 

alınmalıdır (Şen; Sağbaş 2004, 12). 

Faiz dışı açık, IMF’yle devam ettirilen pazarlıklar ve görüşmelerde başvurulacak bir 

kavram şeklinde tanımlanmaktadır (Evgin 1994, 23).  

3.2.1.3. Sermaye Açığı – Cari Açık 

Cari açık, aynı zamanda geleneksel açık olarak ifade edilip, cari harcamalardan cari 

gelirlerin düşürülmesiyle elde edilmektedir. Başka bir deyişle; sermaye oluşumuna 

ya da finansal aktiflerdeki yükselmelere sebep olmadığı ifade edilen cari açık, 

aşağıda gösterildiği biçimde ifade edilebilir: 

Cari Açık = Cari Harcamalar-Cari Gelirler 

= [Geleneksel Açık – (Yatırım Harcamaları-Sermaye Gelirleri) 

= Geleneksel Açık-Sermaye Açığı 
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Cari açığın tanımlanmasında sermaye gelirleri ile yatırım harcamaları yer 

almamaktadır. Blejer ve Cheasty (1999). Mali yönden önemli bir problem şeklinde 

meydana gelen cari açık, kamu kesiminde meydana tasarrufların büyüklüğünü 

hesaplamaya çalışmaktadır. Fakat cari harcamalar ile yatırım harcamaların arasındaki 

farkın net bir şekilde tespit edilememesi, bir başka şekilde ifade etmek gerekirse bu 

iki harcamanın ayrımı bazen birbiriyle karıştırılması, yatırım harcamalarının da en az 

cari harcamalar kadar verimsiz olabileceği ve ülkeden ülkeye değişiklik göstermesi 

açısından yatırım harcamalarının eleştirilmesine sebep olmaktadır. 

Gelecekte reel getirisi olan yatırım harcamaları, borçlanma aracılığıyla finansmanı 

sağlandığında, reel borç faizlerindeki reel getiriden daha az ya da eşit olması halinde 

bu şekildeki harcamalar kendini finanse edebilmektedir (Erdem; Demircan 2001, 

70). 

Sermaye açığının sadece sermaye gelirleriyle sermaye harcamaları arasındaki oluşan 

fark sermaye harcamaları yararına ölçmekte; cari gelirler ile cari harcamalar 

hesaplamaya dahil edilmemektedir. 

3.2.1.4. İşlemsel/Operasyonel Açık 

İşlemsel açık teriminin ifade edilmesinde işlevsel ya da operasyonel açık şeklinde 

kavramlar kullanılmaktadır. İşlemsel açık, bütçe açığından yalnızca enflasyon 

sebebiyle aşınmaya uğrayan faiz ödemelerinin çıkarılmasıyla elde edilmektedir. 

İşlemsel açığın birincil açık ve faiz ödemelerindeki reel toplama eşit olduğu aşağıda 

gösterilmektedir. 

İşlemsel Açık = Birincil Açık + Reel Faiz Ödemeleri 

İşlemsel açık hesap edilirken reel faiz ödemelerinin göz önünde bulundurulurken 

anapara üzerindeki ödemeler açık hesabının kapsamında değerlendirilmemektedir. 

Böylelikle enflasyonun faiz ödemelerinde meydana getirdiği etki hesaba katılmamış 

olacaktır. 

Ejder (2002), devletin elinde bulunan borçlanma senetlerinin faiz oranları, enflasyon 

oranını geçmesi durumunda, kamudan bireylere ya da kuruluşlara reel kaynak 

aktarımın meydana geleceğini ve bu durum kamu açığını daha da arttıracağından 

dolayı işlemsel açığın oluşacağını ifade etmektedir. 
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İşlemsel açık tanımında yer alan reel faiz ödemeleri üç şekilde hesaplanmaktadır 

(Türkan 1997, 553). 

a. Borç stoku enflasyon oranı ile çarpılarak faiz ödemelerinin enflasyondan 

kaynaklanan kısmı bulunur.  

b. Belirli bir uzun dönem reel faiz oranı esas alınır ve bu oranın borç stokuna 

uygulanması suretiyle reel faiz ödemeleri bulunur.  

c. Faiz ödemeleri nominal faiz ödemesine bölünerek faiz ödemesinin 

hesaplandığı izafi borç stoku çıkmakta ve izafi olarak bulunan borç stokuna 

enflasyon oranının uygulanarak enflasyonun düşürdüğü kısım bulunmaktadır.  

Bu terim bilhassa Türkiye gibi yüksek enflasyonla yıllar boyunca mücadele eden 

devletler için önemli hale gelmekte ve bu ülkelerde kamu kesimindeki finansman 

dengesi ele alınırken harcama ve gelirlerin enflasyon dışında tutulması 

gerekmektedir (Erdem; Demircan 2001, 72). 

Devlet borçlarının sürdürülebilme derecesi ülkedeki imkanlar ve istikrar 

girişimlerine bağlıdır. Dolayısıyla faiz ödemelerinin enflasyona göre kendiliğinden 

değişeceği garanti edilemediği için işlemsel açık metodu da eleştirilere maruz 

kalmaktadır (Şen; Sağbaş 2004, 11). 

3.2.1.5. Yurtiçi -Yurtdışı Açık 

Yurtiçi açık, yerel ekonomi üzerinde genişletici etkiye sahip olan kamu kesiminin 

nasıl bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmaya çalışan bütçe açığı türlerinden 

biridir. Örnek vermek gerekirse;  dış ödemeler veya petrol ihracatından elde edilen 

gelirlerle finansman sağlanan yurtiçi mallarına yapılan kamu harcamaları yurtiçi 

açığı doğurur ve bununla beraber kamu harcamaları yurtiçi vergilerle 

karşılanmamışsa yurtiçi bütçe dengesizliği meydana getirmeden toplam talebin daha 

fazla artmasına neden olacaktır (Blejer; Cheasty 1999, 4). 

Yurtiçi açık nasıl ki yurtiçi ekonomik faaliyetlerden meydana gelen unsurları dikkate 

alıyorsa yurtdışı açık ise yurtiçi ekonomik faaliyetlerin aksine sadece dış dünya ile 

doğrudan ekonomi ile ilgili bulunan unsurları dikkate almakta olan ve aynı zamanda 
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bütçenin ödemeler bilançosu üzerindeki etkisini ölçmekte kullanılan bir bütçe açığı 

türlerindendir. 

Yurtiçi açık ve yurtdışı şeklinde bir ayırımın yapılmasınındı kamu kesiminin özel 

kesime göre ticari ilişki açısından katılımın daha fazla olması ve kamu kesiminde 

sermaye giriş ve çıkışlarına büyük önem verildiğinden bütçe açığı olarak geleneksel 

bütçe açığının kullanılmasıyla meydana gelecek sakıncaları bertaraf etmek için böyle 

bir ayırıma gidilmiştir (Şen; Sağbaş 2004, 17). 

3.2.1.6. Nakit Açığı 

Nakit açığı kavramı, kamu kesimi finansman gereği (KKFG) olarak da 

adlandırılmaktadır. 

Nakit Açığı = KKFG = Bütçe Açığı - Bütçe Emanetleri + Müteahhit Avansları  

Bütçe emanetleri ve müteahhit avansları nakit açığı konusunda ters yönlü bir şekilde 

çalışmaktadır. Müteahhit avansları nakit açığı büyütürken, bütçe emanetleri ise nakit 

açığını küçültmeye yönelik davranmaktadır. Hak ediş meydana gelmeden yaptığı 

ödemeler nedeniyle nakit dengesini bozan müteahhit avansları aynı zamanda nakit 

açığın şişirilmesine de neden olmaktadır.  

Yapısal anlamdaki faktörler şu şekilde sıralanabilir: 

a. İktisadi Gelişme Düzeyi: Bütçe dengesi gerçekleştirmek istendiğinde iktisadi 

gelişme düzeyine bağlı olarak çeşitli güçlüklerle karşı karşıya gelmektedir. 

Gerçekleşene bu durumda az gelişmiş ülkelerde yani iktisadi gelişme düzeyi düşük 

olan ülkelerde bütçe açıklarının oluşmasında bu 3 faktör etkin rol oynamaktadır. 

i. Yüksek Harcama Baskısı: Gelişmekte olan ülkelerin yüksek harcamalar 

baskısına sebep olan üç sebep bulunmaktadır. Bunlar; güçlü bölgesel görüşlerin 

ortaya çıkışı, hızlı nüfus artışı, ve güçlü bir dünya görüşünün gelişmesidir. 

Gelişmekte olan ülkelerde gelir seviyesinin düşük olmasıyla beraber nüfus 

artışındaki hızın yüksek olması sonucunda bu ülkelerde temel alt yapı hizmetleri 

olarak konut, kanalizasyon, su, yol, elektrik, eğitim, ulaşım ve sağlık alanlarına 

yapılan harcamaların her geçen gün bütçeden daha fazla pay ayrılmasını meydana 

getirmektedir (Şen ve Sağbaş 2004, 25).  
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Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ne olursa olsun bu etkiler dikkate alındığında 

gelişmiş ülkelerin sahip olduğu temel alt yapıları ile kamu hizmetlerinin gelişmekte 

olan ülkelerde de elde edilmesi hususunda hükümetlere de baskı uygulanmaktadır. 

ii. Vergi gelirlerinde yetersizlik: Vergi gelirleri açıkların finansmanında önemli bir 

rol oynamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde verginin alınabileceği kaynakların 

kısıtlı olması ya da vergi tabanının da belirleniş alanlarla sınırlı olması dolayısıyla 

ekonomik yönden vergilerin yükseltilmesi neticesinde gelişmekte olan ülkelerde 

üretimi, tüketimi ve gelir dağılımını olumsuz yönde etkilediği dile getirilmektedir 

(Özen, 2002, 34). 

Ejder (2002), siyasi yönden bakıldığında, siyasi partilerin yeniden seçilebilmeleri 

için vergi artırımlarını pek tercih etmediklerine dikkat çekmektedir. Bu yüzden 

hükümetlerin kamu harcamalarını finanse etmek için vergilendirme yerine borçlanma 

yoluna gittikleri görülmektedir. 

iii. Özel tasarrufların düşüklüğü: Özel tasarrufların düşük olmasıyla bütçe açıkları 

arasında yakından ve doğrudan bir bağlantı kurulmaktadır. Özel tasarrufların 

düşüklüğü gelişmekte olan ülkelerde bütçe açıklarının borçlanma ve finansman 

maliyetini yükselterek borç-faiz sarmalına ve bütçe açığının büyümesine neden 

olmaktadır. Gelir düzeyi düşük olan ülkelerde devletler, harcamaları kısma 

karşısında karşılaştığı zorlukları bertaraf etmek için vergi gelirlerindeki 

yetersizlikleri ve özel tasarrufları arttırmaya yönelik girişimlerde bulunabilmektedir 

(Egeli 2002, 4). 

b. Kamu Harcamalarının Disiplin Altına Alınamaması: Kamu harcamalarının 

gerektiği kadar disipline edilememesinde belli başlı faktörler etkide bulunmaktadır. 

Bunlar; bütçe sisteminin etkisizliği, maliye bakanlığı, planlama örgütü ve hazine gibi 

kurumlar arasındaki koordinasyonun olmaması ve cari harcamalar benzeri her yıl 

tekrarlanan harcamaların kontrol edilmesinde karşılaşılan güçlükler şeklinde 

belirtilmektedir. 

Devletin yasa yapma, para basma ve vergi alan tek güç olması nedeniyle ekonomik 

performansı yönünden çok önem arz etmektedir. Bununla beraber memuriyet 

kuralları, politik müdahaleler, eş dost kayırma ve kamu çalışanlarının zayıf teşviki 

kamusal üretimde verimsizliğin oluşmasına neden olmaktadır. Aksi taktirde kamusal 
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verimsizlik ve savurganlığın artması kamu harcamalarının artmasına, kamu 

harcamalarının da artması bütçe açıklarının artmasına neden olacaktır (Demir 2001, 

57). 

c. Devlet Gelirlerinin Artış Hızı:  Açıkların finanse edilmesi açısından gelirleri 

hızlı bir şekilde artan ülkeler, gelirleri yavaş bir şekilde artan ülkelere göre açıklarını 

borçlanma yoluyla finanse edilmesinde daha az düzeyde ihtiyaç duymaktadırlar.  

d. Devlet Gelirlerinin İstikrarsızlığı: Bütçe açısından bakıldığında gelişmekte 

olan ülkelerde devlet gelirlerinin yetersizliğine ek olarak bu gelirlerdeki 

istikrarsızlıklar da büyük öneme sahiptir. İklim koşulları, dış piyasadaki koşullar, 

vergi sisteminin dar kapsamlı ve esnek olması gibi faktörler gelir istikrarsızlığının 

oluşmasında rol oynamaktadır.  

e. Devletin Ekonomideki Payı: Bütçe açıklarının kronik hale gelmesinde bir diğer 

faktör de devletin ekonomideki payının büyük olmasından kaynaklanmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde gelişme sürecinde devletin büyük görevleri yürütmesinin 

yanında devletin yapısal sorunlarını çözecek sağlıklı kaynaklarının düşük milli 

gelirinden karşılayamaması bu ülkelerde bütçe açıklarının meydana gelmesinde 

büyük rol oynar (Özen, 2002, 34). Kamu harcamalarının GSMH’ye oranının  %5 ile  

%40 gibi bir aralığa sahip olması demek gelişmekte olan ülkelerde devletin 

ekonomideki payını belirleyen bir gösterge şeklinde görülmektedir (Egeli 2002, 5). 

Devletin ekonomideki payının çok olduğu ülkelerde harcama baskıları şiddetli bir 

şekilde hissedilirken, gelişmekte olan ülkelerde ise devletin ekonomiye müdahalesi 

konjonktüre bağlı olarak daha fazla artmaktadır. 

f. Enflasyon: Bütçe açıkları ve finansman şekli, enflasyonun kaynaklarından birini 

oluşturabileceği gibi enflasyonun kendisi de bütçe açıklarına ortam 

hazırlamayabilecek şekilde enflasyon ile bütçe açıkları arasında karşılıklı bir ilişki 

bulunmaktadır. 

Enflasyon oranının artması halinde vergi gelirlerinin reel değeri azalır açıklar 

meydana gelir ya da mevcut açıkların artması olarak iktisat literatürüne Tanzi-

Olivera etkisi meydana gelecektir. Bu durumun ortaya çıkması vergi ödemelerinde 

meydana gelen gelişmeler nedeniyle bilhassa hızlı enflasyon zamanlarında meydana 

gelmesi kaçınılmaz olmaktadır. 
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3.2.2.2. Gelişmiş Ülkeler ve Bütçe Açıkları 

Yıllar bazında ülkelere bakıldığında ortaya çıkan bütçe açıkları genellikle zayıf ve 

enflasyonist etkiye neden olmayacak şekilde meydana gelmiştir. Yüksek tasarruf 

oranı sayesinde bu açıklar kolay bir şekilde kapatılmıştır. 

Bu ülkelerde bütçe açıkları 1970’li yılların ortalarından sonra artma yoluna 

girmiştir. Bu durumun yaşanmasında petrol şoklarının iç ve dış piyasalara olumsuz 

yansıması en önemli neden olarak gösterilmektedir. Bu yıllarda gelişmiş ülkelerde 

toplam kamu borç stoklarının içindeki iç borç stokunun giderek büyümesi, bütçe 

açıklarının genişleyerek artış göstermesinde bir başka sebep olarak 

gösterilmektedir. İç borç stokunun büyümesizinin nedenlerini dört başlık altında 

ele alınabilir (Sönmez, 1994, 584).   

1. Büyüme hızı düşmesi 

2. Kamu yetkililerinin uyguladığı politikalar 

3. Kamu harcamalarının vergi gelirlerine oranla enflasyonu daha yakından 

izlemesi başka bir ifade edilirse harcama esnekliğinin gelir esnekliğinden büyük 

olması 

4. Kamusal borcun neden olduğu finansal yükün tırmanan faizler sebebiyle 

giderek ağırlaşması. 

Birinci petrol krizinden sonra kamu harcamalarını kısma, kamu gelirlerinde ise 

istikrarın sağlanması adına yapılan bütçe politikalarıyla tekrar bütçe denkliğinin 

sağlanması için yapılan girişimler görülse bile iç piyasa yapısında meydana gelen 

ekonomik durgunluk yüzünden üretimde azalmayı ve enflasyon oranının 

yükselmesine yol açarak bütçe açıklarının yine artmasına neden olmuştur. Ejder 

(2002), 1975 yılında kamu gelirlerinin kamu harcamalarına göre daha az artması 

sonucu vergi indirimlerine gidilmesinin bütçe açıklarını arttırdığını ifade etmiştir. 

1980 yılından sonra tekrar daraltıcı maliye politikalarına dönülmesi ise, gelişmiş 

ülkelerdeki bütçe açığını azaltmıştır. 1980-1990 yılları arasında oransal olarak kamu 

harcamalarının GSYİH’ye oranının yüksek olması vergi yüklerini arttırmış bu da 

üretim faaliyetlerine ve büyümeye olumsuz yönde etki etmiştir. Finansman 

yönteminin, borçlanmanın başlıca nedeni sayılmasında vergi gelirlerindeki artışların 

harcama artışlarının altında kalmasından kaynaklanmaktadır. Ejder (2002), gelişmiş 
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ülkelerde, uzun vadede ve düşük faizli borçlanmaya başvurmalarının enflasyonist 

etkiyi ortadan kaldırdığını ifade etmektedir. Fakat ülkelerdeki iç borçlanma ve az da 

olsa dış borçlanma yapısının uygulanma şekli bu ülkelerde uygulanan borç 

yönetimlerinin başarısıyla ilişkilidir. Egeli (2000), gelişmiş ülkelerde yapısal 

koşullardaki farklılıklara bağlı olarak uygulanan değişik maliye politikalarının bütçe 

açıklarının büyüklüğünü doğrudan etkilediğini ifade etmiştir. Bazı ülkelerde 

(Almanya, Kanada, Fransa, İsveç) orta vadeli otomatik istikrar uygulamalarına 

ağırlık verirken, bir başka ülkelerde ise (İtalya, İspanya, Belçika) kısa dönemli 

maliye politikasına ağırlık vermektedir. Bu da harcama artışlarına bağlı olarak borç-

faiz maliyetlerinin yükselmesine ve açıkların artmasına ortam hazırlamıştır. 

1990’lı yıllarda gelişmiş ülkelerde bütçe denkliğinin sağlanmasına yönelik 

arayışların olduğu bir döneme sahne olmuştur. 1992 yılında imzalanan Maastricht 

Antlaşması çerçevesinde para ve maliye politikalarında istikrar sağlanmaya 

çalışılarak Avrupa Birliğine (AB) dahil ülkelerin ekonomik ve parasal birliğe geçiş 

yönünden önemli adımların atıldığı görülmektedir. Bu adımlar neticesinde OEDC ve 

AB ülkelerinde (ABD, Kanada, Fransa, İngiltere, Norveç) bütçede mali disiplinin 

sağlanması için kamu harcamaları kısılmış ve borçlanma maliyetleri düşürülmüştür. 

Bütçe açıklarını önemli derecede azaltan mali disiplin, aynı zamanda denk bütçe 

hedefinin de kısmen gerçekleşmesine katkı sağlamıştır. Buna rağmen bazı ülkelerin 

(Belçika, İtalya, İspanya, Manya, Portekiz) mevcut kriterleri karşılamakta yetersiz 

oldukları görülmektedir. Ayrıca bu kriterler arasında toplam borç stokunun 

GSYİH’nin %60’ın üzerinde olmaması gerekmesi bu ülkelerde kısa vadede bütçe 

denkliğinin sağlanması zor görülmektedir (Egeli 2000, 76). Bu yüzden gelişmiş 

ülkelerin bir kısmında bütçe açıkları önemli görülmektedir. Bütçe açıklarının 

büyüklüğünü ve gelişimini borçlanma politikaları yanında harcama politikaları da 

etkilemektedir. 

