EKM 2010

DR. ALAATTİN BÜYÜKKAYA

MALİ KURAL NE GETİRECEK?

MALİ KURAL GELMELİ Mİ?

TradeMaster Mobile ile ilgili detaylı bilgi almak için:
E-posta: tmmobile@isyatirim.com.tr Tel: 0212 350 24 24
www.trademaster.com.tr

I

MF’li günlerin sona ermesi Türkiye’yi yeni bir kavramla, “mali kural”la
tantrd. Bugün birçok ülkede uygulanan mali kural; devletin maliye
politikasnda kendi kendini disipline etmesi olarak özetleniyor. Bütçe açnn,
büyümenin belli bir hedef dorultusunda, dengeli biçimde sürdürülmesini amaçlyor.
3’er yllk orta vadeli programlardan farkl olarak, daha uzun süreli bir perspektif
sunuyor. Hükümetin açklad formül ise “yüzde 1 bütçe aç, yüzde 5 büyüme”.
Türkiye’nin gündemine 2010 ubat’nda giren mali kural, tam yasalaacak derken
rafa kalkt. 2011’e, hatta seçim ertesine kald…
Bugünlerde her ne kadar hükümetin programndan çkm
görünse de ekonomistlerin gündeminde hala var. Birçok
uzman, mali kuraln mutlaka uygulanmas gerektiine vurgu
yapyor, “Hedeflerde esneme olabilir ama kural gelmeli”
diyorlar.
Hatta onlara göre Türkiye’nin mali kurala tam da imdi
ihtiyac var. Ekonomik istikrar salanmken… Rakamlar iyi giderken… Tüm bunlarn
2011’in “seçimli atmosferine” kurban edilmemesi için…
te Geni Aç’nn bu saysnda, mali kuraln ne olduunu, neler salayacan,
avantaj ve dezavantajlarn masaya yatrdk. Uzmanlarmz, mali kuraln neler
getireceini anlatrken, olas risklerin ve hatal yaklamlarn da altn çizdiler.
lerleyen sayfalarda farkl bak açlarn ve dünya genelindeki uygulama
örneklerini bulacaksnz. Sunulan görülerin, konuyla ilgili tüm taraflar için önemli
doneler içerdiine inanyoruz.
Keyifli okumalar dileriz.
Sayglarmzla
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MAL KURAL
Devletin uzun vadeli bir mali disiplin
oluturmasını ve ekonominin siyasi etkilerden
arındırılmasını salayan mali kural, bugün 80
ülkede uygulanıyor. Türkiye’nin gündemine ise
ilk kez 2010’da girdi. Türkiye’de daha önceki
dönemlerde örtük de olsa uygulanan mali
disiplinin çerçevesi, ilk kez bu yıl kapsamlı bir
yasa tasarısıyla tanımlandı. Ancak yılın ikinci
yarısında yasalaması beklenirken, umutlar
baka bahara kaldı. imdi seçim sonrasına
kaldıına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta hiç
çıkmayacaını düünenler de var.
te Geni Açı’nın bu sayısında, tam da böyle
bir iklimde mali kuralı masaya yatırdık.
Capital’in  Yatırım’la birlikte 3 ayda bir
organize ettii Geni Açı’nın bu ayki
bulumasında, ekonominin aktörleri “mali
kural”ın aslında ne olduunu tartıtı.
Moderatörlüünü Capital&Ekonomist
Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ate’in
yaptıı toplantıya, CHP Trabzon Milletvekili
Mehmet Akif Hamzaçebi, Prof. Dr. Seyfettin
Gürsel, Doç. Dr. Deniz Gökçe, Fitch Ratings
Genel Müdürü Aye Botan Berker ve 
Yatırım Aratırma Direktörü Serhat
Gürleyen katıldı. Toplantımıza katılan isimler,
“Mali kural Türkiye’ye uygun mu?”, “Yasa
çıkarsa Türkiye neler kazanacak?”, “Sistemin
olumsuz yönleri, riskleri neler?” gibi önemli
sorulara yanıt aradı. Hem görüler, hem
çözüm önerileri paylaıldı.
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DENIZ GÖKÇE
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M. Rauf Ate Öncelikle hepinize ho
geldiniz demek istiyorum. Geni Aç
toplantlarmz üç ayda bir  Yatrm’la birlikte
düzenliyoruz. Bu saynn konusu ise mali kural.
Söze hemen Deniz Gökçe ile balamak
istiyorum. Deniz Bey, mali kural nedir? Ne
anlama gelir?
Deniz Gökçe Mali kural aslnda çok yeni bir
ey deil. Çok sayda ülkede uygulanan bir
yöntemdir. Hatrlarsanz, Avrupa Birlii’nin,
“Bütçe açklar Gayri Safi Milli Hasla’nn yüzde
3’ünü geçemez, borç oranlar 60’ geçemez”
kural da bir mali kuraldr. Tabii Avrupa Birlii
açsndan bakld zaman mali kuraln,
Türkiye’nin durumundan daha farkl bir anlam
var. Çünkü çeitli politika araçlar kaybedilmi
oluyordu. Devalüasyon mümkün deildi. Para
basma bir merkezdendi. gücü piyasalar
problemliydi. Bu nedenle faizlerin ve dolaysyla
borç düzeylerinin elden kaçmamas için mali
kural Maastricht Kriterleri çerçevesinde
getirmeye mecbur kaldlar. Ama daha genel
bakarsak mali kural, bir ülkenin kendisini, hem
bütçe aç hem borç açsndan problemsiz
yönetmesi için gündeme gelen bir uygulama.
Türkiye’deki versiyonuyla mali kuralda bütçe
aç için belirli bir hedef alnyor. Eer
gerçekleen açk hedefe göre fazlaysa, hedef ile
o ylki bütçe açnn arasndaki farkn bir
miktarn, bir sonraki dönemde kapatmak için
kendinizi zorluyorsunuz.
Dier taraftan bütçe açnn iki yönü var.
Biri, açk yaratmas nedeniyle kötü etkileri, dier
taraftan da ekonominin gidiatnda yava gidi
varsa bütçe aç da Keynesyen çerçeve içinde
büyümeyi destekleyen bir ey. Dolaysyla
bizdeki mali kuraln içindeki ikinci boyut da
eer büyüme hedefinden uzaksak, bu sefer
bütçe açn önceden belirlenen ekilde
büyütüyoruz ki gidiat hem bütçe aç hem
büyüme açsndan hedeflenen yerlere ulasn.
Rakamsal büyüklükleri sonra konuuruz ama
hedef bu.
Bütçe açnn iki etkisi var. Biri negatif
finansal etkisi, ikincisi makro ekonomik pozitif
etkisi. Amaç, bu ikisi arasnda bir denge bularak,
ekonominin kontrolünün elden kaçmadan
devam etmesini salamak. Kabaca mali kural bu.
Mali kuraln uyguland ülkelerde bir de
hükümetin üstünde bamsz bir kurum
gündeme geliyor. Çünkü hükümetin bütçede ne
yaptn kontrol edecek bir mekanizma yok.
Avrupa’da bile biliyorsunuz 2003 ylnda Fransa
ve Almanya bu kural gayet açk biçimde