Sosyal güvenlik, sağlık alanlarındaki hızlı artış, gelişmiş ülkelerde bütçe açıklarını 

arttıran en önemli faktörler olarak görülmektedir. Pek çok gelişmiş ülkede sosyal 

amaçlı harcamalar, emeklilik maaşlarının artması ya da diğer transferlerin artması 

gibi etkenler bu ülkelerin bütçe açığı sorunuyla karşılaşmalarına neden olmaktadır 

(Şen; Sağbaş 2004, 36).  
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3.2.3. Sürdürülebilirlik ve Bütçe Açığı 

Maliye politikaları çerçevesinde yürütülen uygulamaların yapmış olduğu etkileri 

sadece mevcut dönemle sınırlı olmayıp, orta ve uzun dönemde de hissedilmektedir. 

Bütçe açığı kriteri de maliye politikasının yürütülebilirliğinin göstergelerinden 

biridir. Bütçe açığının makroekonomik ölçekte olumsuz etkilere sahip olmasından 

dolayı günümüzdeki hükümetler öncelikli hedef olarak bu açıkları sürdürülebilir 

düzeyde tutmaya çalışmaktadır. 

Toplam Kamu Borcu/GSYİH formülü kullanılarak bütçe açığının sürdürülebilirliği 

konusunda değerlendirme yapılabilmektedir. Trehan ve Walsh (1991), Borç/GSYİH 

oranının hızlı artması durumunda, bütçe açıklarının sürdürülemez hale geleceğini 

ifade etmektedir. 

Bütçe açıklarının sürdürülebilirliği iki  faktöre bağlıdır; 

i. Bütçe Açığının Boyutu: Borcun artmasıyla da faiz ödemelerinde yükselme 

olacaktır. Faiz ödemelerinde kamu vergi gelirlerinin bir kısmı kullanılacağından ve 

faiz ödemeleri de kamu harcamaları kaleminde yer aldığı için bütçe açıkları arttıkça 

kamu bu açıklar için finansmana daha fazla ihtiyaç duyacaktır. Bütçe açıkları ve 

borçlanmanın sürdürülemez hale gelmesinde vergi gelirlerinin büyük bir kısmının 

borçlanma faizlerinin ödenmesinde kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 

Kamunun yükümlülükleri varlıklarından az olmalı aksi taktirde hükümetler borçları 

ödeyemez duruma düşerler.  

ii. Ekonomik Büyüme Oranı: Borçlanmanın boyutları ekonominin boyutuna oranla 

kontrol edilemez büyüklüğe ulaşabileceği için ekonomide büyümeyi sağlamak ve 

sürdürmek adına borçlanma yoluna gidilemez. Bu da ekonomisinde yüksek büyüme 

oranına sahip ülkelerde bütçe açıklarının önemsiz olduğu anlamına gelmemektedir. 

Bu ülkelerde ekonomik büyüme oldukça vergiler ve harcamalar da o derecede 

artmakta ve yine bu düzeyde de bütçe açıklarının sürdürülmesine olanak 

sağlayacaktır. 

Hükümetin senyorajla sayesinde kazanacağı gelir miktarını aşan bir açığı 

sürdürebilme şansı yok olacaktır. Ancak ekonomik büyüme oranının reel faiz 

oranından daha büyük olması halinde ise ekonomik büyüme sayesinde ülke borçları 
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zamanla küçülür ve senyorajdan daha fazla olan açıklarda bu sayede 

sürdürülebilmektedir (Şimşek 2000, 66).  

Maliye politikalarının bütün uygulamaları, sürdürülebilir olup olmadığına 

bakılmaksızın Borç/GSYİH oranının ne şekilde değişeceğine dikkat edilerek kontrol 

edilmek mecburiyetindedir.  
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 4. BÜTÇE AÇIĞI, CARİ İŞLEMLER VE TÜRKİYE 

EKONOMİSİ İLİŞKİSİNİ ANALİZ ÇALIŞMASI 

4.1. Bütçe Dengesi ile Cari İşlemler Dengesi Nedensellik İlişkisi  

a) Veriler 

Bütçe dengesi ile cari işlemler dengesi arasındaki nedensellik ilişkisini incelemek 

için 1980 – 2017 dönemi yıllık verileri kullanılmıştır. Veriler Merkez Bankasından 

elde edilmiştir. 

b) Yöntem 

Öncelikle her iki değişken için yapısal kırılmanın dikkate alındığı birim kök testi 

yardımıyla değişkenlerin durağanlıkları incelenmiştir. Bu incelemede Genişletilmiş 

Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi kullanılmıştır. Daha sonra bütçe açığı ve cari 

açık arasındaki ilişkinin yönünü tespit etmek amacıyla Granger Nedensellik Analizi 

kulanılmıştır. 

c)Hipotezler 

* Bütçe açığı ile cari işlemler açığı arasında bir ilişki vardır. 

* Bütçe açığı artarsa cari işlemler açığı da artar. 

* Cari işlemler açığı artarsa bütçeaçığı da artar.    

 

Bütçe değişkeni için kırılmalı birim kök testi sonucu aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 4.1. Bütçe Değişkeni İçin Kırılmalı Birim Kök Testi Tablosu 

Boş Hipotez: AMAÇ bir birim kökü vardır 

Trend Spesifikasyonu: Trend ve kesişme 

Kırma Şartı: Trend ve kesişme 

Mola Tipi: Yenilikçi aykırı  

     
     
Son Dakika: 2011   
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Break Seçimi: Dickey-Fuller t-istatistiğini en aza 

indirir 

Gecikme Süresi: 0 (Otomatik - Schwarz bilgi 

kriterine göre, maxlag = 8) 

     
     
   t-İstatik   Prob.* 

     
     
Artırılmış Dickey-Fuller test istatistiği -5.073260  0.0663 

Kritik değerleri test 

edin: 1% seviye  -5.719131  

 5% seviye  -5.175710  

 10% seviye  -4.893950  

     

     
     
*Vogelsang (1993) semptotik tek taraflı p değerleri. 

Test sonucu incelendiğinde bütçe dengesi değişkeninin düzey halinde birim köke 

sahip olduğu sıfır hipotezi reddedilememiştir, dolayısıyla seri düzey halinde birim 

köke sahiptir, yani durağan değildir. 
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4.2. Bütçe Değişkeni İçin Birim Kök Testi  

Bütçe değişkeninin ilk farkı alınmış ve tekrar teste tabi tutulmuştur. İlk farkı alınmış 

değişken için birim kök testi sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4.2. Bütçe Değişkeni İçin İlk Farkı Alınmış Değişken Birim Kök Testi 

Sonuçları 

Boş Hipotez: D_BUTCE'nin bir birim kökü var  

Eksojen: Yok   

Gecikme Süresi: 0 (Otomatik - SIC'ye göre, maxlag = 8) 

     

   t-İstatistik   Prob.* 

     

Artırılmış Dickey-Fuller test istatistiği -8.500579  0.0000 

Kritik değerleri test edin: 1% seviye  -2.639210  

 5% seviye  -1.951687  

 10% seviye  -1.610579  

     

*MacKinnon (1996) tek taraflı p değerleri.  

Test sonucu incelendiğinde sıfır hipotezinin reddedildiği görülmektedir, dolayısıyla 

fark değişkeni durağandır. Sonuç olarak bütçe dengesi değişkeni birinci dereceden 

durağan yani I(1) olarak bulunmuştur. 
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4.3. Cari İşlemler Değişkeni Birim Kök Testi 

Bütçe değişkeni için yapılan birim kök inceleme sürecinin benzeri cari işlemler 

dengesi için uygulanmıştır.  Cari işlemler değişkeni için kırılmalı birim kök testi 

sonucu aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 4.3. Cari İşlemler Değişkeni İçin Kırılmalı Birim Kök Testi 

Boş Hipotez: CARI bir birim kökü vardır  

Trend Spesifikasyonu: Trend ve kesişme  

Kırma Şartı: Trend ve kesişme  

Mola Tipi: Yenilikçi aykırı  

     

     
Son Tarih: 2002   

Break Seçimi: Dickey-Fuller t-istatistiğini en aza indirir 

Son Tarih: 2002 

Break Seçimi: Dickey-Fuller t-istatistiğini en aza indirir 

Gecikme Süresi: 8 (Otomatik - Schwarz bilgi kriterine dayalı, maxlag = 8) 

     

     
   t-İstatistik   Prob.* 

     

     
Artırılmış Dickey-Fuller test istatistiği -4.924943  0.0921 

Kritik değerleri test 

edin: 

1% seviye  -5.719131  

 5% seviye  -5.175710  

 seviye  -4.893950  

     

     

     
*Vogelsang (1993)  asimptotik tek taraflı p değerleri. 

Test sonucu incelendiğinde cari işlemler dengesi değişkeninin düzey halinde birim 

köke sahip olduğu sıfır hipotezi reddedilememiştir, dolayısıyla seri düzey halinde 

birim köke sahiptir, yani durağan değildir. 
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4.4. Cari İşlemler Değişkeni İçin Birim Kök Testi 

Cari işlemler değişkenin ilk farkı alınmış ve tekrar teste tabi tutulmuştur. İlk farkı 

alınmış değişken için birim kök testi sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4.4. Cari İşlemler Değişkeni İçin İlk Farkı Alınmış Değişken Birim Kök 

Testi 

Boş Hipotez: D_CARI bir birim kökü var  

Eksojen: Yok   

Gecikme Süresi: 0 (Otomatik - SIC'ye göre, maxlag=8) 

     

   t-İstatistik   Prob.* 

     

Artırılmış Dickey-Fuller test istatistiği -7.111205  0.0000 

Kritik değerleri test 

edin: 
1% seviye  -2.639210  

 5% seviye  -1.951687  

 10% seviye  -1.610579  

     

*MacKinnon (1996) tek taraflı p değerleri.  

Test sonucu incelendiğinde sıfır hipotezinin reddedildiği görülmektedir, dolayısıyla 

fark değişkeni durağandır. Sonuç olarak cari işlemler dengesi değişkeni birinci 

dereceden durağan yani I(1) olarak bulunmuştur. 
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4.5. Bütçe ve Cari İşlemler Değişkenleri İçin Gecikme Uzunluğu Tespiti 

Durağan halleri elde edilen değişkenler için nedensellik ilişkisinin incelenmesi 

amacıyla öncelikle uygun gecikme belirlenmelidir. Bu amaçla her iki değişken için 

bilgi kriterleri yardımıyla uygun gecikme uzunluğu tespit edilmiştir. Bilgi 

kriterlerinden elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir: 

Tablo 4.5. Bütçe ve Cari İşlemler Değişkenleri Yardımıyla Uygun Gecikme 

Uzunluğu Tespit Tablosu 

VAR Lag Sıralama Seçimi 

Kriterleri     

Endojen değişkenler: D_BUTCE D_CARI    

Örnek: 1984 2017      

Dahil edilen gözlemler: 30     

       
       
 Lag. LogL LR FPE AIC SC HQ 

       

       
1 -628.8809 NA  7.23e+15* 42.19206* 42.37889* 43.25183* 

2 -626.4045  4.292483 8.02e+15 42.29363 42.66728 42.41316 

3 -624.3152  3.342757  9.18e+15  42.42102  42.98149  42.60032 

       
       
* ölçüt tarafından seçilen gecikme sırasını 

gösterir    

LR: sıralı modifiye LR test istatistiği (her test% 5 

seviyesinde)   

FPE: Son tahmin hatası     

AIC: Akaike bilgi ölçütü     

SC: Schwarz bilgi kriteri     

HQ: Hannan-Quinn bilgi kriteri    

 

Bu analiz sonucunda en uygun gecikme uzunluğunun 1 olduğu saptanmıştır.
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4.6. Bütçe ve Cari İşlemler Değişkenleri İçin Granger Nedensellik Analizi  

Yukarıda da belirtildiği üzere bilgi kriterleri incelendiğinde en uygun gecikme 

uzunluğunun 1 olduğu tespit edilmiştir. 1 gecikme ile yapılan Granger Nedensellik 

analizi sonuçları aşağıda verilmiştir: 

Tablo 4.6. Bütçe ve Cari İşlemler Değişkenlerinin Granger Nedensellik Analizi 

Sonuçları 

Çift Yönlü Granger Nedensellik Testleri 

Örnek: 1984 2017  

Gecikmeler: 1   

    
    

 Sıfır Hipotezi: Obs F-İstatistik Prob.  

    
    

 D_CARI does not Granger Cause D_BUTCE  32  0.61694 0.4386 

 D_BUTCE does not Granger Cause D_CARI  29.9713 7.E-06 

    
    

Test sonucu incelendiğinde iki hipotezin test edildiği görülmektedir. İlk hipotez cari 

işlemler dengesinin bütçe dengesinin Granger nedeni olmadığı sıfır hipotezidir. 

Sonuçta sıfır hipotezinin reddedilemediği görülmektedir, dolayısıyla cari işlemler 

dengesinden bütçe dengesine doğru bir nedensellik ilişkisi yoktur.  

İkinci hipotez bütçe dengesinin cari işlemler dengesinin Granger nedeni olmadığı 

sıfır hipotezidir. Sonuçta sıfır hipotezinin reddedildiği görülmektedir, dolayısıyla 

bütçe dengesinden cari işlemler dengesine doğru bir nedensellik ilişkisi 

bulunmaktadır. 

Özet olarak incelenen dönemde bütçe açığının cari işlemler açığının nedeni olduğu 

tespit edilmiştir. 
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4.7. Bütçe Değişkeni ve Cari İşlemler Dengesi ile İlgili Etki-Tepki Fonksiyonu 

Nedenselliğin yönü dikkate alınarak, bütçe değişkeninde ortaya çıkacak bir şoka cari 

işlemler dengesinin nasıl tepki vereceğini analiz etmek amacıyla ilgili Etki – Tepki 

Fonksiyonu grafiği incelenmiştir. Grafik aşağıda sunulmuştur. 

Cholesky One S.D. Yenilikler ± 2 S.E. 

Cari’nin Bütçeye Uyumu 

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of D_CARI to D_BUTCE

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

X ekseninde YILLAR ve Y ekseninde  ise KBGSYİH incelenmiştir. 

Grafik 4.1. Bütçe Değişkeni ve Cari İşlemler Dengesi ile ilgili Etki-Tepki 

Fonksiyonu Grafiği 

Grafik incelendiğinde, bütçe dengesi değişkeninde 1 standart sapma şok olduğunda, 

cari işlemler dengesi bu şoka ilk dönemde pozitif ve artan bir tepki vermektedir. 

İkinci dönemde en büyük pozitif tepkiyi verdikten sonra ters yönde hareket etmeye 

başlamış ve üçüncü dönemde en yüksek negatif tepkiyi vermiştir. Daha sonra azalan 

bir seyir izlemiş ve beşinci dönemden itibaren eski dengesine dönmüştür.   

Açıklamalı [I1]:  
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5. 1980’DEN SONRA BÜTÇE AÇIĞI VE CARİ İŞLEMLERİN 

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞİMİ 

Bu bölümde önce 1980 sonrası dönemde Türkiye’de cari işlemler dengesi açıkları 

ve bütçe açıkları ele alınacak olup daha sonra bu iki açığın gelişme seyri 

incelenecektir. 

5.1. Türkiye’de 1980’den Sonra Cari İşlemler Açığının Gösterdiği Gelişim 

1980’li yıllara Türkiye yüksek oranlı bütçe açığıyla giriş yapmıştır. Ayrıca ihracata 

dayalı bir büyüme politikasını yürütebilmek için 1980’li yılların ilk dönemlerinden 

itibaren bir yönden iç talebi kısmaya yönelik tedbirler alınırken diğer yönden de 

çeşitli teşvik araçları ile ihracatın teşviki için çalışmalar yürütülmüştür (Ünsal 2004, 

97). Örnek vermek gerekirse cari işlemler açığı (CA) ve zaman serisi verilerine göre 

bütçedeki açıkların (BD) değişkenleri arasında yakın bir ilişkinin mevcut olması, 

bütçe açığı ve cari işlemler değişkenleri arasında bir birlikteliğe işaret etmektedir. 

Ancak ikisi arasındaki nedensellik bağı, nedensellik testi ve iktisat teorisi sayesinde 

belirlenmektedir. 

Tablo 5.1. Cari İşlemler Dengesi ile Bütçe Dengesi Kalemlerinde Ortaya 

Çıkan Gelişmeler (1980- 2017 Dönemleri, Milyon Dolar)  

Tarih Cari Bütçe Tarih Cari Bütçe 

1980 -3411,00 -750,00 1999 -925,00 -5.206,00 

1981 -1947,00 -450,00 2000 -9.920,00 2.997,00 

1982 -952,00 -240,00 2001 3.760,00 12.924,00 

1983 -1925,00 105,00 2002 -626,00 212,00 

1984 -1.439,00 897,00 2003 -7.554,00 -4.097,00 

1985 -1.013,00 785,00 2004 -14.198,00 -4.342,00 

1986 -1.465,00 -541,00 2005 -20.980,00 -23.200,00 

1987 -806,00 -579,00 2006 -31.168,00 -10.625,00 

1988 1.596,00 -1.153,00 2007 -36.949,00 -12.015,00 

1989 938,00 -2.712,00 2008 -39.425,00 2.759,00 

1990 -2.625,00 -944,00 2009 -11.358,00 -792,00 
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1991 250,00 1.199,00 2010 -44.616,00 -14.968,00 

1992 -974,00 -1.484,00 2011 -74.402,00 -1.014,00 

1993 -6.433,00 -308,00 2012 -47.963,00 -22.821,00 

1994 2.631,00 -206,00 2013 -63.642,00 -10.763,00 

1995 -2.339,00 -4.658,00 2014 -43.644,00 468,00 

1996 -2.437,00 -4.545,00 2015 -32.109,00 11.831,00 

1997 -2.638,00 -3.344,00 2016 -33.137,00 -813,00 

1998 2.000,00 -447,00 2017 -47.100,00 8.207,00 

Kaynak:http://www.dpt.gov.tr  ve TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi. 

İktisadi gelişimini tamamlayamayan Türkiye vb. gibi ülkeler, yeterli derecede 

kalkınma hızını yakalayabilmek için ulusal gelirin önemli bir kısmını yatırım için 

ayırmak zorundadır. Yatırımları oluşturan bu kaynakları da tasarruflar 

oluşturmaktadır. Yatırım oranının yüksek olması tasarrufların arttırılmasına bağlı 

olarak gerçekleşir. Türkiye ekonomisinin bu noktada kısır bir döngü içerisinde 

olduğu anlaşılmaktadır. Bir ülkede milli gelir yeterli olmadığında tasarruflar 

azalmakta, düşük tasarruflar nedeniyle de yatırımlar arttırılamadığı için ekonomik 

verimlilik düşmekte ve tekrar milli gelir düşük seviyelerde izlenmektedir. Gelir 

seviyesinin düşük olması, gereken yatırımları tam olarak finanse edemediği için 

tasarruf açığı ya da bütçe açığını, ekonomik kalkınmanın doğal bir sonucu olarak 

meydana getirmektedir. Türkiye’nin aşırı bir şekilde sermaye girişi ile karşılaşması 

bu uygulama sayesinde gerçekleşmiştir.  

Büyüme olmadan dış ticarette ihracatın artması mümkün olmadığı için hükümet 

tarafından 1991 yılında seçim ekonomisi içinde bütün kamu kaynakları seferber 

edilmiştir.Bu dönemde ihracatın 1990 yılına göre 1991 yılında yaklaşık %15 

oranında artarak 14.1 milyar dolar olacağı, ithalatın ise 23.1 milyar dolar olacağı 

yönünde tahminlerde bulunulmuştur. Ancak ihracat 13 milyar dolar ve ithalat ise 

21 milyar dolar seviyesinde kalarak tahmin edilen hedeflerinin gerisinde kalmıştır. 

Böylece makroekonomik olarak daralan ekonomide dış ticaret açığı da daralarak 

7.3 milyar dolara düşmüştür. Bir başka beklenti de turizm ve işçi dövizi 

gelirlerinden olmasına rağmen bu beklentiler de gerçekleşmemiştir.  

 

http://www.dpt.gov.tr/
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Cari işlemler dengesi 1980’li yıllarda olduğu gibi 1990’lı yıllarda da istikrarsız bir 

şekilde devam etmiştir. Dış ekonomik ilişkilerde belirlenen hedeflerde 1990 yılında 

büyük sapmalar olduğu görülmektedir. İthalatın %41 düzeyinde artarak 22.3 milyar 

dolara ulaşması Türkiye ekonomisi tarihinde ilk kez meydana gelmiştir. Buna 

rağmen ihracattaki artış oranı saptanan hedefin altında kalarak %12 oranında 

gerçekleşmiş ve 13 milyar dolar seviyesinde kalmıştır. Yaşanan bu durum yüzünden 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez dış ticaret açığı 9.5 milyar dolara ulaşmıştır. 

Dış ticaret açısından yerli paranın değerlenmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü 

ihracatçı sektörlerin rekabet gücü ve dış ticaret dengesi üzerinde olumsuz etkilere 

sahip olmakla birlikte ithalat hacmi ya da ekonominin dışa bağımlılığı artmaktadır. 

Uluslararası rekabet gücünü verimlilik, teknolojik gelişme gibi yapısal etkenlerle 

sağlayamayan Türkiye, fiyata dayalı bir rekabet gücünün etkisini korumuş, ulusal 

paranın değer kazanmasıyla uluslararası rekabet gücünü kaybetmiştir (Kepenek 

2001, 216). 

Türkiye’de cari işlemler açığının gelişimi 1980, 1990 ve 2000’li yılları ele alınarak 

üç farklı dönem şeklinde işlenecektir. 

5.1.1. Cari işlemler Açığının 1980’li Yıllarda Gösterdiği Gelişim 

1970’li yılların sonunda Türkiye ekonomik buhrana girmiştir. Bu buhrandan 

kurtulmak maksadıyla dışa açık bir ekonomi için yapısal dönüşümleri tamamlama 

çabasına girmiş ve bu doğrultuda dışa açık bir ekonomi modelinin uygulanması için 

24 Ocak 1980’de yeni bir istikrar programı ile çalışmalara başlamıştır. İhracatın 

geliştirilmesi, fiyatların piyasa koşullarında belirlenmesi ve özelleştirme temeline 

dayanan 1980 istikrar programı, enflasyonla mücadele ve yapısal dönüşüm programı 

olarak nitelendirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında 1980 sonrasında piyasa 

ekonomisine geçiş konusunda karar kılınmış ve ayrıca temel ekonomik stratejilerde 

de önemli değişikliğe gidilmiştir. İstikrar önlemleri çerçevesinde 1980 yılında 

ihracatı arttırmak adına ilk olarak devalüasyon uygulamasına başvurulmuştur. Bir 

başka uygulama ise ihracatı özendirmek için parasal destekler verilmesi ve ihracat 

fiyatlarını düşürmek için iş gücü ücretlerinin azaltılmasına yönelik politikalar 

izlenmesi olmuştur. Ekonomide iç ve dış tasarruf açıklarının hızlı büyümesi ve bu 

açıkların kapanması, dış kaynak ve fonlara yönelebilmek ve 1988-1989 yılında 

durgunluğa giren ekonominin 1983 yılında yakaladığı büyüme hızını devam 
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ettirebilmek için 1989 yılında dış finansal serbestlik kararı alarak yapısal uyum 

politikalarında değişikliğe gidilmiştir. 

İhracata yönelik teşvikler ve devalüasyona başvurulması 1980’li yıllarda ihracatın 

önemli ölçüde artmasını sağlamıştır. 1983 ve 1986 yılları arasında ihracata verilen 

teşviklerin arttırılmasıyla ihracat alanında büyük artış sağlanmıştır. Çakman ve 

Çakmak (2003), kamu/özel sektör işbirliği ile yürütülmek istenen bir politika 

çerçevesinde, orta ve uzun vadeyi içeren bir plan dahilinde, küresel pazarlarda 

rekabet edebilecek bazı sektörlere destek verildiğini belirtmektedir. Aslında 

uygulamada belirtilen iş kollarının yerine tam aksine sektörlerin tümünü teşvik 

edecek destekler verilmiştir. 

Sermaye hareketlerine serbestlik getirildikten sonra ekonomide sürdürülebilirliğin ve 

büyümenin istikrarlı bir şekilde devam edebilmesi için bazı ön şartların yerine 

getirilmesi gerekmiştir (Çakman; Çakmak 2003, 31). Belirtilen şartlar şu şekilde 

sıralanabilir: 

1. Yapısal reformlar faaliyete geçirilerek iç ve dış tasarruf açıklarının kapatılması 

sağlanacaktır, 

2. Bankacılık sisteminin işleyişinin etkin bir şekilde denetlenmesi ve sistemin 

sağlıklı bir yapıya geçirilmesi sağlanacaktır, 

3. Bütçe denkliği sağlanacaktır, 

4. Faiz oranları, yüksek risk primleri, yüksek ve kronik enflasyon oranı 

düşürülecektir, 

5. Kamunun artan borç-servis yükünden kaynaklanan yükümlülükleri azaltılacaktır, 

6. Dışlama etkisi yaratmayacak şekilde borçların finanse edilmesini sağlayacak bir 

ortam oluşturulacaktır, 

Belirtilen bu şartlar yerine getirilmeden finansal serbestleştirme politikalarının 

uygulamaya konulması, ekonomide yer alan sermayenin reel üretici alanlardan 

finansal veya spekülatif alanlara kaymasına ve yurtiçi faiz haddinin yükselmesine yol 

açacaktır. Faaliyete geçirilen bu uygulama sonucunda Türkiye’ye aşırı bir sermaye 

akışının olması sağlanmıştır. 

1980 ve 1989 yılları arasında ithalat ve ihracat alanında büyük artışlar meydana 

gelmiştir. Örneğin; 1980 yılında ihracat oranı 2,9 milyar dolarken 1989 yılına 
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gelindiğinde ise 11,6 milyar dolara yükseldiği görülmektedir. İthalat ve ihracattaki 

gelişmelere bakıldığında özellikle dönemin ilk yıllarında ihracattaki gelişme daha 

hızlı yaşanmıştır. Karşılama oranına bakıldığında ise ihracatın ithalatı karşılama 

oranı %37 civarından %81’e çıkmıştır. 

5.1.2. Cari İşlemler Açığının 1990’lı Yıllarda Gösterdiği Gelişim 

Gelişmekte olan ülkelerde kısa vadeli ve yoğun spekülatif sermaye girişleri yurtiçi 

harcamaları arttırmakta ve iç talebin şişirilmesine neden olmaktadır. Artan iç talep, 

ulusal paranın değerlenmesi sonucunda tüketim malı ithalatını arttırmaktadır. 1990’lı 

yıllarda sermaye hesabına yönelik olarak bazı beklentiler ortaya çıkmıştır. Bu 

beklentiler; yabancı sermaye girişinde önemli ölçüde artışların olacağı ve 

ekonominin daha önce sahip olmadığı seviyede bir büyüme hızına bu sayede 

ulaşacağı. Fakat 1990 yılında hedeflenen beklentilerin geçekleşmediği 

görülmektedir. Çünkü yabancı sermaye girişinde önemli artışlar meydana gelmişse 

de süreklilik gösterememiş, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında kayda değer ve 

kalıcı bir artış olmamıştır (Kepenek 2001, 217). 

Merkez bankası, döviz rezervi biriktirmeye başlayarak ülkeye giren yabancı 

sermayenin ithalat hacminde artışa neden olmuş ve ulusal paranın değerlenmesinin 

bir şekilde önüne geçmeye çalışmıştır. Türkiye’de 1990 yılından sonra uluslararası 

rezervler hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Kriz yılları hesaba katılmadığında 

Türkiye, 1990’lı yıllarda cari açıklardan daha yüksek miktarda ülkeye yabancı 

sermaye çekebilmiştir. Bu yüzden merkez bankası on yılı geçmekle beraber 

neredeyse her yıl döviz rezervi konumu güçlendirmektedir. 

Türkiye’ye sermaye girişi oldukça, ülke hem dış açığını finanse edebilmekte hem de 

ithalatını yapabilmektedir. Büyüyen bir ekonomi tüketim ve yatırım malı ithalatını 

normal bir şekilde yapabilen ekonomidir. Ancak sermaye girişi gerçekleşmez ve dış 

açığı finanse edilmezse ekonomi ve ithalat hızlı bir şekilde daralma dönemine 

girecektir. Normal şartlar altında cari işlemler açığına sahip bir ülkenin sermaye 

hareketleri de fazla olmakta, döviz açığı dışarıdan gelen sermaye ile finanse 

edilmektedir. 

Cari işlemler dengesinin 1988 ve 1989 yıllarında fazlalık ve tekrar büyük ölçüde açık 

vermesi, dışa açık büyüme modelinin 1990 yılı sonunda ithalatta ve dolayısıyla dış 
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ticaret açığında büyük bir sıçrayış göstermesinden kaynaklanmaktadır. Cari işlemler 

açığı 1990 yılında 2.6 milyar dolar seviyesinde meydana gelmiştir. 

Cari işlemler dengesi 1980’li yıllarda olduğu gibi 1990’lı yıllarda da istikrarsız bir 

şekilde devam etmiştir. Dış ekonomik ilişkilerde belirlenen hedeflerde 1990 yılında 

büyük sapmalar olduğu görülmektedir. İthalatın %41 düzeyinde artarak 22.3 milyar 

dolara ulaşması Türkiye ekonomisi tarihinde ilk kez meydana gelmiştir. Buna 

rağmen ihracattaki artış oranı saptanan hedefin bir oranla altında kalarak %12 

oranında artmasıyla 13 milyar dolar seviyesinde kalmıştır.  

Düşük oranlı devalüasyonlar ile yüksek harcamalar ve ithalattaki talebin 

yükseltilmesi sonucunda 1992’de cari işlemler açığının 950 milyon dolar civarında 

yükseldiği görülmektedir. Dış ticaret açığına bakıldığında ise 1992’de ihracatın 14.9 

milyar dolar, ithalatın ise 22.9 milyar dolar seviyesinde meydana geldiği ve dış 

ticaret açığının 8 milyar dolar olduğu görülmektedir. 

Yaklaşık olarak 14 milyar dolarlık net sermaye giriş ve çıkışlarındaki pozitif net 

sermaye akımının büyük bir kısmı Türkiye’de tüzel ve özel kişilerin portföylerinin 

çeşitlendirilmesi için yaptıkları yabancı varlık satın alımında kullanılırken diğer 

kısmı ise rezervlere eklenmiştir (Akyüz; Boratav 2002, 22). 1992 ve 1993 yıllarında 

güçlü bir büyüme dalgasının yaşanması net sermaye girişindeki yüksek derecedeki 

artışlarla gerçekleşmiştir. Bu durum hem cari işlemler açığının giderek büyümesine 

neden olmuş hem de TL’nin fazla değerlenmesini beraberinde getirmiştir. 

1993 yılında Türkiye’de ekonomik tarihin en büyük dış ticaret açığı 14.1 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalat oranı önceki yıla nazaran %28.7 artarak 29.4 

milyon dolara ulaşırken; ihracata ait oran ise %4.3 artarak 15.3 milyar dolar 

seviyesinde kalmıştır. Cari işlemler dengesi 6.4 milyon dolara yükselerek rekor 

kırmıştır. Dış borç faiz ödemeleri ise ayrıca cari işlemler dengesini olumsuz yönde 

etkileyen faktörlerden biridir. Cari işlemler açığının artmasıyla beraber yatırıma ait 

harcamalarda %29,1 oranında artış gözlemlenmiştir (Akyüz; Boratav 2002, 25). 

1994’te ekonomide önemli mali krizin yaşanmasında iki etkenden bahsedilebilir. 

Bunlardan ilki, 1989 yılından bu yana faaliyete geçirilen borçlanma politikası, diğer 

sebep olarak da OECD ülkelerindeki fiyat istikrarı ve meydana gelen durgunluk 

olarak ifade edilebilir. OECD ülkelerine bu nedenle bir yandan yapılacak ihracatı 
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zorlaştırırken bir diğer yandan da bu ülkelerden sermaye ve mal ithal etmek ve 

bunları iç piyasada kullanmak çok karlı bir durum olmaktadır. Bu yüzden tüketim 

malı ve otomobil ithalatı 1993 yılında rekor sayılabilecek seviyede meydana 

gelmiştir. 

Cari işlemler açığının 1993 yılında bu derecede büyük olması bu açığın 

sürdürülemeyeceğine yönelik bir beklentinin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu 

beklenti meydana geldiğinde ise aşırı değerlenmiş ülke parasında gidilecek düzeltme 

işlemi yumuşak olmaktan ziyade mahalli paraya saldırı şeklinde olmaktadır. Ülke 

parasının değer kaybı yaşaması, paranın hangi derecede değerlendiğine ve gereken 

düzeltmenin ne kadar geç olduğu bağlı olarak o derecede kayıp yaşaması kaçınılmaz 

olacaktır (Çakman; Çakmak 2003, 38). Ancak 1994’te uygulanan yüksek 

devalüasyon neticesinde TL’nin değer kaybetmesi aksi bir durumun yaşanmasına 

neden olmuş ve ithalat daralmıştır. İhracat 18 milyar dolara yükselerek rekor 

seviyelere tırmanmıştır. Bununla beraber dönemin dış ticaret açığı en az 

seviyelerdeyken, cari işlemler bilançosu da 3 milyar dolar tutarında artı değer 

getirmiştir. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 1995 ve 1999 yıllarını içine alan bir şekilde 

oluşturulup 1 Ocak 1995 yılında faaliyete geçirilmesi gerekirken Türkiye’nin 1994 

yılında yaşadığı büyük kriz nedeniyle iptal edilmiştir. Bu yüzden 6. plan ve 7. planı 

birbirine bağlayacak geçiş programının faaliyete geçirildiği belirtilmiştir. İhracat 

%19.5 oranında artış göstererek 21.6 milyar dolar seviyesine yükselirken ithalat 

alanında %53.5 oranında artış yaşanmış ve 34.7 milyar dolar seviyesine çıktığı 

görülmüştür. Cari işlemler dengesine bakıldığında ise 2.3 milyar dolar miktarında 

açık verdiği gözlenmiştir. 

Tam istihdamda olan bir ekonomide harcamalardaki genişlemenin neden olduğu 

talep artışı ithalat aracılığıyla telafi edilmeye çalışılacaktır. Ortaya çıkan bu durum 

1996 yılının son üç aylık döneminde harcamaların kontrolden çıkmasına neden 

olmuştur. Bununla beraber hükümet ile parlamento arasında iş birliği olmadığından 

1996 Mali Yılındaki Genel ve Katma bütçeleri yasalaşmamış ve üç aylık “Geçici 

Bütçe” ile yönetilmesine karar verilmiştir. Ülkenin iç ve dış piyasa çevrelerinde 

prestij kaybetmesine neden olan bu durum yüzünden borçlanmanın maliyetinde de 

artış gerçekleşmiştir (Tokgöz 1997, 238). 



85 
 

Sermaye akımı 1995-1997 yılları arasında önemli derecede pozitif bakiyeler verirken 

devalüasyon oranının enflasyondaki orana paralel bir şekilde ilerlemesini sağlayan 

TCMB, bu politikası sayesinde TL’de aşırı değerlenmenin önüne geçmiştir. 

TCMB’nin burada gösterdiği başarı sayesinde 1994 yılındaki resesyon döneminde 

TL önemli değer kaybına uğramış, daha sonra toparlanma dönemine girmiş ve 

ihracat artışları devam etmiş ve cari işlemlerdeki açıklar sürdürülebilir seviyelerde 

tutulabilmiştir. Bununla beraber tüzel ve özel kişilerin Türkiye’deki hareketlerinden 

dolayı sermaye çıkışları azalmış ve net yabancı sermayenin girişinin önemli bir 

bölümü rezerv artışları şeklinde yansımaya yol açmıştır (Akyüz; Boratav 2002, 27). 

TCMB’nin istikrarlı bir reel kur politikası uygulamasıyla reel sektör gelişmeleri 

tarafından cari işlemler dengesinin belirlenmesi sağlanabilmiştir. İthalatta düşüş 

yaşanırken dış ticaret dengesinde önemli bir iyileşme yaşanmıştır. Ortaya çıkan 

gelişmeler doğrultusunda Türkiye 1998 yılını cari işlemlerde 1.871 milyon dolar 

fazla vererek kapatmıştır. 

Kur-çıpası bazlı istikrar programı 1999’un Aralık ayında uygulanmaya başlamıştır. 

İfade edilen bu program sonucunda iç talepte bir canlanma, hızlı bir sermaye girişi, 

ülke parasının aşırı şekilde değerlenmesi, dış ticaret hesabının ve cari işlemlerdeki 

dengenin bozulmasına yol açmış ve hızlı bir şekilde artış gösteren bir kur riskini 

meydana getirmiştir. 

Türkiye’de dış ticaret açığının arttığı 1990’lı yıllar  aynı zamanada dövize 

duyduğu ihtiyacın arttığı yıllar olmuştur. Döviz ihtiyacının büyük bir kısmı 

turizm benzeri diğer gelir kaynaklarından karşılanmaya çalışılmış, 

karşılanamayan zamanlarda ise yıl sonlarında döviz kriziyle meydana gelen 

ekonomik krizlerin yaşandığı görülmüştür (Arslanoğlu 2003, 69).  

5.1.3. Cari İşlemler Açığının 2000’li Yıllarda Gösterdiği Gelişim 

2000 yılında %7 oranında büyüme, aşırı şekilde değerlenen TL nedeniyle %87’si ara 

mal ile yatırım mallarından oluşan %23 oranında ithalat artışı ve %2.2 oranında 

ihracat artışı görülmüştür. İhracattaki olumsuz gelişmelerin önemli bir nedeni olarak 

da faizin hızlı düşüş göstermesiyle tüketici kredilerinin %300 oranında artması ile  iç 

talep artışı neticesinde üretimin ihracat yerine iç tüketimi tercih etmesi gösterilebilir. 
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Euro ve Dolar çapraz kurunda dolar lehine yaşanan gelişmeler de bir başka etken 

olmuştur (Keyder 2001, 38). 

2000’li yılların başında cari işlemler açığı 9,8 milyar dolar seviyesinde GSMH’nın da 

%4,9 düzeyinde seyrederek kritik olarak kabul edilen noktanın üzerinde 

gerçekleşmiştir. Cari işlem açığının bu çapta yüksek çıkmasının nedeni petrol 

fiyatlarındaki artışın yanında asıl neden olarak dayanıklı tüketim mallarına olan 

talebin artmasından kaynaklanmaktadır. 

Cari işlemler açığının giderek büyümesi ve sürdürülebilmesi kesinlikle dış kaynak 

girişini zorunlu kılmıştır. Ancak 2000 yılı içinde Türkiye’ye gelen yabancı doğrudan 

yatırımlar beklenilenin aksine çok kısıtlı olarak gerçekleşmiştir (Uygur 2001, 16). 

Başta bankacılık kesimi olmak üzere Kasım 2000’de meydana gelen finansal krizden 

ekonominin tüm alanları olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Krizin ardından gelen iki 

ay içerisinde alınan önlemler ve IMF’nin ek dış finansman desteğiyle ekonomik 

ortam nispeten iyileşmiş fakat cari işlemler ve bütçe açıkları gibi yapısal problemler 

varlığını devam ettirmiştir. Türkiye ekonomisi bu iki açığın yıllarca genişlemesi 

yüzünden 2001 yılında büyük bir krizle karşılaşmıştır. 

Krizin meydana gelme sebeplerini aynı zamanda uygulanan politikalara da bakmayı 

gerektirmektedir. Dezenflasyon programı yüzünden Türkiye’de 1994 ve 1999 yılları 

arasındaki altı yılda cari açık toplam 4.1 milyar dolar seviyesindeyken 2000 yılına 

gelindiğinde 9.7 milyar dolar düzeyine çıkmasına neden olmuştur. Bu program 

çerçevesinde döviz çıpası ele alınarak; dövizin kontrol altına alınıp faiz oranlarının 

dış kaynak girişiyle düşürülmesi; faiz ve kur oranlarının düşürülmesiyle de enflasyon 

oranın aşağı çekilmesi hedeflenmiştir. Ancak TL’nin aşırı değerlenmesine, ithalatın 

hızlı bir şekilde artmasıyla cari açığı da arttırması, enflasyonu hedeflendiği oranda 

düşürememiş, gerçekleşen bu durum aynı zamanda devalüasyon beklentisi ve döviz 

atağına neden olmasından dolayı programı başarısız bir şekilde noktalamıştır (Enç 

2001, 32). 