ezmilerdi. spanya ve dier ülkeler de fena
halde itiraz etmilerdi. Çünkü Fransa ve
Almanya’ya komisyonun gücü yetmiyordu.
Türkiye’de de yanl hatrlamyorsam mali kural
gündeme geldii zaman hükümetin yapt
çerçevede Saytay’n denetim kurumu olarak
göz önüne alnmas düünülmütü ama bu
durumda Saytay kanununun da deitirilmesi
gerekiyordu. Bu da Türkiye’de önemli bir
tartma konusu olacakt. Mali kuraln kabaca
çerçevesi bu.
M. Rauf Ate Yine bir ekonomist
konuumuzla devam edelim. Seyfettin Bey siz
nasl bir çerçeve çizersiniz? Bir de mali kural
dünyada yaygn olarak uygulanyor mu ve
Türkiye benzeri ülkelerde baarya ulayor mu?
Seyfettin Gürsel Merkez Bankas’nn
bamszl para politikasn ne kadar
öngörülebilir siyasal etkilerin dna çkartyorsa,
mali kural da bir anlamda maliye politikasn
siyasetin etkisinin dna çkartmay amaçlyor.
Tabii merkez bankalarnn bamszl ve onun
arkasndaki kuramsal çerçeve kadar tam
oturmu bir uygulama deil. Ama bununla
birlikte yine de son yllarda oldukça popüler
olmaya balad. Ama uygulamann sonuçlar
dorusu pek baarl olmuyor. Deniz Gökçe de
biraz evvel Avrupa Birlii’nin deneyimini
hatrlatt, daha önce Maastricht sözlemesi olarak
bilinen büyüme ve istikrar sözlemesinin
koyduu kurallara pek uyulmad. Pek deil
aslnda hiç uyulmad. Hatta kriz çktktan sonra
i iyice çrndan çkt. Dolaysyla çok da
uygulanan bir kural deil.
unu da hatrlatmakta yarar var: Almanya
kendi anayasasna bu kural koydu. Yani Avrupa
Birlii düzeyindeki mali kural bir kenara brakt,
kendi kendini disipline edecek ekilde kendisini
balad. Bu önemli bir admd. Tabii uygulamay
ileride göreceiz. Dolaysyla mali kural,
ekonomideki siyasi etkileri darda brakma
görevini farkl yollarla yapmaya çalyor ama
baka bir sorunu da gündeme getiriyor. Bu
nedenle mali kural kavram, belki para
politikasndan çok daha tartmal bir konumda.
Mali kural bütçeyle, kamu harcamalaryla ilgili
birtakm kurallar getiriyor. Peki bu durum
parlamentonun egemenlik alanna girmiyor mu?
Halkn tercihlerinin, parlamento ve iktidar
araclyla yanstlmas gerekmiyor mu? Bu çok
temel bir politik soru. Bu soruya tam bir cevap
verilebilmi deil. Ama neden buna ramen
dünyada ve Türkiye’de mali kural gündeme
geldi? Çünkü bir taraftan demokrasi ve
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demokratik rekabet, seçimler öncesinde,
özellikle zayf yönetimler ve zayf koalisyonlar
söz konusuysa ileri çrndan çkartabiliyor.
ktidar deitikten sonra gelecek iktidara son
derece zor, mali sklatrmann gerektii bir
ortam miras braklyor. Bütün bunlarn bir
kurala balanmas çok önemliydi ama iktisat
teorisi açsndan bir boyuta dikkat çekmek
lazm. Sözünü ettiim gelgitlerin ve maliye
politikasndaki istikrarszlklarn -yani bir taraftan
açklar genilerken sonra açklar kapatmak için
frene baslmasn kastediyorum- yaratt
ortamn da ortalama büyüme ve refah düürücü
etkisi olduuna dair bir iddia var. Bu çok da
yabana atlr bir iddia deil. Mali kuraln
ardndaki teorik arka plan, bu istikrarszl, ar
oynakln büyüme üzerinde yaratt olumsuz
etkiyi bertaraf etmeyi amaçlyor. Genel olarak
söyleyeceklerim bunlar ama Türkiye’ye neden
geldi, nasl geldi tartacaz.
Aye Botan Berker Ben hocalarmzn
söylediklerine bir ey eklemek istiyorum. Mali
kural 2009 yl itibaryla dünyada çok yaygn
biçimde uygulanyor. 80 ülkede mali kural
uygulamas var. 1990’l yllarda sadece 8-9
ülkedeydi. Yani 2000’li yllar mali kuraln daha
youn uyguland yllar olarak karmza
çkyor. çinde bulunduumuz kriz döneminde
de kural uygulamakta olan ülkelerin yüzde 25
kadar, kural ya terk etti ya geçici olarak
durdurdu. ngiltere de bunlardan bir tanesi.
Büyük tartmalar oldu. Ülkelerde output oku
dediimiz “çkt oku” olduu zaman mali
kuraln bu oku daha derinletirici etkisi olduu