IMF tarafından desteklenen Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı, 2001 Şubat krizinden 

sonra faaliyete geçirilmiştir.  
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Türkiye’nin cari açığı 2002 başından itibaren bozulmsını sürdürmüş, 2002’de 1.5 

milyar dolar seviyesindeyken 2003’e gelindiğinde 8 milyar dolara yükseldiği 

görülmüştür. 

5.2. Türkiye’de 1980’den Sonra Bütçe Açıklarının Gösterdiği Gelişim 

Kamu kesimi borçlanma gereğinin GSMH’ye (KKBG/GSMH) oranı Türkiye’de 

kamu açığını ölçen en önemli göstergelerdendir. Bu oran kamu sektörünün gelir ve 

gider dağılımını göstermekte olup, KİT, destekli bütçe, döner sermayeli kuruluşlar, 

yerel idareler, fon açıkları ve sosyal güvenlik kuruluşlarından oluşmaktadır. 1980 

yılının başlarında KKBG/GSMH oranının büyük bir bölümünü katma bütçeli 

idarelerin finansman dengesini içeren Konsolide Bütçe Açığı/GSMH oranı, merkezi 

idare ve KİT’e ait açıklardan meydana gelmektedir. Yıllar itibariyle bütçe türlerine 

göre KKBG/GSMH oranının dağılımı aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 5.2. KKBG/GSMH Oranlarının Bütçe Türlerine Göre Dağılımı (1980-2003, %) 

Yıllar 

Konsolide 

Bütçe 

Giderleri/

GSMH 

(%) 

Konsolide 

Bütçe Gelirleri/  

GSMH(%) 

Toplam Vergi 

Gelirleri/ 

Konsolide 

Bütçe 

Gelirleri  

Vergi 

Yükü 

(%) 

Bütçe 

Açıkları/ 

GSMH(%) 

Dolaylı 

Vergiler/ 

Toplam 

Vergi 

Gelirleri(%) 

Dolaysız 

Vergiler/ 

Toplam 

Vergi 

Gelirleri(%) 

1980 
20.2 17.1 78.7 18.6 -3.13 62.8 37.2 

1981 
18.8 17.3 79.7 18.2 -1.54 59.6 40.4 

1982 
15.0 13.6 91.6 16.8 -1.48 59.6 40.4 

1983 
18.7 16.5 86.2 13.0 -2.24 57.3 42.7 

1984 
17.0 12.6 88.8 13.9 -4.42 46.9 42.8 

1985 
14.9 12.7 89.8 15.2 -2.26 52.0 53.1 

1986 
15.8 13.1 91.8 15.6 -2.76 57.2 48.0 

1987 
16.8 13.4 92.1 14.2 -3.48 49.6 50.4 

1988 
16.1 13.1 85.6 15.0 -3.09 49.6 50.4 

1989 
16.4 13.1 85.5 15.8 -3.33 53.4 46.6 

1990 
17.2 14.2 86.3 12.4 -3.01 52.1 47.9 
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1991 
20.8 15.6 91.0 12.8 -5.28 52.3 47.7 

1992 
20.4 16.1 83.0 13.2 -4.30 50.4 49.6 

1993 
24.5 17.8 76.6 13.8 -6.70 48.6 51.4 

1994 
23.2 19.3 15.1 15.1 -3.91 51.7 48.3 

1995 
21.9 17.9 13.8 13.8 -4.03 59.3 40.7 

1996 
23.3 15.1 14.9 15.0 -8.27 60.6 39.4 

1997 
27.3 19.7 16.1 16.1 -7.63 59.3 40.7 

1998 
29.2 22.0 17.2 17.2 -7.28 53.4 46.6 

1999 
36.0 24.2 18.9 18.9 -11.86 54.6 45.4 

2000 
36.9 26.6 79.2 21.1 -10.6 59.1 40.9 

2001 
45.6 29.2 77.0 21.5 -16.5 59.6 40.4 

2002 
42.0 27.4 78.8 21.2 -14.6 66.4 33.6 

2003 
39.3 28.1 84.1 23.6 -11.3 67.8 32.3 

Kaynak:  http://www.dpt.gov.tr  

1990’lı yıllarda KKBG/GSMH’nin b i l e ş i m i  ö n e m l i  ö l ç ü d e  değişmiştir. KİT 

açıklarının KKBG içindeki payı küçülmüş, konsolide bütçe açığı KKBG’i oluşturan 

en önemli kalem haline gelmiştir. Ayrıca sosyal güvenlik kuruluşlarının ve yerel 

idarelerin payı büyümeye başlamıştır (Arslanoğlu (2003). Tablo 5.2.’ de 1980-2003 

yılları arasındaki KKBG/GSMH verileri kullanılarak koalisyon hükümetleri 

dönemindeki istikrarsız tablonun ekonomiye yansıması gösterilmiştir. 2003 yılından 

sonra istikrarlı yönetim bu istikrarını ekonomiye de yansıtmıştır. 

2001 yılı sonrası ikiz açıklar analizini yapacak olursak; bütçe açığında ve cari açıkta 

bir artış olmasına karşın ödemeler dengesinde bir rahatlama söz konusu olmuştur. 

Daha açık bir ifade ile bütçe açıklarının ve cari açıkların karşılanması kolaylaşmış 

TL ve Döviz cinsinden herhangi bir likidite sıkıntısı yaşanmamıştır. Her iki açıkta 

vadelerinde düzenli bir şekilde ödemiştir. Bu sayede hem yurt içinde hem de yurt 

dışında kredibilitemiz yüksek olmuştur. Bu da yeni kredi olanaklarını beraberinde 

getirmiştir.  

http://www.dpt.gov.tr/
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5.2.1. Bütçe Açıklarının 1980’li Yıllarda Gösterdiği Gelişim 

1981’de hem kişisel gelir vergisi dilimleri hem de oranları yükseltilerek bu amaçların 

gerçekleşmesi yönünde adımlar atılmıştır. Bireysel gelir vergisi kanununda yapılan 

değişiklikler sonucunda geçen dönemdeki en yüksek vergi dilimi en düşük vergi 

dilimi haline gelmiş ve üst dilim 25 kat arttırılırken vergi oranında da %60’tan 

%66’ya bir yükselme yaşanmıştır. (Şen; Sağbaş 2004, 136).  

Öngörülemeyen ve beklenmeyen bir şekilde meydana gelebilecek bazı harcamaların 

finanse edilmesi için fon uygulaması kurulmuştur. Ancak 1980 yılından sonra bir 

çeşit gelir elde etme amacıyla kullanılarak genel amacının dışına çıktığı 

görülmektedir. Bunun sonucunda belli amaçlar için belli gelirlerin tahsis edilmesine 

neden olmuş bu da bütçe usul ve denetimi dışında harcama yapan bir mekanizmaya 

evrilmiştir. (Şen; Sağbaş 2004, 138), 

1986’da IMF’yle ile imzalanan stand-by antlaşmasının son bulması genişletici 

maliye politikalarının yürürlüğe girmesine ortam yaratmıştır. Bununla beraber kamu 

da çalışanların maaş ve ücretlerinin enflasyonun altında kalmasına yönelik yapılan 

politikanın yerine daha esnek ücret politikasının faaliyete geçirilmesi ve kamudaki 

istihdamın arttırılması sonucunda personel ücretlerinde meydana gelen yükselmeler, 

konsolide bütçe üstünde yük meydana getirmektedir. 

Enflasyon kontrol altına girmeden ve bütçe dengesi sağlanmadan yerel piyasalarda 

liberalizasyona yönelmiştir. Hazinenin direkt olarak TCMB kaynaklarını kullanacağı 

yerde kamunun kağıtları çıkarıp satma girişiminde bulunması ve faiz oranlarındaki 

deregülasyon, kamu açıklarının finanse edilmesinde maliyetin artmasına yol açmıştır. 

Özetlemek gerekirse 1980’li yıllarda ihracatı arttırmak adına uygulanan vergi 

politikası yüzünden sağlıklı ve konjonktürel yapıya uygun bir şekilde finansman 

politikası yapmanın önünü tıkamıştır (Ünsal 2004, 97). Hızlı bir şekilde artan kamu 

açıklarını finanse etmek için hükümetler, vergi politikasını tercih etmemiş, iç ya da 

dış borçlanma yoluna başvurmuşlardır. 

5.2.2. Bütçe Açıklarının 1990’lı Yıllarda Gösterdiği Gelişim  

Borç faizi ödemeleri 1990’lı yıllarda artarak kamusal harcamalar içinde büyük bir pay 

edinmeye başlamıştır. Borçlanmanın aşırı şekilde gerçekleşmesiyle borçlanma eğilimi 
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ve daha yüksek faiz oranını gerçekleştirdiği görülmektedir. Kamu kesimi finansman 

politikasının şekillenmesinde, 1990 yılından itibaren yürütülen yüksek faiz ve düşük 

kur politikası önemli role sahiptir. Yurt içindeki faiz oranlarının artmasıyla iç 

borçlanmanın maliyeti daha da artmış, enflasyondaki oranın artmasıyla da emisyona 

başvuru olanaklarını sınırlamıştır. Dış kaynak maliyetlerinin azalmasında ise 

yürütülen düşük kur politikası etkili olmuştur. Kayıt dışı ekonomi ve vergideki bozuk 

yapıdan dolayı vergi hasılatıyla elde edilmesi gereken finansmanı engellemiştir 

(Ünsal 2004, 97). Bu durumda Türk ekonomisi 5 Nisan öncesinde kamu kesimindeki 

açıklar ve bunun finanse edilmesinde sıkıntıya girmiştir. 

Sürekli olarak artan kamu açıklarının faiz oranlarında meydana getirdiği baskı 

nedeniyle yurtdışından kısa vadeli sermaye girişini arttırmış, kısa vadeli borçlanma 

neticesinde meydana gelen kaynak transferlerinin hacmi önemli derecede 

büyümüştür. Sonuç olarak kendini kısa vadeli dış borçla finanse eden ve iç talep 

baskısı  olan bir ekonomi, giderek bozulan bir ekonomiye işaret etmektedir (Evgin 

1994, 30). 

Kamu kesimi borçlanma gereğinde meydana gelen artışlara neden olarak kamuda 

çalışan memur ve işçi maaşlarına yapılan zamlar sebebi ile oluşan yüksek 

harcamalar, aşırı uygulanan tarımsal destekleme politikaları gösterilebilir (Türkan 

(1997). 1994’teki kriz ortamından çıkmak adına yürütülen istikrar programıyla hem 

enflasyonun düşürülmesi hem de kamu açıklarının ortadan kaldırılması 

hedeflenmiştir. 5 Nisan kararları da bütçe açıklarının kontrol altına alınmasında 

kalıcı bir başarı sağlayamamış ve ekonomideki bozulmalar devam etmiştir (Şen; 

Sağbaş 2004, 143). 

Enflasyon oranının düşürülmek istenmesiyle beraber Asya ve Rusya krizleri 

ekonomi için tehdit olarak görülmüş, bunun bertaraf edilmesi için 1997-1999 

döneminde enflasyonla mücadele programı ve 1998 para politikası uygulanmıştır. 

Fakat meydana gelen krizler yüzünden yabancı sermaye kaçışı olmuş, bu da 

piyasalara müdahaleyi gerekli kılmıştır. 1998’in ikinci yarısından sonra para ve 

döviz piyasalarına yapılan müdahaleler sonucunda rezervlerde azalma, faiz 

oranlarında yükselme ve bütçe açıklarında ise daha fazla artışın yaşanmasına yol 

açmıştır. KKBG/GSMH oranının 1997’den sonra %8 in altına düşmemiş ancak 

1999’da önemli ölçüde artış yaşayarak %15,6 oranına yükselmiştir. 
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5.2.3. Bütçe Açıklarının 2000’li Yıllarda Gösterdiği Gelişim  

2000 yılı ve 2001 yılında yaşanan krizlerden sonra 2001 yılının Mart ayında 

hazırlanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı çerçevesinde bankacılıkta ve kamu 

maliyesinde reform yapılması amaçlanmıştır. Kamu maliyesi açısından mümkün 

mertebe kamunun küçültülmesi, şeffaflık ve etkinliğin arttırılması ve hesapların 

konsolide edilmesi temel amaçlar arasında yer almıştır. Ayrıca KKBG’nin zamanla 

düşürülmek istenmesi ve kamunun özel sektör üstündeki dışlama etkisinin 

(crowding-out effect) kalıcı olarak düşürülmesi hedeflenmiştir. 1999 yılında 

KKBG’nin GSMH’ye oranı %15,6’a yükselmiştir. Ancak 2000 yılında yürütülen 

makroekonomik uyum programı çerçevesinde KKBG’nin oranı %12,1 düzeyine 

düşmüştür. Alınan önlemlerle KİT açıklarının daraltılmasına rağmen KKBG oranı 

%16,4’e yükselmiştir. 

Yüksek kamu açıklarının uzun süre boyunca devam etmesi, Türkiye’deki 

hükümetlerin sürekli olarak iç ve dış borçlanma yapmasına ve TCMB kaynaklarına 

başvurmasına neden olmuştur. Dış borçlanma ve TCMB kaynaklarıyla finanse edilen 

kamu açıkları parasal tabanın genişlemesine, iç borçlanma sonucunda dışlama 

etkisine ve faiz oranlarını yükseltmesine neden olarak dolaylı yoldan enflasyonun 

yükselmesine yol açmıştır. Özel kesimin fon kaynaklarını kısan yüksek iç borçlanma, 

faiz oranlarını yükselterek istihdam, özel yatırımlar ve üretim alanını olumsuz yönde 

etkilemiştir. (Demir 2001, 57). Artan faiz ödemeleri, kamu yatırımlarının büyük 

oranda daralmasına yol açmıştır. Devletin iç borçlanmada büyük ölçüde bankalardan 

yararlanması sonucunda Türkiye’deki bankaları mali fonksiyonlarını kaybederek 

devlete yüksek faizle finansman sağlayan kurum şekline bürünmüşlerdir.  

Ticari bankaların porfoyünün büyük çoğunluğunun kamu kağıtlarından oluşması bu 

durumdan kaynaklanmaktadır. Bu sayede bankalar güvenli bir şekilde yüksek faiz 

kazançlarına sahip olmuşlardır (Şen; Sağbaş 2004, 143). Türkiye’nin sürdürülmesi 

imkansız görünen enflasyonu aşağı çekmek ve iç borç artışını durdurmak için Dünya 

Bankası ve IMF desteğiyle uygulanan ve 36 aylık bir süreyi içeren döviz kuru çıpası 

programını faaliyete geçirmeye başlamıştır. Enflasyonda düşüşün yaşanmasında faiz 

dışı harcamaların kontrol altına alınması, ek vergi düzenlemelerine bağlı olarak vergi 

gelirlerinin yükselmesi, dış borçlanma olanaklarının artması, faiz oranlarının 

azalması ve 2000’li yılların ilk altı ayında özelleştirmeden sağlanan gelirlerin 
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yükselmesi etkili olmuştur.Enflasyondaki düşüşün beklenenden çok daha düşük 

olması özelleştirmedeki yapısal reformlarda yaşanan gecikmeler dolayısıyla 2000’li 

yılların ikinci yarısından sonra programın sürdürülebilirliği konusunda endişelere 

neden olmuştur (Arslanoğlu 2003, 68).Devlet bu açıkların finanse edilmesi 

yüzünden borç tuzağına girmiş, bankaların devlete fon verir duruma geldiği 

görülmüş, kamu yatırımları büyük ölçüde daralmış, faiz oranlarının yükselmesiyle 

özel yatırımlar olumsuz yönde etkilenmiş ve enflasyon beklentisi güçlenmiştir. 

Bütün istikrar programlarının başlıca amaçları arasında yer alan bütçe açıklarının 

kontrol altına alınabilme fikri önemli bir yere sahip olmakla beraber bu dönemde 

bütçe açıkları kontrol altına alınamamıştır. 

5.3. Türkiye’de Bütçe Açığı ve Cari İşlemler Arasındaki İlişkinin 1980’den 

Sonraki Seyri 

Harcama kalemlerinde yapılmakta olan kesintilerin toplam faiz ödemelerini 

karşılayamaması ve vergi reformlarının gelirleri arttıramamasından dolayı bütçe 

açıkları büyümeye devam etmiştir. Bu durum da iç borç stokunun artmasına ve 

enflasyonist baskının yaşanmasına yol açmıştır.   

Tablo 5.3. Bütçe Açıklarının ve Cari İşlemlerin Türkiye Ekonomisindeki 

İşleyişi 

 

Kaynak: Demir 2001, s.58.  
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Yüksek enflasyonun meydana getirdiği belirsizlikten kaynaklanan ortalama vadesi 

kısa iç borç stoku ve yüksek faiz de yüksek bütçe açıklarını, yüksek borç sevis 

oranını ve yüksek KKBG oranını meydana getirmektedir. Böylelikle iç tasarruf 

açıklarına yönelik yapısal odaklı, kendi kendine yeten bir dizi kısır döngü ortaya 

çıkmaktadır. Bununla beraber yüksek faizler, TL’nin uzun süre boyunca değerinin 

artmasına ve zaman içinde aşırı değerli bir düzeye ulaşarak, nihai olarak idare 

ettirilmesi olanaksız görünen boyutta cari işlemler açığı vermesine sebep olmuştur 

(Çakman; Çakmak 2003, 32). 

Sıcak paranın girişiyle TL’nin reel olarak değer kazandığı görülmüştür. TL’nin 

yüksek enflasyon durumunda değer kazanması, ihracattaki teşviklerinin azalması, 

işgücü maliyetlerinin artması gibi durumlar diğer faktörlerle birleşince Türkiye’nin 

dış rekabet gücü üzerinde zayıflamaya neden olmaktadır. 

Kısa vadeli sermayenin girişi bir yönden kamu açıklarının iç borçlanma aracılığıyla 

kapatılabilmesine ek kaynak oluştururken diğer yönden de artan ithalatın finanse 

edilmesine yardımcı olmuştur. Fakat bu durum çok yüksek dış borçlanmayı 

getirmekle beraber TL’nin yabancı paralar karşısında reel olarak değerlenmesine yol 

açmıştır. Aşırı şekilde değerlenen kur, ithalatı ucuz duruma getirirken ihracatın 

karlılığını da düşürmektedir. Sonuç olarak bütçe açıklarının artması dış denge 

üzerindeki etkilerini hissettirmeye başlamıştır. İhracat azalırken diğer taraftan ithalat 

artmış bu da dış ticaret açığını önemli bir seviyeye ulaştırmıştır. İç ve dış dengelerin 

hızlı bir şekilde bozulmasıyla 1994’ün başında döviz, sermaye ve para piyasalarında 

ciddi bir krize neden olmuştur. 

Yabancı sermaye Türkiye’de cari açıkların finansman edilmesinde kullanılmakla 

birlikte Merkez Bankasının rezerv artışlarını finanse etmek için de kullanılmıştır. 

Türkiye ekonomisinde sermaye akımlarına kamu kesimi ile cari işlemlerdeki açıklar 

itibarıyla ihtiyacı artmasına rağmen sermayede ki akımların hem iç hem de dış 

dengeleri olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçilememiştir. Kamu kesiminin 

büyük ölçüde iç borçlanmayı devam ettirirken özel sektörün ise bilhassa bankaların 

dışarıdan borç alarak bunu bir taraftan yüksek faizle kredi vermeleri diğer taraftan ise 

yurt içinde yüksek faizli hazine kağıtlarında kullanmalarıyla hem yatırımların 

olumsuz yönde etkilenmesine hem de kamusal açıkların daha fazla artmasına sebep 
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olmuştur. Bir diğer yönden de ulusal paranın değerlenmesi ihracat ve ithalat oranını 

ihracata karşı değiştirirken dış borç ödemelerinin de düşmesine neden olmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde aşırı sermaye girişinin yaşanmasıyla önemli ölçüde 

sermaye kaçışı da meydana gelmektedir. Sermaye kaçışının en önemli nedenleri ise 

cari açık ile kamudaki açıklardan dolayı meydana gelen devalüasyon beklentisi ve 

belirsizlik olarak gösterilebilir. Sermaye kaçışının taşıyıcısı olan aşırı borçlanma, 

yurtiçi tasarrufları dışlayarak ülkenin yatırım dengesinin oluşmasında ve yatırımların 

yükselmesinde olumsuz yönde bir etkiye sahiptir (Kepenek ve Yentürk 2000, 218). 

 

Cari açığın beklendiği ve gerçekleştiği şekilde büyük olması ülkede devalüasyona 

ortam hazırlamaktadır. Bu durumda faiz oranlarının istendiği kadar arttırılması 

sermayenin geri kaçışını ve devalüasyonu engelleyemeyecektir (Enç 2001, 32). 
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6. İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE’DE 

UYGULANMASI 

6.1. İkiz Açıklar Hipotezine Yönelik Teorik Çerçeve 

Gelişme gösteren ülkelerde sıklıkla görülen ikiz açık (twin deficits), cari açık ile 

bütçe açıkları arasındaki pozitif durumu açıklayan bir terimdir. 1980’li yıllarda 

ABD’de bütçede meydana gelen açıkların ardından, cari işlemlerde açıkların 

oluşmasıyla piyasaların ve ekonomik karar vericilerin dikkatini çeken bir terim 

olarak ikiz açıklar karşımıza çıkmaktadır. İkiz açıklar teorisi, cari açıklar ve bütçe 

açıkları arasında bir bağın var olduğunu öne süren bir teori niteliğine sahiptir (Uğur 

ve Karatay, 2009: 103).Bu nedenle son dönemlerde bu konu üzerinde ampirik 

çalışmalar yoğunlaşmaktadır (Doğan, t.y: 505).  

İkiz açıkların kapatılmasında para ya da maliye politikasının uygulanması yeterli 

görülmemekte ve genelde hem maliye hem de para politikalarının beraber 

uygulanmasını ifade etmektedir. Her iki açığın meydana gelmesinde ve bunları 

birbirine bağlı kılan yüksek orandaki borçlanma, enflasyon, işsizlik, döviz kurlarının 

yüksekliği gibi ekonomik sorunların çözüme kavuşturulması, ekonomi politikalarının 

en uygun şekilde kullanılması ile gerçekleşebilmekte ve açıklarda azalmanın 

yaşanabileceğini ileri sürmektedir (Klein, 2006: 675). 

İç ve dış açıklar arasında meydana gelen ilişkinin tartışması literatürde eski bir 

konudur. Monetarist, Keynesyen ve Klasik iktisat okulları farklı iktisat politikası 

araçlarıyla dış açıkları etkilemeye yönelik teoriler üretmişlerdir. “Bir ülkenin dış 

ödemeler dengesi üzerinde etkili olabilecek temel makroekonomi politikası aracı ne 

olmalıdır?” sorusuna iktisat okullarının değişik cevaplar vermesi onların teorik 

yaklaşımlarında da farklılıkların meydana gelmesine sebep olmaktadır. 

Ortaya konulan yaklaşımlardan ilki esneklikler yaklaşımı olmakla beraber bu 

yaklaşımda dış dengenin belirlenmesinde döviz kuru temel faktör olarak görülmekte 

ve/veya dış açıkların kapatılmasında devalüasyonu makroekonomi politikasının 

başlıca aracı olarak tavsiye etmektedir. Keynesyen yaklaşım ise bunlardan 

ikincisidir. Monetarist (Parasalcı) yaklaşım ise üçüncüsüdür. Bu yaklaşım aşırı para 

arzı artışının ödemeler dengesi açığına neden olduğunu ileri sürmektedir. Dış 

ödemeler dengesinin oluşmasında paranın etkin role sahip olduğunu 
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düşündüklerinden dolayı bununla mücadelede para politikalarının kullanılması 

gerektini ifade etmektedirler (Utkulu, 2003: 46). 

İkiz Açıklar Hipotezindeki teorik çerçeveye bakıldığında ulusal gelir hesaplamaları 

üzerine kurulu olduğu görülmektedir. Hipotezin daha iyi bir şekilde analizinin 

yapılabilmesi, anlaşılması ve yorumlanması için milli gelir ve milli geliri meydana 

getiren başlıca öğelere değinmek gerekmektedir. Keynes’in milli gelir modeli, dışa 

kapalı bir ekonomide milli gelir (Y), tüketim (C), yatırım (I) ve kamu harcamaları 

(G) şeklinde gösterilmektedir. Ulusal gelirin hesaplanmasında aşağıda yer alan eşitlik 

kullanılmaktadır. 

Y= C + I + G 

Bir yıl içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin tümü olarak GSYİH, dışa açık bir 

ekonomi halinde ise milli gelire ihracat (X) faktörü de eklendiğinde aşağıdaki şekilde 

formüle edilebilir; 

Y= C + I + G + X 

Bununla beraber ülke içindeki ekonomik faaliyetlere yabancı mal ve hizmetlere 

yapılan harcamalar da girmektedir. Bu da ulusal geliri şu şekilde formüle etmektedir; 

Y= C + I + G + (X – M)         (1) 

İthalata konu olan yabancı mal ve hizmetlerin ihracattan çıkarılmasıyla yukarıdaki 

eşitlikte görüleceği üzere X-M terimi sayesinde dış ticaret dengesi (balance of trade) 

elde edilir. Bir ekonomide dış ticaret dengesi, cari işlemler hesabındaki en önemli ve 

en temel kalemi olmakla birlikte çoğu zaman cari hesaplarla eş değer görülmektedir. 

Bu yüzden dış ticaret dengesinde açıkların meydana gelmesi yani ithalatın ihracattan 

çok olması toplam talebi azaltmakta ve milli gelirde düşüşün yaşanmasına neden 

olmaktadır. Aksine bir durumun yaşanması halinde yani ihracatın ithalattan fazla 

olması yerli mal ve hizmet üretiminin artmasına ve milli gelirde artışın yaşanmasını 

neden olacaktır. 

Ayrıca milli gelir aşağıdaki şekilde de formüle edilebilir. Milli gelir (Y), tüketim (C), 

tasarruflar (S), vergiler (T) ve devlet harcamaları da (G) gösterilirse; 

Y= C + S + T           (2) 
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Buradan da; 

S= Y – C – T          (3) 

Şeklinde formüle edilebilir. 

Bu eşitlik milli gelir ile tasarrufları ilişkilendirmek bakımından yardımcı olmaktadır. 

Diğer yönden 1 ve 2 numaralı eşitlikler üzerinden yola çıkılarak; 

Y= C + S + T = C + I + G + (X - M)            (4)  

S = I + G + X – M - T           (5)  

sonucuna ulaşılmaktadır. Bununla beraber (X-M) dengesine ait değerleri diğer 

değişkenler aracılığıyla yazmak gerekirse; 

X – M = (S-I) + (T-G)               (6)  

Eşitliği elde edilir. Görüldüğü üzere eşitliğin sol tarafında dış ticaret dengesi yer 

almaktadır. 

Bir diğer tarafta (sağda) ise bütçe açığını ifade eden (T-G) ikinci bir değişken olarak 

bütçe açığı formülize edilmektedir. 

(6) numaralı eşitlikte T-G kamu tasarruflarını ifade etmektedir. Eğer; 

T>G ise bütçe fazlası 

T<G olması durumunda bütçe açıklarının meydana geldiği ifade edilebilir. 

Y=Y (sabit milli gelir) olması durumunda bütçe açığının artması halinde denkliği 

sağlamak adına yatırım (I) hacminde düşüş veya net ihracatın (X-M) düşürülmesi 

gerekmektedir. İlk olarak “crowding-out” etkisi ile geçiş mekanizması sağlanırken 

ikinci olarak ticaret veya dış ticaret açığının artması şeklinde olmaktadır. Bu yüzden 

her iki açık aynı formül içinde yer alarak etkileşim içinde bulunmaktadır. Aynı 

zamanda her iki yol birlikte de değerlendirilebilir. Bütçe açığının düşürülmesi 

yatırım hacminin düşürülmesinin yanında dış ticaretteki açıkların arttırılması yoluyla 

da gerçekleştirilebilir. 
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Bir başka yönden bütçe açığının kapatılmasında dış alımdan gelecek olan tasarruflar 

kullanılmakla birlikte dış ticaret yüzünden de cari açıkların büyümesine neden 

olabilir. Ülkede yaşayan vatandaşların tasarrufları bu yönde kullanılırsa dışlama etkisi 

(crowding-out) meydana gelebilir. Ayrıca bütçe açıklarının artmasından dolayı 

devletin iç borçlanmayı tercih etmesi durumunda faiz oranlarının yükselmesine ve 

özel yatırım maliyetlerinin artmasına, böylece özel yatırım harcamalarında bir düşüşe 

neden olacaktır. Gerçekleşen bu durum sonucunda ikiz açıklar birbirini besleyerek 

aynı doğrultuda devamlılık gösterecektir. 

Ayrıca döviz piyasaları bakımından da ikiz açıklar kavramına bakılabilir. Döviz 

piyasasında arz ve talebin dengede olduğunu varsayalım. Ülke bütçesinden döviz 

çıkışının yaşanmasında iki etken söz konusudur: dışarıya sermaye akışı (capital 

outflow) ve ithalat (import) için yapılan ödemeler. Ülkede döviz kazancının 

sağlanmasında iki etken bulunmaktadır: ihracat ve sermaye çıkışı. Bu doğrultuda; 

İthalat + Sermaye Çıkışı = İhracat +Sermaye Girişi 

 veya 

İthalat – İhracat = Sermaye Girişi – Sermaye Çıkışı 

şeklinde yazılabilir. Eşitliğin sol tarafı dış ticaret açığını ifade ederken, sağ taraf ise 

net sermaye girişini ifade etmektedir. Böylelikle; 

Dış Ticaret Açığı = Net Sermaye Girişi 

Bu yüzden 

Cari işlemler açığı = Sermaye Hesabı Fazlası 

olmaktadır. Ödünç verilebilirliği olan fonlar bakımından ikiz açıklara bakıldığında; 

Tasarruflar + Net Sermaye Girişi = Yatırımlar + Bütçe Açığı 

şeklinde yazılabilmektedir. Bir başka açıdan net sermaye girişinin dış ticaret 

açıklarına eşit olduğu göz önünde bulundurulursa; 

Tasarruflar + Net Sermaye Girişi = Yatırımlar + Bütçe Açığı 

Buradan da; 

Bütçe Açığı = Tasarruflar + Ticaret Açığı – Yatırımlar 

Eşitliği elde edilebilir. Buradan da önemli bir sonuç elde edilebilir: Bütçedeki açıklar 

genelde dış ticaret açıklarıyla beraber veya sıralı bir şekilde hareket etmektedirler. 

Birinde artma ya da azalma meydana gelirken diğerinde de aynı durum 

yaşanmaktadır. Bu ilişki incelendiğinde; eğer bir ekonomide bütçe açıklarında artma 
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gerçekleşiyorsa, ya hane halkı (özel) tasarruflarını arttırma veya özel yatırım 

harcamalarının düşürülmesi gerektiği sonucunu vermektedir. Bu iki politika aynı 

zamanda birlikte yürütülebilir. Hem özel yatırımların hem de tasarrufların arttırılması 

birlikte uygulanabilir. 

İkiz açıklar hipotezinin analizinde bütçe açıkları ile cari açıklar arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymaktadır. Kamu açığının yüksek olması durumunda, özel tasarruf ile özel 

yatırımlar arasındaki fark sıfırken, negatif ödemeler bilançosu dengesine sebep 

olmaktadır (Uğur ve Karatay, 2009; 107-110). 

6.2. İkiz Açıkların Türkiye Ekonomisi Analizi 

Ülkelerin dış dünyadaki ekonomik ve finansal durumlara karşı hassasiyeti, ülke 

ekonomilerinin dış ticaret hacmi ve bununla birlikte gelişen uluslararası sermaye 

hareketlerinin serbestleşme düzeyine bağlıdır. İkinci dünya savaşından sonra 

Türkiye’de ekonomik ve finansal krizlerin ortaya çıktığı görülmüştür. Fakat 1980’li 

yıllardan sonra ve 1989 yılından itibaren ülkelerin, uluslararası sermaye 

hareketliliğine büyük ölçüde serbestlik veren para kurulu kararlarıyla beraber dış 

piyasalardaki ekonomik gelişmelerden aşırı bir şekilde etkilendiği de aşikârdır. 

Ülkeye yatırım amaçlı gelmeyen ani ve şiddetli finansal fon akımlarının finansal 

krizlerin yaşanmasına neden olduğu ifade edilmesine rağmen, ülkeler tarafından 

yürütülmeye çalışılan makroekonomik politikaların da bu krizlerin yaşanmasında 

önemli bir faktör olduğu gözden kaçmamalıdır. Ancak Türkiye’de makroekonomik 

politikaların yürütülmesinde yanlış kararların alınması yabancı sermaye 

hareketliliğine sebebiyet vermektedir (Doğan, tv.; 500). 

Öte yandan dış ticaret açığı ekonomik kalkınmanın bir sonucu olarak da 

değerlendirilmelidir. Hızlı kalkınmanın yaşanabilmesi için ithalatın finanse ettiği 

döviz, ekonomik kalkınmada önemli bir darboğaz meydana getirmektedir. Döviz 

gelirlerinin büyük kısmı birkaç temel ihracat ürünlerinden elde edilmesinden dolayı 

bu gelirlerin seviyesi, amaçlanan kalkınma oranının altında seyretmesine, böylece dış 

ticaret açığı probleminin meydana gelmesine yol açmaktadır. Türkiye ekonomisi bir 

yandan bütçe açığı ve bir yandan da kalkınma amaçlı dış ticaret açığı sorunları 

arasındadır (Zengin, 2000: 37-38). Kriz dönemlerinde bütçe açığının dış borçla 

kapatılmaya çalışılması bir borç sarmalının oluşmasına yol açmaktadır. Bu sorunların 
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yürütülen makroekonomik politikalar sonucunda Türkiye’de genellikle ikiz açıkların 

yaşanmasına sebep olduğu görülmektedir. 

6.2.1. 1980-2017 Arası Dönemde Bütçe Açıklarının Gösterdiği Gelişim 

a) 1980-1989 Arası Dönem: Günümüz ülkelerinde hem gelişmiş hem de 

gelişmesini sürdüren ülkeler olsun karşılaştıkları başlıca makroekonomik sorun olan 

bütçe açıkları, en yalın haliyle kamu harcamalarının kamu gelirlerinden fazla olması 

neticesinde oluşan negatif fark olarak tanımlanabilir. Kamu gelirlerinin kamu 

harcamalarını gidermede yeterli düzeye sahip olmaması durumu, bütçe açıklarını 

gündeme getirmekte ve devletin bu açığı telafi etmek amacıyla değişik pek çok 

yollara başvurması kaçınılmaz hale gelmektedir.Kamu kesimi borçlanma gereksinimi 

veya kamu açıkları bir tür akım-değer niteliğine sahipken, kamu borçları ise stok 

değer özelliği göstermektedir. Farklı zaman aralıklarında meydana gelen kamu 

açıkları bir araya gelerek belirli bir zaman diliminde kamu borçlarını meydana 

getirmektedir (Günay, 2007: 14). 

Kamu giderleri ve kamu gelirleri 1980’lı yıllardan sonra incelendiğinde harcamaların 

sürekli olarak gelirlerden fazla olmasıyla ekonominin kamu açıklarıyla karşı karşıya 

kaldığı görülmektedir. 
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Tablo 6.1. 1980-2017 Arası Dönemde Türkiye’nin Bütçe Gelirleri, Giderleri ve Bütçe Dengesi 

Tarih Cari Bütçe 

Bütçe 

Dengesi/GS

MH- 

GSYH(%) 

Tarih Cari Bütçe 

Bütçe 

Dengesi/GS

MH- 

GSYH(%) 

1980 -3411,00 -750,00 -4.2 1999 -925,00 -5.206,00 -5.6 

1981 -1947,00 -455,00 -1.4 2000 -9.920,00 2.997,00 -0.3 

1982 -952,00 -240,00 -1.3 2001 3.760,00 12.924,00 -3.43 

1983 -1925,00 105,00 -1.6 2002 -626,00 212,00 -0.3 

1984 -1.439,00 897,00 -2.7 2003 -7.554,00 -4.097,00 -0.5 

1985 -1.013,00 785,00 -1.7 2004 -14.198,00 -4.342,00 -0.3 

1986 -1.465,00 -541,00 -2.5 2005 -20.980,00 -23.200,00 -1.1 

1987 -806,00 -579,00 -3.4 2006 -31.168,00 -10.625,00 -0.3 

1988 1.596,00 -1.153,00 -3.8 2007 -36.949,00 -12.015,00 -0.3 

1989 938,00 -2.712,00 -4.3 2008 -39.425,00 2.759,00 -0.06 

1990 -2.625,00 -944,00 -3.9 2009 -11.358,00 -792,00 -0.06 

1991 250,00 1.199,00 -4.8 2010 -44.616,00 -14.968,00 -0.3 

1992 -974,00 -1.484,00 -1.5 2011 -74.402,00 -1.014,00 -0.01 

1993 -6.433,00 -308,00 -0.048 2012 -47.963,00 -22.821,00 -0.4 

1994 2.631,00 -206,00 -0.078 2013 -63.642,00 -10.763,00 -0.1 

1995 -2.339,00 -4.658,00 -2.0 2014 -43.644,00 468,00 -0.01 

1996 -2.437,00 -4.545,00 -1.8 2015 -32.109,00 11.831,00 -0.3 

1997 -2.638,00 -3.344,00 -1.2 2016 -33.137,00 -813,00 -0.02 

1998 2.000,00 -447,00 -0.22 2017 -47.100,00 8.207,00 -0.1 

 

 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü). 

Tablo incelendiğinde bütçedeki açıklarınn her yıl artış gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Bütçe açığı, 1980’de 159 milyar TL, 1986’da ise 1.157 trilyon TL civarına 

yükselmiştir. 1990’da ise 11.781 trilyon TL’ye çıkmıştır. Bütçe açığı/GSMHGSYH 

oranına bakıldığında ise 1980’de %4.2 oranına sahipken, 1986’da %2.5 ve 1990 

yılında ise %3.9’luk bir oranda gerçekleşerek dalgalı bir seyir izlemiştir. 
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Tablo 6.2. 1980 ve 1989 Arasında Dönemde Bütçe Çeşitleri Kapsamında KKBG/GSMH 

Oranları (%) 
 

Yıllar Konsolide 

Bütçe 

KİT Mahalli 

İdareler 

Sosyal 

Güvenlik 

Kuruluşları 

Döner 

Sermayeli 

Kuruluşlar 

Fonlar Toplam 

1980 1.2 1.4 0 0 0.1 0.3 3.0 

1981 1.5 1.7 0.1 0.2 0.2 0.4 4.1 

1982 1.8 1.9 0.2 0.4 0.3 0.5 5.1 

1983 2.2 2.2 0 - 0.5 - 4.9 

1984 4.4 1.9 0.1* 0.3* 0 0.5* 5.4 

1985 2.3 2.5 0.1* 0 0.4* 0.6 3.6 

1986 2.8 2.6 0.3 0 0.3* 1.7* 3.7 

1987 3.5 3.3 0.5 0.6* 0 0.6* 6.1 

1988 3.1 2.2 0.4 0.4* 0.1 0.5* 4.8 

1989 3.3 1.9 0.2 0.4* 0 0.4 5.4 

Kaynak: DPT (http://www.dpt.gov.tr) Fazlayı ifade etmektedir 

Tablo 6.2’de görüleceği üzere KKBG’nin 1983’te GSMH’nin %4,9’unu 

oluşturmakta, 1986’da %3,7 düzeyine ve 1987’de de GSMH %6,1 düzeyine 

çıkmıştır. Yaşanan bu dalgalanmalar neticesinde arz-talep dengesizliği meydana 

gelmiş ve bu durum enflasyon oranının artmasına neden olmuştur. 

Türkiye ekonomisi tarihinde 1970’li yılların sonunda yaşanan ekonomik ve sosyal 

krizler sonucunda hükümetin ve politikacıların ekonomi alanında radikal önlemler 

alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 1960’lı yıllarda içe dönük ithal ikameci büyüme 

politikalarının yerine 1980’den sonra serbest piyasa mekanizmasına geçildiği tarihin 

24 Ocak 1980 tarihi bu anlamda bir dönüm noktası oluşturmaktadır (Öçal, 2005: 

182). 