görülüyor. Onun için ya kuraln içine otomatik
stabilizatörler koymak gerekiyor ya da ciddi bir
deiiklik yapmak...
Deniz Gökçe Türkiye’nin 2001 sonrasnda
uygulad faiz d fazla kural da mali kural
çerçevesi içine girer. Nitekim mali kuralda, son
dönemde gündeme gelen bütçe açnn kendisi
hedefleniyordu. Faiz ve kurdaki dalgalanmann
etkisini küçültecek bir tercihtir faiz d fazlaya
dayal mali kural. imdi kur ve faiz dalgalanmas
biraz daha sakin olduu için genel bütçeyi
hedeflemek gibi farkl bir yere de konabilir.
Ama faiz d fazla hedefi de bir mali kuraldr.
Aye Botan Berker Tabii ya bütçe
büyüklüklerinden bir tanesine kstlama
getiriyor, ya harcamalara, ya gelirler üzerine
çeitli kurallar getiriliyor. Ya da borç rakamlar
üzerine.
M. Rauf Ate Peki dier konuumuz olan
CHP Trabzon Milletvekili Mehmet Akif
Hamzaçebi’ye dönelim. Akif Bey, siz nasl
deerlendiriyorsunuz?
M. Akif Hamzaçebi Mali kural temelde,
iktisat teorisinde kamu tercihi ve anayasal iktisat
olarak isimlendirdiimiz o teoriye dayanr. Yani
bireyler daima kendi yararlarn maksimize
etmek isterler. Bunun için hükümetlerden daha
çok hizmet ve kaynak talep ederler. Bu kamu
harcamalarn artrr. Siyasetçiler bu talebe
genellikle yeniden seçilebilme kaygsyla
duyarsz kalmazlar. Kamu harcamalarnn
artrlmasna neden olurlar. O nedenle
hükümetlerin bu politikalarna bir set çekmek,
kural koymak gerekir. Kamu harcamalarn