24 Ocak kararları, 1970’lerde ortaya çıkan petrol şokları nedeniyle hızlanan 

enflasyon oranını düşürme açısından kısa vadeli, sanayileşme politikasını dışa açık 

duruma getirmek açısından uzun vadeli amaçları arasında yer almaktadır. Bu sayede 

enflasyon oranı ortalama olarak %44, büyüme oranı ise %5.4 seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Bununla beraber birçok yapısal dönüşüm gerçekleştirilmeye (piyasa 

mekanizmasına daha ağırlık verilmesi, finansal piyasaların geliştirilmesi, esnek kur 
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sistemi geçiş, özelleştirme ithalat ve kambiyo rejimlerinin liberalleştirilmesi gibi) 

yürütülmeye çalışılmıştır (Emsen, t.y: 86-87). 

 

Türkiye 24 Ocak 1980 yılında düştüğü krizden kurtulmak adına IMF ile 

gerçekleştirdiği antlaşma sonucunda önemli reformlar içeren istikrar programını 

faaliyete geçirmiştir. Bu programın kısa vadedeki hedefleri ödeme dengesi açıklarını 

gidermek ve enflasyonu kontrol etmektir. Programın uzun vadedeki hedeflerine 

bakıldığında ise kamu işletmelerini özelleştirmek, döviz kuru rejimini esnek duruma 

getirmek, dış ticaret serbest bırakılarak finansal reformları (disponibilite oranlarının 

düşürülmesi, selektif kredi politikalarından vazgeçilmesi, mevduat munzam karşılık 

oranlarının düşürülmesi ve faiz tavanlarının kaldırılması gibi) faaliyete geçirmektir. 

1989 yılında sermaye hareketlerine getirilen kısıtlamaların kaldırılmasıyla finansal 

serbestleşme politikalarının gerçekleştirilmesi yönünde adımlar atılmıştır. 24 Ocak 

kararları sonucunda ihracattaki artışlar nedeniyle ödemeler dengesindeki açıklar 

düşürülmüştür. Ayrıca ihracatta artışında meydana gelmesinde, düşük ücret 

politikaları ve değerlenmemiş kur büyük öneme sahiptir. Program sayesinde 1988 

yılına kadar fiyatlar kontrol altında tutulmuş, enerji sorunlarının halledilmesiyle 

üretim hacmi artmış ve ekonomik büyümede hız kazanılmıştır (Güloğlu ve 

Altunoğlu, 2002: 120-121). 

Türkiye 1980 yılından sonra ihracata yönelik sanayileşme stratejisini benimseyerek 

uzun süren makroekonomik istikrarsızlıktan dolayı görece düşük ortalama büyüme 

oranlarına sahip olmuştur. Buna ek olarak yaşanan istikrarsızlıklardan dolayı da 

makro dengelerin zor bir şekilde kontrol edilebildiği bir ortamda büyüme 

rakamlarında yıldan yıla dalgalanmalar gerçekleşmiştir. Eksi değere sahip büyüme 

rakamları sonraki dönemlerde artı değere sahip olabilmektedir. Art arda gelen 

dönemlerde meydana gelen farklı büyüme rakamları, tüketim ve yatırım kararlarında 

aşırı iyimser ve kötümser beklentilere sebep olarak, makroekonomik istikrarsızlığın 

daha fazla şiddetlenmesine yol açmıştır (Tarı ve Kumcu, 2005: 157). 

Ekonomik istikrarın sağlanması yönünden kamu açıkları önemli derecede bir sorun 

teşkil etmektedir. İstikrarın gerçekleşebilmesi için kamu kesimi finansman 

problemini çözmek ve sağlam finansman kaynaklarını oluşturmak gerekmektedir. 
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Kamu açıklarının giderilmesinde 3 yöntem bulunmaktadır: İç borçlanma, dış 

borçlanma ve monetizasyon. Ülke içinden yapılan iç borçlanma; iç faiz oranları 

üzerinde baskı meydana getirerek, özel sektör tarafından kullanılabilecek kredilerin 

düzeylerini düşürmekte ve böylece yatırım maliyetlerinin artmasına ve özel sektör 

yatırımlarının dışarıda kalmasına neden olacaktır. Dış borçlanmalar neticesinde ise 

ulusal para yabancı paralar karşısında değerlenmekte, ihracatın düşmesine, ithalatın 

da artmasına yol açmaktadır. Para basma kanalıyla elde edilen kaynaklar enflasyona 

neden olup halkın reel geliri düşmekte ve halkın alım gücünün bir bölümü zorunlu 

olarak devlete transfer edilmektedir. Monetizasyona yüksek enflasyonun mevcut 

olması halinde devam edilmesi hiperenflasyonu meydana getirecektir (Tarı ve 

Kumcu, 2005: 158). 

b) 1990 ve 1999 Yılları Arasındaki Dönem: 1990’lardan itibaren meydana gelen 

krizler dolayısıyla Türkiye ekonomisi, krizler ekonomisi konumuna gelmiştir. 

2000’lı yıllara gelindiğinde bu süre zarfında üç kriz meydana gelmiştir. 1999’da 

etkileri şiddetle hissedilen 1994 krizi, 1998 krizi ve daha sonrasında ise 2001 krizi 

gelmektedir (Karluk, 2002: 481). 

1989’dan sonraki süreçte Türkiye ekonomisinde kamu kesimi gelir gider dengesi 

aşırı şekilde bozulmuştu. Kamu kesiminde yaşanan açıklar geçerli durumdan ziyade 

daha çok kurumsal ve yapısal nedenlerden kaynaklanmaktadır. Devlet gelirlerinin 

artmasını sağlayacak yapılar olmamış, etkin bir şekilde uygulanacak yeni vergi 

yasaları çıkarılmamakla beraber hâlihazırdaki vergiler bile etkin bir şekilde tahsil 

edilmemiştir. Kayıt dışı ekonominin boyutları da belirsizliğini korumaktadır. 

Kamu kesimine ait giderler devletin normal gelirleriyle karşılık bulamayınca TCMB 

kaynaklarına yönelmiş ve aşırı ölçüde iç ve dış borçlanma yolu tercih edilmiştir. 

Devlet borç alabilmek maksadıyla faiz oranlarında artmaya gitmiştir. Yurtiçi faiz 

oranlarının yurtdışı faiz oranlarına göre daha yüksek olmasında ülkeye kısa sürede 

sermaye girişinin sağlamak istemesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum devletin 

borçlarını ödeyebilmesi için daha ağır şartlar altında yine borçlanmasına neden 

olmuş ve devlet kısır bir dönüğünün içine girmiştir. Bununla beraber kamu kesimi 

gelirlerinde artış yaşanamamasına rağmen kamu giderleri ve harcamaları kontrol 

edilememiştir (Şahin, 2002: 219-220). 
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Bütçe çeşitleri kapsamında KKBG/GSMH oranlarının 1990 ve 1999 yılları için aldığı 

değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Tablo 6.3. 1990 ve 1999 Arası Dönem Bütçe Çeşitleri Kapsamında KKBG/GSMH 

Oranları (%) 

 

Yıllar Konsolide 

Bütçe 

KİT Mahalli 

İdareler 

Sosyal 

Güvenlik 

Kuruluşlar

ı 

Döner 

Sermayeli 

Kuruluşlar 

Fonlar Toplam 

1990 3.0 3.7 0 0.3* 0 0.6 7.3 

1991 5.3 3.1 0.3 0.1 0 0.9 10.1 

1992 4.3 3.2 0.8 0.2 0 1.3 10.5 

1993 6.7 0.7 0.7 0.6 0 0.9 10.2 

1994 3.9 0.3* 0.4 0.6 0 0.9 6.2 

1995 4.0 0.2* 0.2 0.4 0 0.6 5.0 

1996 8.3 0.6* 0.3 0 0 0.1 8.6 

1997 7.6 0.4* 0.3 0.1 0 0 7.7 

1998 7.3 1.3 0.4 0.4 0 0 9.4 

1999 11.9 2.3 0.4 0.2 0.1* 0.7 15.6 

Kaynak: http://www.dpt.gov.tr  

Kamu Kesimi Borçlanma Gereğinin yıllar itibariyle GSMH’ye oranı (KKBG/GSMH) 

1990 yılında %7.3, 1991 yılında %10.1, 1992’de %10.5, 1993’te %10.2 ve 1994’te 

ise %6.2 oranına sahip olarak dalgalı bir seyir izlediği gözlenmektedir. 

Kamu kesiminde yaşanan fon ihtiyacı 1980’li yılların sonlarından sonra artmış ve 

genellikle bu ihtiyacın iç mali piyasalardan borçlanma şeklinde karşılandığı için özel 

kesimden kamu kesimine doğru bir kaynak transferi olmuştur. Kamu kesiminin mali 

piyasalardaki etkinliği 1990’lı yıllardan sonra artmış, kamu kesiminin toplam mali 

varlıklar içindeki payı 1987’de %19 oranındayken 1994 yılında %31,7’ye 

yükselmiştir. Özel kesimin payı da 1991 yılına kadar sürekli artış göstererek %15.6 

oranına yükselmesine rağmen 1992’den sonra düşme yoluna girerek 1994 yılında 

%6.9 oranına kadar düşmüştür. 

Bu belirtiler mali varlıkların özel kesimden alınıp kamu kesimine geçtiğini ifade 

etmektedir. Kamu kesiminden özel kesime ise faiz ödemeleri aracılığıyla kaynak 

transferi gerçekleşmiştir. Özel kesim yatırım yapmaktansa yüksek reel faiz yüzünden 

kamunun borç aldığı noktaya gelmiş ve büyümenin taşıyıcı olan fiziki yatırımlar 

http://www.dpt.gov.tr/
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düşmüş, üretkenliğin sebep olmadığı bir şekilde özel kesim faiz gelirlerinde artış 

meydana gelmiştir. Bu da gelir dağılımında olumsuz yönde etki etmiştir (Öçal, 2005: 

191-193). 

1988 ve 1993 arası döneme bakıldığında enflasyon oranının ortalama %60’larda 

olduğu görülmektedir. Kısa vadeli sermaye girişleri ve büyümekte olan kamu kesimi 

açıkları ve buna bağlı olarak artan fon talebi bu dönemde enflasyonu besleyen 

başlıca etkenler arasında yer almaktadır. Çoğu banka dışardan elde ettikleri döviz 

kredilerinin önemli bir kısmını devlet tahvili ve hazine bonosu satın alınmasında 

kullanmıştır. Döviz tevdiat hesapları 1989 yılında 6.8 milyar dolar iken 1993 yılında 

ise 19.1 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Kamu kesiminin borçlanma gereğinde 

meydana gelen artış, faiz-fiyat ilişkisini hareketlendirmiştir (Şahin, 2002: 223). 

1994 yılının dış ticaret dengesine bakıldığında yüksek devalüasyon sebebiyle bir dış 

alım yavaşlaması ve bir dış satım artışı görülmektedir. Fakat 1996 yılında bu yöndeki 

refleks değişmiş ve dış ticaret açığının aşırı şekilde artmasına sebep olmuştur. Diğer 

taraftan 1995-1996 döneminde kısa vadeli sermaye girişi 1994 yılının öncesine göre 

daha da yükselmiş ve TL’nin reel olarak değer kazanımı devam etmiştir. Arbitraj 

oranında ise bir düşüş gerçekleşmemiştir. 

Nisan 1994’te faiz oranlarındaki artış ihtiyacı dövize yönelimi durdurmak amacıyla 

ortaya çıkmıştır. 1996 yılına kadar bu artış devam etmiş, 1996 yılının ikinci 

yarısından sonra düşmeye başlamıştır. Türkiye ekonomisinde yüksek bütçe açıkları, 

krizler atlattıktan sonra bile en büyük sorun olmaya devam etmiştir. 1996 yılından 

itibaren faiz ödemelerinin destekli bütçe harcamalarındaki oranı %50’nin üstünde 

seyretmiştir. Faiz oranının böyle yüksek bir orana sahip olması sonucunda kamu 

yatırım harcamalarının tümünden feragat edilmesine ve diğer cari harcamalarda 

kısmanın meydana gelmesine neden olmaktadır. 

Bu dönemdeki mali portre Tablo 6.4’de gösterilmektedir. 



107 
 

Tablo 6.4. Türkiye’nin 1990 ve 2000 Arası Dönemde Mali Portresi (Bütçe Gelirleri- Bütçe 

Giderleri- Bütçe Dengesi) 
 

Yıllar Gider Gelir Bütçe Dengesi GSYH 

Bütçe 

Dengesi/GSM

H- GSYH(%) 

1990 68.324.409 56. 272.566 -11. 281.842 305.572.274 -3.9 

1991 132.402.882 99.024.246 -33.326.635 522. 269.363 -6.3 

1992 225.328.207 178.072.168 -47.328.040 847.031. 285 -5.6 

1993 492.437.923 327.323.013 -133.104.960 1.462. 255.067 -9.1 

1994 902.424.020 751.612.000 -150.822.000 2.624.112.913 -5.7 

1995 1.722.124.020 1.409.250.000 -314.924.000 5.200.112.506 -6.1 

1996 3.921.328.000 2.727.958.000 -1.233.350. 200 10.434.626.597 -11.8 

1997 8.050.252.020 5.815.099.000 -2.235.123.020 19.857.322.557 -11.3 

1998 15.612.421.000 11.811.065.000 -3. 203.326.020 38.722.505.967 -9.8 

1999 28.024.625.000 18.923.065.000 -9.151.620.000 70.223.142.160 -13.0 

2000 46.702.028.000 33.420.143.000 -13.264.882.000 104.595.912.540 -12.7 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) 

Bu tabloya yönelik genel değerlendirme, daimi olarak krize maruz kalan bir 

ekonomiyi ve onun kamu kesimini yansıtması şeklinde olmaktadır. 

Bütçe açığı için 1990-2000 yılları dikkate alındığında bütçe açıklarının özellikle kriz 

dönemlerinde daha fazla artış yaşandığı görülmektedir. Bütçe açığı 1994 yılında 

150.839 Trilyon TL iken 1995’te ise bu açık yaklaşık iki katına çıkarak 314.944 

seviyesine ulaşmıştır. Yaşanan bu gelişme kriz zamanlarında gelir ve gider 

dengelerinin aşırı şekilde değişmesine yol açmıştır. 1998 yılının bütçe açığı ele 

alındığında ise 3.803 Trilyon TL iken 1993’te 3 katına çıkarak 9.151 Trilyon TL 

olarak meydana gelmiştir. 

1990 ve 1994 arasında ekonominin mevcut durumu incelendiğinde 1990 yılında 

ekonomik büyüme %9,4 iken 1994 yılında ise % -6,1 oranında gerçekleşmiştir. 
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Enflasyon oranına bakıldığında ise 1990 yılında %50 oranına sahipken 1994 yılında 

%120 seviyesine çıkmıştır. En büyük kamu geliri olan vergi, 1993 yılının sonunda iç 

borç anapara ve faiz ödemelerini karşılayamayacak dereceye gelmiştir. Ortaya çıkan 

bu gelişmeler neticesinde; durgunluğun ve hiperenflasyonun beraber yaşandığı bir 

duruma girmemek, enflasyonun düşürülmesini sağlamak, ekonomik ve sosyal 

kalkınmayı ve sosyal dengeleri de dikkate alan ve istikrarın daimi olmasını 

sağlayacak yapısal reformların faaliyete geçirilmesi maksadıyla 5 Nisan 1994 

tarihinde “Ekonomik Önlemler Uygulama Planı” oluşturulmuştur. 5 Nisan kararları 

çerçevesinde kamu açıklarının hızlı bir şekilde düşürülmesi amaçlanmıştır (Evgin, 

1994: 30). Gerekli yapısal reformların gerçekleştirilememesi ve yapılan bazı 

değişikliklerin de faaliyete geçirilememesinden dolayı istenilen amaçların 

gerçekleştiği söylenemez. IMF ile imzalanan destekleme antlaşmasına rağmen, 

program dahilindeki bütün tedbirler kısa vadede faaliyete geçirilememiştir. Aldığı 

kararları yürürlüğe koymak adına kararlı olan hükümet kendi arasında anlaşamamış 

ya da yeterli derecede destek alamadığı için istenilen sonuç elde edilememiştir 

(Şahin, 2002: 236). Türkiye, IMF ile 1994’ten sonra tekrar destekleme 

düzenlemesine gitmiştir (Karluk, 2002: 467-468). Bu kapsamda 9 Aralık 1999 

tarihinde Enflasyon Düşürme Programı oluşturulmuş, fakat program başarıya 

ulaşamamıştır. Programın genel özeti şöyledir (Karluk, 2002: 482); 

1. Sıkı bir yapıda oluşturulmuş maliye politikasının uygulanmasıyla (vergi 

gelirlerinin arttırılmasıyla) ve kamu harcamalarının kısılmasıyla, bütçede meydana 

gelecek faiz dışı fazlayı arttırmak, 

2. Özelleştirmeye hız vererek, özelleştirme gelirleriyle iç borç stokunun 

büyümesinin önüne geçmek ve iç borç stokunu düşürmek, 

3. Uyumlu gelir politikasıyla enflasyon hedefi çerçevesinde ücret gelirlerinin tahmin 

edilen enflasyon hedefinin üstüne çıkmasını önlemek, 

4. Kamu kuruluşlarının, enflasyon hedefi ve açıklanan kur sepeti doğrultusunda fiyat 

artışlarının oluşmasını sağlayarak kamu kesiminden enflasyon üzerinde gelebilecek 

baskıyı bertaraf etmek şeklinde sıralanabilir. 

Diğer taraftan Dış borç/GSMH oranında da 2000 yılındaki krizin sonunda %20 

oranında yükselme meydana gelmiştir. Aynı durumla beraber 2000 yılı krizinden 

sonra iç borçlanmaya önem verilmesiyle iç borç/GSMH oranında iki kattan daha 
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fazla bir artış görülmüştür (Öçal, 2005: 217-220). Türkiye ekonomisinde reel 

sektörün harekete geçmesini sağlayacak makroekonomik politikalar yürütülmediği 

için parasal araçlarla ekonominin iyileştirilmesi mümkün olmamıştır. Ekonomide 

büyüme ve canlanma oluşmadan krizin atlatılması olanaksız olmuştur (Karluk, 2002: 

477). 

Şubat 2001’de Türkiye’de meydana gelen mali krizin etkileri, kamu sektöründen 

mali sektöre kadar ulaşmış ve reel sektör üzerinde de büyük sorunlara kaynaklık 

etmiştir. Mayıs 2001 tarihinde yürürlüğe konulan “Güçlü Ekonomiye Geçiş 

Programı” ile yaşanan krizin etkilerini gidermek ve ekonomide istikrarı sağlamak 

amaçlanmıştır (Erdönmez, 2003: 38). Bu programın yürütülmesine rağmen 

makroekonomik değişkenlerde kayda değer bir iyileşme gerçekleşmemiştir.  
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c. 1995-2017 Yılları Arasındaki Dönem 

Tablo 6.5. Türkiye Kamu Sektörünün 1995-2017 Yılları Arasındaki Mali Portresi  

(Bütçe Gelirleri –Bütçe Giderleri –Bütçe Dengesi) 
 

Yıllar Gider Gelir Bütçe Dengesi GSYH Bütçe 

Dengesi/GSMH- 

GSYH(%) 

1995 1.722.192.000 1.409.250.000 -314.924.000 5.200.118.506 -6.1 

1996 3.961.302.000 2.727.952.000 -1.233.320.000 10.424.646.597 -11.8 

1997 8.020.222.000 5.815.092.000 -2.235.153.000 19.827.342.557 -11.3 

1998 15.614.421.000 11.811.062.000 -3.803.376.000 38.722.505.967 -9.8 

1999 28.084.625.000 18.932.025.000 -9.151.620.000 70.220.147.160 -13.0 

2000 46.705.028.000 33.440.143.000 -13.264.885.000 104.592.915.540 -12.7 

2001 80.579.065.000 51.522.970.000 -29.036.092.000 166.658.021.460 -17.4 

2002 115.682.350.00

0 

75.592. 22.000 -40.090.022.000 240.224.023.050 -16.7 

2003 140.545.842.00

0 

100.250.427.000 -40.204.415.000 350.476.089.498 -11.5 

2004 141.020.860.00

0 

110.720.859.000 -30.300.001.000 454.780.659.396 -6.7 

2005 146.097.573.00

0 

137.980.944.000 -8.116.629.000 559.033.025.861 -1.5 

2006 178.126.033.00

0 

173.483.430.000 -4.642.603.000 648.931.711.812 -0.7 

2007 204.067.683.00

0 

190.359.773.000 -13.707.910.000 758.390.785.210 -1.8 

2008 227.030.562.00

0 

209.598.472.000 -17.432.090.000 843.178.421.420 -2.1 

2009 268.219.185.00

0 

215.458.341.000 -52.760.844.000 950.534.250.716 -5.6 

2010 294.385.724.00

0 

254.277.435.000 -40.081.289.000 952.558.578.826 -4.2 

2011 314.606.792.00 296.824.000.00 -17.783.190.00 789.442.875.423 -1.4 

2012 360.491.300.00 329.127.000.00 -28.790.950.00 828.752.456.98 -2.8 

2013 393.302.000.00 387.154.000.00 -6.148.000.00 878.241.678.45 -7.4 

2014 448.400.000.00 424.018.000.00 -24.382.000.00 931.457.581.24 -1.7 

2015 506.000.000.00 451.979.000.00 -54.021.000.00 987.545.786.72 -1.2 

2016 416.521.000.00 404.485.000.00 -12.036.000.00 1.046.562.211.0 -8.1 

2017 488.221.000.00 456.608.000.00 -31.603.000.00 1.109.422.502.2 -9.0 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü). 

Tablo 6.5 incelendiğinde 2000’li yılların başından itibaren kamu bütçesi 

dengesizliğinin azalma dönemine girdiği, ancak bütçe açığının 2007 yılından sonra 

bütün istikrar önlemlerine ve vergideki yükselmelere rağmen arttığı görülmektedir. 
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Bu kapsamda Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ekonomik gelişmelerin ifade 

edilmesinde pasif kalmıştır. 

 

Grafik 6.2. 1995-2010 Yılları Arasında Bütçe Dengesinin Dağılımı 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı verilerinden elde edilmiştir. 

GSYH’nin grafikteki çizgisine bakıldığında sürekli olarak yükselme yaşandığı 

dikkati çekmektedir. Devlet/kamu sektörüne bakıldığında ise zaman içerisinde artış 

göstermekle beraber giderlerin gelirlerden fazla olduğu görülmektedir. Bu nedenle 

ikiz açıklardan ilki olan bütçe açığı meydana gelmektedir. Bu açığın telafi edilmesi 

için gelir artışının sağlanmasında yeni kaynaklar oluşturulması veya harcama/gider 

yönünde bir kısıtlamaya gidilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bunun 

gerçekleştirilebilmesi için de yönetimde organizasyon ve denetimde 

koordinasyonunun geliştirilmesi, vergi kaçakçılığının önlenmesi ve gelir meydana 

getiren her türlü ekonomik faaliyetten vergi almak kaydıyla kamu harcamalarında 

azalma doğrultusunda kamu gelirlerinin arttırılması ve bu sayede bütçe açıklarının 

kapatılması zorunlu olmuştur. Aksi taktirde vergilerde artış olmadığı sürece yükü 

tekrar dolaylı vergilere yansıtılmaktadır. Bu durum sosyal refah dağılımında 

düzensizliğe ve gelir dağılımında adaletsizliğe sebep olmakta ve bütçe açıkları da 

hiçbir şekilde kapatılamamaktadır. 

Sonuç itibariyle yapılan açıklamalar kapsamında bütçe açıklarının son otuz yılda 

yüksek oranlara sahip olduğu görülmektedir. Devlet ortaya çıkan açıkları finanse etme 

uğruna borçlanma eğiliminin artması kamu yatırımlarında azalmalara yol açmıştır. 
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Faiz oranlarının artmasıyla beraber bankaların devlete borç verme durumuna 

düşmesiyle, özel sektöre daha az kaynak transfer edilmiş, bu da özel yatırımlarda 

olumsuz etki yaratmıştır. Bu etkileme ayrıca üretim ve istihdam üzerinde de etkiye 

sahip olduğundan büyüme de olumsuz etkilenmiştir. Devlette meydana gelen iç borç 

baskısı faiz oranlarını arttırmış, bu da dışlama etkisine (crowding-out) yol açmış ve 

enflasyonun gerçekleşme beklentisini arttırmıştır. Yüksek enflasyon neticesinde daha 

yüksek faiz oranları, TL’nin son 5-6 yıldan itibaren suni olarak değerlenmesini daha 

da arttırmış, bu da ihracatı azaltırken ithalatı arttırmıştır. Bütün bu gelişmelerden şu 

sonuç çıkarılabilir: Türkiye otuz yıldır bütçe açığı için köklü bir çözüm 

üretememiştir. Bu da ekonomide büyük sorunlara kaynaklık etmiştir. Bütçe açıkları 

sonucunda Türkiye iç borçlanma yolunu tercih etmesiyle iç ve dış borçlarda 

yükselme meydana gelmiş ve kronik sorunların başlamasına sebep olmuştur. 

1980’den itibaren meydana gelen krizler, borç açıkları ve finansal liberalizasyon 

neticesinde meydana gelen finansal istikrarsızlıktan kaynaklanmaktadır. Buna ek 

olarak bütün istikrar programlarında bütçe açıklarının kontrol altına alınması başlıca 

hedefler arasında yer almıştır. Fakat bazı yıllar dışında bütçe açıkları kontrol 

edilememiş ve artmaya devam etmiştir. Kısa vadeli sermaye girişleri sonucunda 

banka kredilerinin genişlemesiyle enflasyon güçlenmiştir. 

6.2.2. 1995-2017 Arası Dönemde Cari Açıkların Gösterdiği Gelişim  

Günümüzde enflasyon artma eğilimine dönmüş, iki haneli rakamlara ulaşarak 

dörtnala enflasyon tanımına uygun olarak seyretmeye başlamıştır. Bu durum 

dikkatlerin dış ticaret üzerinde yoğunlaşmasına sebep olmaktadır. 

Türkiye’nin dış ödemeler dengesi açısından yaşadığı sorunların bir kısmı yapısal 

faktörlerden kaynaklanırken bir kısmı da geçmişten bu yana izlenen politiklardan 

kaynaklanmaktadır (Bulmuş, 1984: 53). 

a. 1960-1980 Yılları Arasındaki Dönem 

İthal ikameci politikalarla dışa karşı bağımlılığın azaltılması istenirken yürütülen 

politikalar kapsamında tersi durum yaşanarak dışa bağımlılık artmıştır. İhracatta 

ilerlemenin gerçekleşememesinde; dış ticaretteki politikalarının iç piyasada üretim 

yapan ithal girdilere bağımlı endüstri sektörlerinin desteklenmesi ve ihracatın da 

geleneksel tarım ürünlerinden meydana gelmesi etkili olmuştur. Dış açıkların 
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kapanmasında ihracatın önemli bir paya sahip olabilmesi, sanayi ürünlerinin 

ihracattaki payının arttırılmasıyla gerçekleşebilir. Bunun gerçekleştirilmesinde ise, 

sanayileşmenin belirli bir dereceye ulaşmış olması ve sanayideki yatırımlarda da ileri 

teknolojinin kullanılması ve üretim ölçeklerinde de düşük maliyetin sağlanması 

gerekmektedir (Karagöz, 2009: 25). Güney Kore, Tayvan ve Singapur gibi o 

dönemin ülkelerine bakıldığında Türkiye’de bu politikanın başarıya ulaştığı 

söylenemez. 

Buna rağmen Türkiye ekonomisinde 1960-1970 yılları arasındaki dönemde büyüme 

hareketi yaşanmıştır. Bu maksatla ülke içinde üretimi gerçekleştiren sanayilere önem 

verilmiş ve korunmuştur. Fakat 1960 yılında ihracat 320,7 milyon dolar seviyesinde 

iken 1970’te 588 milyon dolara çıkmış; ithalat ise 468 milyon dolar seviyesinden 948 

milyon dolar civarında yükselme kaydetmiştir. Bu dönem içinde Türkiye ekonomisi 

ithalata bağımlılığını sürdürmüş, ihracat yaklaşık olarak %80 oranında yükselirken 

ithalat %100’den fazla bir oranla artmıştır. Bu dönemdeki dış ticaret açıkları kısa ve 

uzun vadeli krediler, işçi dövizleri gibi dış kaynaklar kullanılarak karşılanmaya 

çalışılmıştır (İnanlı, 2010: 9). 

1980’li yıllara gelindiğinde Türkiye’de 24 Ocak İstikrar Programı kapsamında piyasa 

ekonomisine işlerlik kazandırmak için ekonomide, devlet müdahalesi ile devletin 

ekonomik faaliyetlerini en aza indirmek temel stratejisi olmuştur. Ekonomide 

devletin etkinliği en aza indirilerek makro ve mikro dengelerin serbest piyasada fiyat 

mekanizması fonksiyonu ile gerçekleşmesi hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşılması için 

mal ve faktör piyasalarında devlet müdahalesinin kaldırılması ve ekonominin 

serbestleştirilmesi gerekmiştir. Bu kararlar sayesinde ekonomide serbestliğin 

gerçekleştiği söylenebilmektedir (Şahin, 2009: 190). Bu strateji, 1990’larda 

aksamasına rağmen 2000’li yıllardan sonra hızlı bir şekilde devam etmiştir. 

24 Ocak Kararları şeklindeki programın genel özeti dış ticaret politikasında 

değişikliğe giderek dış dünyaya entegre olmaya çalışan bir ekonomi paketidir. Bu 

kararların alınması, o dönemde ekonomideki dış dengelerin oldukça bozulmuş 

olmasından kaynaklanmıştır. Meydana gelen bozulma o kadar yüksek derecede 

gerçekleşmiş ki Türkiye, mal ihracatı ve petrol faturasını karşılayamaz duruma 

düşmüştür. O dönemde ilk girişime TL değerinin düşürülmeye çalışılarak 

başlanmıştır. 47 lira olan 1 ABD doları 70 liraya çıkartılmıştır. Zaman içerisinde TL 



114 
 

değerinde sürekli düşmeler gerçekleşmiştir. Ayrıca ithalatta uygulanan kontrol ve 

yasaklar 1984 yılında kaldırılmaya başlanmıştır (Ege, 1998: 3-4). 

Ekonominin içinde bulunduğu bunalım durumundan çıkması için 24 Ocak Kararları 

uygulamaya geçirilmiştir. Programa hedefler açısından bakıldığında uzun vadeli 

hedeflerden ziyade öncelik kısa vadeli problemlerin çözülmesi olmuştur. Programın 

kısa vadeli hedefleri şunlardır (Şahin, 2009: 191); 

1. Dış ödeme zorluklarının aşılması ( vadesi gelmiş borçların ertelenebilmesi, yeni 

dış kaynak bulunması ve sanayi mallarında ihracat oranının yükseltilmesi gibi) 

2. Enflasyon hızının azaltılması ve enflasyon sarmalından çıkılması 

3. Kullanılmayan kapasitenin harekete geçirilmesi. 

Serbest piyasa mekanizmasının işleyişi sayesinde yukarıdaki hedeflerin 

gerçekleştirilmesi programın temel politikası olup ekonominin piyasa güçlerine 

dayanarak dışa açılması temel alınmıştır. Bu sayede ekonominin işleyişinde idari 

kararlar değil de serbest piyasa güçleri geçerli hale gelmiştir. Bununla beraber 

ekonominin dış rekabete açılarak dış ticarette serbestleşmeye gidilmesi, yabancı 

sermaye teşvik edilerek etkin bir fiyat rekabetinin oluşması hedeflenmiştir. Mal 

piyasasının yanında sermaye hareketleri ve faktör piyasaları da serbestlik 

kazanmıştır. Faiz oranı ve döviz kurunun yanısıra diğer tüm faktör fiyatlarının 

serbest piyasa şartlarında belirlenmesi hedeflenmiştir. Ancak program kararlarının 

yürütülmesiyle varılan sonuçlar beklentilere karşılık bulamamıştır.İthal girdi 

fiyatlarında artış yaşanmasıyla yurtiçi fiyatlarda artışa ve maliyet enflasyonuna sebep 

olmuştur. Yine bu dönemde enflasyon-devalüasyon sarmalının meydana geldiği 

gözlenmiştir. 
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Tablo 6.6. Cari İşlemler, Sermaye Hareketleri ve Ödemeler Dengesinin Yıllara Göre Gelişimi 

(Milyon Dolar) 
 

 1980 1984 1987 1988 1989 1990 1991 

1.Cari İşlemler Seçilmiş Kalemler 

İhracat (f.o.b) 2910 7389 10322 11929 11780 13026 13667 

İthalat (f.o.b)                          -7909    -10331 -13551 -13706 -15999  -22581 -21007 

 Dış ticaret dengesi -4999 -2942 -3299 -1777 -4219 -9555 -7340 

İşçi gelirleri 2071 1807 2021 1776 3040 3246 2819 

Turizm gelirleri 326 548 1476 2355 2557 3225 2654 

Dış borç faiz ödemeleri -668 -1586 -2387 -2799 -2907 -3264 -3430 

Diğer hizmet hesap, net 60 259 944 1658 1972 2476 3277 

Cari işlemler dengesi -3210 -1439 -806 1596 961 -2625 250 

2.Sermaye Hesabı Seçilmiş Kalemler 

Dış borç ödemeleri -576 -1907 -2687 -3927 -4023 -3938 -4070 

Doğrudan yabancı yat. 53 113 106 354 663 700 783 

Uzun vadeli krediler 2415 1951 3385 3124 2820 3679 3784 

Kısa vadeli krediler -2 -652 50 -2281 -584 3000 -3020 

3.Rezerv Hareketleri -90 66 -969 -890 -2762 -1308 1029 

Kaynak: TCMB, (www.tcmb.gov. tr ) 

Tablo 6.6 incelendiğinde 1984-1991 yılları arasındaki dönemde ödemeler 

bilançosunda en hızlı artış gösteren kalemlerin dış kredi kullanımı ve dış borç 

ödemeleri olduğu görülmektedir. Türkiye’de faizlerin ve dış borç anapara 

ödemelerinin düzenli olmasına rağmen, dış borç stoku 1984’te 20.7 milyar dolar iken 

1991’de 50.5 seviyesine çıkmıştır. Ancak Türkiye yine bu dönemde anapara olarak 

25.6 milyar dolar, toplam ise 45.8 milyar dolar dış borcunu ifa etmiştir. Neticede net 

borçları her sene ortalama 5 milyar dolar oranında yükselmiştir. Böylelikle 1987 

yılında yeni gelişen ülkeler arasında Türkiye, beşinci en büyük ülke konumuna 

gelmişti. 1987 yılında dış borçlar GSMH’ye oranlandığında %60 ve 1991 yılında ise 

%46.1 seviyesine düşmüştür. Özetle Türkiye 1990’lı yılların ilk dönemlerinde 

önemli derecede bir borçlanma sınırına girmiştir. Yine bu dönemde dış borçların 

artmasının yanında kısa vadeli borçların toplam dış borç içindeki oranı yükselmiş ve 

ortalama borç vadesinde kısalma meydana gelmiştir (Şahin, 2009:202-204). 

 

http://www.tcmb.gov.tr/
http://www.tcmb.gov.tr/
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b. 1980 ve 1994 Yılları Arasındaki Dönem 

1988 ve 1993 yılları arasındaki dönem, iç talebin artışına bağlı olarak büyüme 

politikasının devam ettiği, istikrardan ziyade büyümenin tercih edildiği bir dönem 

olarak değerlendirilmektedir. Bu dönemde yaşanan popülist eğilimler daha net bir 

şekilde belirginleşmiş, istikrarın sağlanması amacından fazlaca uzaklaşılmıştır. 

Ortaya çıkan gelişmeler neticesinde GSMH yıllık olarak %6’nın üzerinde meydana 

gelmiş, fakat yıllık enflasyon oranı ortalama %60’lara ulaşmıştır. GSMH’de istikrarlı 

ve düzenli bir büyüme sağlanamadığından ekonomideki istikrarsızlık daha fazla 

artmıştır (Kazgan, 2005: 225). 

1990’li yıllarda ülkede yaşanan talep patlaması sonucunda hem reel piyasalarda hem 

de finansal piyasalarda önemli sorunlar yaşanmıştır. Enflasyonun hızlanması ve 

yüksek talebin varlığı da tasarruf oranını iyice geriletmiştir. 1989 yılında %23. 3 

oranına sahip olan iç tasarruf oranı, 1993 yalında %15. 3’e düşmüştür. İkiz açıkların 

bu dönemde ekonomiye yön vermedeki rolü net bir şekilde görülmüştür. Döviz 

fiyatlarını sabit kılmak ya da ekonomideki fazla likiditeyi emmek amacıyla TCMB 

müdahaleleri başarılı olamamış, döviz kurlarının yükselişi 5 Nisan 1994 İstikrar 

Programı açıklanıncaya kadar devam etmiştir. Bu kararlar kapsamında TCMB resmi 

kuru serbest piyasa kuruna göre açıklamak zorunda kalmıştır. 
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1980-1994 yıllarını kapsayan dış ticaret gelişmeleri tablo 6.7’de görülmektedir. 

Tablo 6.7. 1980 ve 1994 Arası Dönemde Cari İşlemler ve Dış Ticaret Dengesindeki Değişimler 
 

Yıllar İhracat (Milyon $) İthalat (Milyon $) 
Dış Ticaret 

Dengesi 

Cari İşlemler 

Dengesi 

(Milyon $) 

1980 2.540 5.860 3.320 -2.307 

1981 3.251 6.340 3.089 -1.95 

1982 4.503 7.650 3.147 -1.69 

1983 5.728 9.235 3.507 -1.923 

1984 7.134 10.757 3.623 -1.439 

1985 7.958 11.344 3.386 -1.013 

1986 7.457 11.105 3.648 -1.465 

1987 10.190 14.158 3.968 -806 

1988 11.662 14.335 2.673 1.596 

1989 11.625 15.792 4.167 938 

1990 12.959 22.302 9.343 -2.625 

1991 13.593 21.047 7.454 250 

1992 14.715 22.871 8.156 -974 

1993 15.345 29.428 14.083 -6.433 

1994 18.106 23.270 5.164 2.631 

Kaynak: DPT (  www.dpt.gov.tr ) 

c. 1995-2017 Dönemi 

1995 ve 2017 arası dönemde ihracat, ithalat, cari işlemler ve dış ticaret dengesine 

bakıldığında, 1 Ocak 1995 yılında faaliyete geçirilmesi düşünülen Yedinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı’nın, 1994 krizinin yaşanmasıyla yürürlüğe konulamadığı dikkati 

çekmekte, bu nedenle bir geçiş programının oluşturulduğu görülmektedir (Timur, 

2005: 91). Geçiş programı da sorunlara çözüm getirememiş, cari açık ve dış ticaret 

açığı 1990’lı yılların sonuna kadar artmaya devam etmiştir. Yaşanan iki yıllık 

iyileşmenin 1999 yılında IMF ile yapılan üç aylık stand-by antlaşmasından 

kaynaklandığı söylenebilmektedir. 

http://www.dpt.gov.tr/
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Ancak 1998-1999 yılları arasında ithalat düşerken, dış ticarette olumlu gelişmelerin 

yaşanmasında TCMB’nin uyguladığı istikrarlı ve gerçekçi kur politikasının önemli 

rolü olduğu bir gerçektir. Bu gelişmeler Tablo 6.8’de görülmektedir. 

Tablo 6.8. 1995 ve 2017 Arası Dönemde Cari İşlemler ve Dış Ticaret Dengesindeki 

Değişimler 

 

Yıllar İhracat (Milyon 

$) 

İthalat (Milyon 

$) 

Dış Ticaret 

Dengesi 

Cari İşlemler 

Dengesi (Milyon $) 

1995 21.637 35.709 14.072 -2.339 

1996 23.224 43.627 20.403 -2.437 

1997 26.261 48.559 22.298 -2.638 

1998 26.974 45.922 18.948 2.000 

1999 26.587 40.671 14.084 -925 

2000 27.775 54.503 26.728 -9.920 

2001 31.334 44.399 13.065 3.760 

2002 36.059 51.554 15.495 -626 

2003 47.253 69.340 22.087 -7.515 

2004 63.167 97.540 34.373 -14.431 

2005 73.476 116.774 43.298 -22.309 

2006 85.535 139.576 54.041 -32.249 

2007 107.272 170.063 62.791 -38.434 

2008 132.027 201.964 69.937 -41.959 

2009 102.143 140.929 38.786 -13.991 

2010 113.883 185.544 71.661 -47.099 

2011 134,83 240,274 105,444 -65.122 

2012 152,556 236,909 84,353 -52.123 

2013 151,087 251,11 100,023 -62.520 

2014 157,69 242,073 84,383 -51.440 

2015 143,428 207,616 64,188 -44.450 

2016 142,808 198,047 55,239 -38.680 

2017 157,728 233,96 76,232 -51.420 

Kaynak: DPT (www.dpt.gov.tr)  

Tablodan da anlaşılacağı üzere 1990’lı yıllarda dış ticaret açığının yükseldiği ve 

dövize olan ihtiyacın arttığı istikrarsız bir dönemdir. Döviz beklentisinin 

karşılanamadığı yılların sonuna doğru dövizin sebep olduğu ekonomik krizler ortaya 

çıkmıştır (Timur, 2005: 93).  