MEHMET AKF HAMZAÇEB

”
FORMU ŞART
EZ, VERGİ RE
TM
YE
NA
ŞI
“TEK BA
Mali kuralı tartışırken birkaç konu çok önemli. Birincisi, burada bütçe açığı üzerine oturtulmuş bir mali kural
taslağı var. Bu yüzde 1ʼlik açığın nasıl sağlandığı son derece önemli. Gelir – gider dengesi açısından... Yani giderleri
mi kısıyorsunuz, yoksa gelirleri mi artırıyorsunuz? Ayrıca gelirleri artıracaksanız bunu nasıl yapıyorsunuz?
Faiz dışı fazlanın performans göstergesi olarak kullanıldığı dönemlerde ekonomi yönetiminde de bunu çok
tartışmışızdır. Türkiyeʼde vergi yüküne baktığımızda, vergi yükünün sosyal güvenlik primleri dahil yüzde 23,7
olduğunu görüyoruz. Bu çok düşük bir orandır. ABʼde bu oran 33-34ʼlerdedir.
Sosyal güvenlik primlerini hariç tutarsak ise Türkiyeʼde yüzde 18ʼlerde bir vergi yükü vardır. Yine AB ortalamaları
bunun 9-10 puan üzerindedir.
Biz işte bu gelir alanında bir reform yapmalıyız. Bunu yapmadığımız sürece mali kuralı koyabiliriz ama
hükümetler kendilerini çok dar bir alana hapsetmiş olurlar.
Hem kendi adıma hem CHP adına söyleyebilirim ki, mali kuralın zorunluluğunu, gerekliliğini kesinlikle yabana
atmıyoruz. Mali disipline son derece önem veriyoruz. Kesinlikle çıkması gerektiğine inanıyorum. Ama asıl önemli
alanlarda da reform yapılması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Yani mali kural tek başına sihirli bir değnek değildir.
Ayrıca uygulayıcı hükümetin samimiyeti de çok önemli. Eğer istikrarınızı sağlamadıysanız, altyapınızı buna göre
kurmadıysanız, samimi değilseniz, sadece mali kuralı çıkararak başarı elde etmek mümkün olmayacaktır.
Beraberinde çok önemli reformların da yapılması gerekiyor.
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belirli ölçülere balamak gerekir. Mali kural bu
ihtiyaçtan domutur. Türkiye’nin gündemine
ismen 2010 ylnda gelmi olsa da yakn
geçmite Sayn Gökçe’nin de belirttii gibi
birtakm kurallar uygulam bir ülkeyiz. lk mali
kuralmz, 1994 kriziyle beraber 5 Nisan
Kararlar’yla gündeme gelen faiz d denge