Uluslararası gelişmeler ya da ham petrol fiyatlarında meydana gelen yüksek artış gibi 

maliyetleri arttırıcı dışsal faktörler yüzünden 2000’li yılların başlarında ihracatta 

http://www.dpt.gov.tr/
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beklenen artış oluşmamıştır. Ayrıca ekonomik istikrar programları çerçevesinde 

yürütülen kur politikaları ile TL’nin reel olarak değerli hale gelmesi, ihracatı 

olumsuz yönde etkileyen bir başka gelişme olmuştur (Varol, 2003: 162). 

2000’li yıllarda başlangıç olarak dış ticaret dengesinde/cari açıkta yaşanan küçük 

iyileşmelerin kısa dönemle sınırlı kaldığı gözlenmiş ve bu yıllardan sonra günümüze 

kadar dengesizlikler ve olumsuzluklar varlığını korumuştur. 

Reel faizlerin yüksek oranlarını korumakla beraber spekülatif kısa dönemli sermaye 

girişleri de artmış, bu durum TL’nin yabancı paralar karşısında değer kazanmasına 

sebep olmuştur. Enflasyon oranının istenilen oranda azaltılamaması, döviz kurunun 

yüksekliği ve ithalatın hızlı artışı ile dış açık endişe edilecek oranda büyümeye 

başlamıştır. Daraltıcı maliye politikasının ve programın yapısal tedbirlerine rağmen 

istenilen hız elde edilemeyince yürütülen programların kredibilitesinde düşüş 

yaşanmış ve iç borçlanma faizlerinde artış başlamıştır. 

Mali piyasalarda meydana gelen panikler gecelik faizlerin astronomik oranlara 

çıkmasına sebep olmuş ve yoğun döviz talebi baskısıyla karşılaşılmıştır. Büyük 

çöküşü engellemek amacıyla bankacılık sisteminde yaşanan 2001 kriziyle beraber 

TL’nin yabancı paralar karşısındaki değeri dalgalanmaya bırakılmıştır (Celasun, t.y: 

15-17). Diğer taraftan krizden sonra yaşanan yüksek büyüme performansları dış 

ticarete yansıyarak hem ihracatın hem de ithalatın büyük oranda yükselmesine sebep 

olmuştur. Fakat üretimin dış bağımlı olmasından dolayı ihracatta yaşanan artış 

beraberinde ithalatta da artış yaşatmıştır. Bu gelişme ekonomik ilişkiler kapsamında 

artan cari işlemler açığı sorununa dikkatleri çekmiştir. Bununla birlikte 2001 yılında 

spekülatif yabancı sermaye girişinin giderek hızlanmaya başlaması ve yabancı 

sermayeye yönelik 2003 yılında yapılmış olan mevzuat değişiklikleri sayesinde cari 

açığın finanse edilmesinde bir sorunun oluşması engellenmiştir. Bu durumda tutar 

olarak cari işlemler açığının büyümesine rağmen GSYİH oranı da büyümektedir. 

Ayrıca Türkiye’nin cari açığının finanse edilmesinde 2008 yılında ABD’de ortaya 

çıkan ve bütün dünyayı hızla etkisi altına almış olan ekonomik kriz de büyük tehlike 

oluşturmuştur (Özkale ve Kayalıca, 2008: 366-367).  

Bu konuda dikkati çeken bir başka durum ise bu dönemde meydana gelen 

küresel kriz sonucunda ihracatla birlikte ithalatta da önemli derecede düşüşler 
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yaşanmış olmasıdır. 2008’de ihracat 132. 92 milyar dolar iken 2009 yılında ise 

102. 14 milyar dolara kadar düşmüştür. İthalat ise 2008’de 201. 96 milyar dolar 

iken 2009 yılında 140. 92 milyar dolara düşmüştür. Ancak ihracattaki düşme 

hızının ithalattaki düşme hızından yüksek olması demek Türk ekonomisinin 

üretim ve ihracatının ithalata bağlı olduğunu göstermektedir.  

 

Grafik 6.3. 1995 ve 2010 Arası Dönemde Cari İşlemler ve Dış Ticaret Dengesi  

Kaynak: DPT verilerinden elde edilmiştir. 

Grafikten anlaşılacağı üzere söz konusu dönemde ithalat oranının ihracat oranından 

fazla olduğu görülmektedir. Bu durum aynı zamanda Türkiye’nin ne derecede bir dış 

ticaret açığı ile karşılaştığını ifade etmektedir. Kısaca denebilir ki, cari açığın 

kapatılabilmesi için  üretimin arttırılması, iç dinamiklerle beslenmesi ve böylece 

dışarıya olan bağımlılığın azaltılması gerekliliği, bu dönemler boyunca kendini 

hissettirmiştir.  
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6.3. İkiz Açıklar İlişkisinin Türkiye Açısından Genel Değerlendirilmesi 

Buraya kadar ele alınan verilerden Türkiye ekonomisinin ekonomik açıdan 

karşılaştığı en önemli sorunların bütçe açıkları ile cari işlemlerdeki açıklardan 

kaynaklandığı görülmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için ikiz açıklar 

hipotezinin geçerliliği bu durumda tartışmalı bir hale gelmektedir. 

Dış ticaret açığı ve bütçe açığının değişkenleri arasındaki ilişkinin bilinmesi büyük 

öneme sahiptir. İfade edilen bu ilişki çerçevesinde diğer makroekonomik 

değişkenlerin fonksiyonlarının bilinmesi, ikiz açık probleminin çözülebilmesi için 

etkin politikaların hazırlanması ve girişimlere nereden başlanacağı açısından önem 

arz etmektedir. Ticari dengesizliğin bertaraf edilmesinde para ve maliye 

politikalarının ya da meydana gelen dengesizliğin yok edilmesinde dış ticaret 

politikalarının etkin bir rol alıp almadığını tespit etmek (Zengin, 2000: 38) ve bu 

doğrultuda oluşturulacak strateji ve politikaların ikiz açık sorunlarının çözülmesinde 

öncelik kazanmaktadır. Türkiye ekonomisinin bu dönemde büyümesinde ve istikrara 

ulaşmasında, uluslararası piyasalarda meydana gelen büyük çaplı finansal gelişmeler 

etkili olmuştur. Finansal sermayenin gelişmesine ise Amerika ve Avrupa dışında 

yüksek getiriye sahip başka piyasalar da katkıda bulunmuştur. Küresel piyasaların bu 

denli gelişme kaydetmesi, ucuz kredi imkanları, finans piyasalarından gelişen  ülke 

piyasalarına doğru yaşanan net sermaye girişleri bu dönemde etkili olmuştur.  Dünya 

çapında artan likidite imkanları, reel faiz oranları ile bir araya gelerek Türkiye’yi 

kısa vadeli spekülatif yüksek getiri bekleyen sermaye için tercih edilebilir ülke 

konumuna yerleştirmiştir. Türkiye ekonomisi bu sürede ucuz ithalat, ucuz kredi 

olanakları, düşük döviz kuru uygulamaları ve yatırımcılara verilen kur garantisiyle 

reel sektörü canlandırma hedeflemiş, hedeflerine kısmen ulaşmış, ancak yüksek 

oranda iç ve dış borçlanma ve cari işlemler açığından kurtulamamıştır (Göçer ve 

Mercan, 2011: 38). 

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de, 1980’li yıllardan bu yana 

izlenen yapısal dönüşüm süreciyle beraber cari açık ve bütçe açığı problemleri uzun 

süre varlığını devam ettirmiştir. Dünya’yı aşırı şekilde etkileyen 2008 krizinin, 

Türkiye’yi teğet geçmediği açıklanan rakamlardan anlaşılmaktadır (Duman ve Belke, 

2011: 54). Tartışılan ikiz açık problemlerinin çözümü için yürütülecek stratejiler ya 

da politikalar kısa dönemde gerçekleşmemekle beraber uzun bir süreye ihtiyaç 
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duyulmaktadır. Bunların uygulanabilmesi ve olumlu sonuçlar doğurabilmesi için 

ayrıca zamana ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

Grafik 6.4. Cari İşlemler ve Bütçe Dengesi  

Kaynak: DPT verilerinden elde edilmiştir. 

1995 ve 2010 yılları arasında bütçe dengesine ve cari işlemler dengesine 

bakıldığında; cari işlemler dengesinin her iki dönemde de az da olsa fazla verdiği 

görünmektedir. Diğer dönemlerde de sürekli olarak açıklarla karşı karşıya 

kalınmıştır. Son on yıldan itibaren cari açık döviz açığı yükselerek artmıştır. Bu da 

demek oluyor ki neredeyse her yıl bir önceki yıla göre daha fazla açık meydana 

gelmiştir. 2008 küresel krizi Türkiye ekonomisini oldukça olumsuz etkilemiş, 

ekonomiyi daha olumsuz hale getirerek dengesizleştirmiştir. 1995’ten itibaren artan 

bütçe açıkları, 2001 krizinden sonra daha da büyümüş, 2004-2006 yılları arasında 

bütçe açığının artmasına rağmen bu dönemde iyileşme yaşanmıştır. Ancak bu 

iyileşmeler uzun sürmemekle beraber sonraki yıllarda birbirini takip eden daha 

büyük açıklar meydana gelmiştir. 1995-2001 yıllarında iç kriz öncesi ikiz açıklar 

daha düşük seviyelerde olsa da dengeli ve paralel bir çizgide ilerlemiş, fakat sonraki 

yıllarda çalkantılı ve dalgalı gelişim çizgisi göstermiştir. Daha özet bir şekilde ifade 

etmek gerekirse, dış ticaret ile bütçe dengesinde, birinde iyileşme yaşanırken 

diğerinde olumsuzluklar ortaya çıkmış ve bu durumun tersi ikisi için de geçerli 

olmuştur. Sonuç olarak ikiz açıklar 2001 krizinden sonra uzun bir dönem ters yönde 

ilerlemiştir. 



123 
 

1995-2010 döneminde Türkiye’nin cari işlemler açığı ve yüksek bütçe açıklarının 

önlenebilmesi için alının bütün önlemlere rağmen bu açıkların önüne geçilememiştir. 

Yine bu dönemde cari işlemler dengesinde ve bütçe açıklarında bozulmalar meydana 

gelmiştir. Ekonomik krizlerden sonra yürütülen politikalar neticesinde açıklarda az 

da olsa düşmeler meydana gelmiş ve dalgalanmalar olsa da açıklar yükselmesini 

sürdürmüştür. 
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde bütçe açıkları ve cari açıklar arasında bir etkileşimin varlığı gerek 

teorik olarak gerekse uygulama açısından bir çok ekonomiyi yakından ilgilendiren 

bir sorun niteliğindedir. İkiz açıklar görüşü hipotezi ile ifade edilen bu nedensellik 

ile ilgili bir çok araştırmanın yapıldığı, ancak aralarında bir görüş birliğinin 

sağlanamadığı dikkati çekmektedir. Günümüze kadar yapılmış olan çalışmalar 

arasında bütçe açıklarının cari işlem açıkları üzerinde herhangi bir etkiye sahip 

olup olmadığı tartışması devam etmektedir. Teorik olarak bütçe açıkları ve cari 

işlemler açığı arasında bir ilişkinin varlığını kabul eden araştırmaların yanı sıra, 

uygulamada hiçbir ilişkinin bulunamadığı araştırmalara da rastlanmaktadır. 

Kuşkusuz çalışmalar; uygulamanın yapıldığı ülkeye, modelde kullanılan 

değişkenlere, kullanılan modele ve incelenen dönemlere göre farklılık arz 

edebilmektedir.  

Bu çalışmada da, bütçe açığıyla cari işlemler açığı arasındaki ilişki Türkiye 

ekonomisi açısından incelenmeye çalışılmıştır.  İncelemede bütçe dengesinin cari 

işlemler dengesi üzerinde bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiş, bu açıdan  

bulgular, Ricadocu görüşle uyuşmayıp geleneksel teoriyi desteklemiştir. Bu durum 

ikiz açık hipotezinin Türkiye ekonomisi için  geçerli olduğu sonucunu ortaya 

koymuştur. 

 Bu çalışmada Latif-Zaran ve Docosto (1990), Anouruo (1998), Darrat (1998), 

Islam (1998), Khalid ve Guan (1999), Alkswani (2000), Vyshnyak (2000), 

Kulkarni (2001), Ata ve Yücel (2003), Ghebreselassie ve Burger (2003)’in 

çalışmalarında kullandıkları metot kullanılmıştır. 1984-2017 döneminin yıllık 

bulgularıyla Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi yapılmış ve 

Granger Nedensellik Testi kullanılarak bütçe açığı ile cari işlem açıkları tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada nedensellik ilişkisinin bütçe açıklarından dış 

ticaret açıklarına doğru olduğu tespit edilmiştir. 

İkiz açık hipotezinin bir ekonomi için kabul edilmesinin ardından beraberinde bazı 

önemli sonuçlar da meydana gelmektedir. Öncelikle cari işlemler açığında yaşanan 

bir azalma sırasında mali ayarlamaların da yapılması gerekmektedir. Cari işlemler 

açığının kapatılması için bütçe açığında azaltılması önem arzetmektedir. Ayrıca 
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cari işlemler açığında azalmanın meydana gelmesiyle ulusal tasarruflarda bir 

yükselme yaşanması, bu tasarrufların da güçlü bir finansal sektörün gelişmesini 

sağlaması kaçınılmazdır.  

Bu çalışmanın ortaya çıkardığı en önemli sonuç, nedenselliğin iç dengeden dış 

dengeye doğru gerçekleştiği, Türk ekonomisindeki başlıca problemin iç 

dengesizliklerden meydana geldiği yönündedir. Bu sebeple ekonomik istikrar 

programlarında öncelikle iç dengenin sağlanması gerekmektedir. İç dengede 

yaşanan bir gelişme, dış dengeyi de olumlu yönde etkileyecektir. Bununla beraber 

iç dengede kontrolün sağlanması nedensellik bağından dolayı ister istemez dış 

dengeyi de kontrol edecektir. 

İkiz açık hipotezine göre, bütçe açığı değişkenini temsil eden maliye politikası cari 

işlemler açığını gidermede iktisat politikasının önemli ve etkili bir aracı 

olmaktadır. Bu nedenle bütçe açıkları giderilmeden cari işlemler açığının 

giderilmesinin zor olacağı sonucuna ulaşılmaktadır.  

Bütçe açıklarının giderilmesinde mali disiplin anlayışının devre dışı bırakılmadan 

bir taraftan vergi gelirlerini yükselten, diğer taraftan da kamu harcamalarını azaltan 

tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu gelirlerini yükseltmek için kayıt dışı 

ekonominin kayıt altına alınması, üretimin teşvik edilmesi için vergi oranlarının 

yeniden düzenlenmesi, vergi denetimi ve cezaların yükseltilmesi, iade ve 

istisnaların düşürülmesi, kamu kesimindeki ücret dengesizliklerinin giderilmesi 

önem arzetmektedir. Kamu harcamalarının düşürülmesinde izlenecek politikalar 

ise; savurganlık ve yolsuzlukların engellenmesi, fiyat mekanizmasının bozulmasına 

yol açan mali yardım ve sübvansiyonların azaltılması, saydamlık ve denetimin 

arttırılması şeklindedir. Türkiye’de bütçe açıklarının uzun yıllar boyunca çok 

yüksek olmasında; devlet gelirlerindeki istikrarsızlık, kaynak dağılımının 

bozukluğu, özel yatırımların yetersizliği ve aşırı harcama baskısı gibi faktörler 

etkili olmuştur.  

Öte yandan iç dengenin sağlanmasında bütçe açıkları önemli role sahipken dış 

dengenin sağlanmasında da cari açıklar önem taşımaktadır. Gelirlerin 

harcamalardan az olması bütçe açıklarını meydana getirmekte, sosyal ihtiyaçların 

artması sonucunda kamu harcamaları artmakta, kamu gelirleri aynı hızla 
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arttırılamadığı sürece bütçe açıkları ortaya çıkmaktadır. Dış âlem gelirlerinin, dış 

alem giderlerinin altında kalmasıyla da cari açıklar oluşmaktadır. Cari açığın 

meydana gelmesinde ithal mallara olan talep esnekliği, ihracatın yetersiz olması, 

dış borç stokundaki yükselmeler gibi faktörler önem arzetmektedir. Bu kapsamda 

hem bütçe açığının hem de cari açığın meydana gelmesinde en önemli etken dış 

borçlanma etkenidir. Türkiyede genelde bütçe açıklarının finansmanında dış 

borçlanma yolu tercih edilmiş, bu nedenle açıklar gittikçe daha fazla artmıştır.  

Genelde cari açıkların yaşandığı ülkeler, uzun ve kısa süreli yabancı sermaye 

girişlerini kullanarak açıklarını finanse etmeye çalışırlar. Cari işlem açıklarının 

kapatılmasında ülkeye giriş yapan yabancı sermaye önemli bir etkendir. 

Türkiye’nin 1990’li yıllarda sunmuş olduğu düşük kur yüksek faiz politikasıyla ve 

kur garantisiyle ülkeye önemli derecede kısa vadeli sermaye girişi yaşanmıştır. 

Ancak faiz oranlarındaki artış ile beraber ulusal para aşırı değerlenmiştir. Bu 

durum ihracatın pahalılaşmasına ve ithalatın ucuzlamasına yol açarak cari işlemler 

hesabının açık vermesine neden olmuştur. 

Sonuç itibari ile ikiz açık teorisinde bütçe açıkları ile cari açıklar birbirlerini 

karşılıklı olarak açıklamada önem arz eden kavramlardır. Bir açığın düşürülmesinde 

veya kapatılmasında alınacak herhangi bir tedbir aynı zamanda diğer açığın da 

düşürülmesi yönünde olumlu etki yaratacaktır. Ancak aksine yürütülebilecek yanlış 

politikaların diğer açığın daha fazla artmasına neden olabileceği de gözden 

kaçırılmamalıdır. Bu yüzden yalnız maliye politikası veya para politikasını yürütmek 

doğru bir yöntem olmamakta, her iki politikanın da beraber uygulanması şeklinde bir 

politika karmasına başvurulması gerekmektedir. 
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EK: VERİ SETİ 

 

Tarih cari butce

1984 -1.439,00 897,00

1985 -1.013,00 785,00

1986 -1.465,00 -541,00

1987 -806,00 -579,00

1988 1.596,00 -1.153,00

1989 938,00 -2.712,00

1990 -2.625,00 -944,00

1991 250,00 1.199,00

1992 -974,00 -1.484,00

1993 -6.433,00 -308,00

1994 2.631,00 -206,00

1995 -2.339,00 -4.658,00

1996 -2.437,00 -4.545,00

1997 -2.638,00 -3.344,00

1998 2.000,00 -447,00

1999 -925,00 -5.206,00

2000 -9.920,00 2.997,00

2001 3.760,00 12.924,00

2002 -626,00 212,00

2003 -7.554,00 -4.097,00

2004 -14.198,00 -4.342,00

2005 -20.980,00 -23.200,00

2006 -31.168,00 -10.625,00

2007 -36.949,00 -12.015,00

2008 -39.425,00 2.759,00

2009 -11.358,00 -792,00

2010 -44.616,00 -14.968,00

2011 -74.402,00 -1.014,00

2012 -47.963,00 -22.821,00

2013 -63.642,00 -10.763,00

2014 -43.644,00 468,00

2015 -32.109,00 11.831,00

2016 -33.137,00 -813,00

2017 -47.100,00 8.207,00  
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