kavramdr. Daha sonra bu devam etmedi ama
2000 ylnda uygulanmaya balayan IMF destekli
istikrar programlaryla birlikte faiz d denge
kavram Türkiye’nin gündemine girdi. Bu
çerçevede faiz d fazla, maliyet politikasnn
performans göstergesi olarak kullanlmaya
baland.
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Yine 2002 ylnda çkarlan 4749 Sayl Kamu
Finansman ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkndaki Kanun birtakm örtük mali kurallar
getirdi. Yine bu çerçevede örtük mali kurallarn
fazla sayda yer ald bir kanun olarak 5018
Sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nu söyleyebiliriz. Üç yllk bütçeleme,
orta vadeli programa dayal Orta Vadeli Mali
Plan (OVMP) gibi birtakm makro hedef
göstergelerin yer ald dokümanlar bizim
sistemimize girdi. Bunlarn hepsinin örtük mali
kurallar olarak bugüne kadar uygulandn
söyleyebiliriz.
Deniz Gökçe 1994 öncesinde mesela
tahkimle ilgili snrlamalar vard. Kamunun
borcunun bir miktarn Merkez Bankas
bilançosundan parasal olarak kaldrmak gibi.
Bunlar da aslnda mali kurald. Tahkim
snrlamalar vard. Yüzde 3’ü aamazdnz.
M. Akif Hamzaçebi Doru. Bunlar da vard.
2008 Mays aynda IMF ile olan stand-by
anlamas sona erdikten sonra biliyorsunuz uzun
süre IMF ile anlama yaplaca umudu ve
beklentisiyle bütçeler ve maliye politikalar
uyguland. 2010 ylna gelindiinde IMF’nin
Türkiye ile bir stand-by anlamas
AYE BOTAN BERKER Baktmzda en önemli
mali kural, AB’nin uygulad önce Maastricht
kural sonra da ‘Stability and Growth Pact’ (stikrar
ve Büyüme Pakt) diye ortaya çkan mesele.
Ayrca Afrika’da benzer uygulamalar görüyoruz.
Afrika’daki para birliklerinde uygulanan yöntem
de bir mali kural. Dünya genelinde 80 ülkede var.
21 gelimi Bat ülkesinde mali kural çok ciddi
ekilde uygulanyor. Bunlar effafl öne çkaran
ülkeler. Mali kuraln en önemli unsurlarndan bir
tanesi effaflk salyor olmas. Piyasadaki bütün
oyunculara, bütün ekonomik ajanlara bir effaflk
getiriyor. O yüzden mali kural gelimi ülkelerde
daha önemli. Zaten kamu otoritesi diyor ki; “Ben
böyle bir disiplin getiriyorum, bunu kendim
uygulayacam ve de kendimi
denetlettireceim”.
Bugün birçok gelimi Bat ekonomisinde
görüyoruz ki devletler bütçelerini bamsz bir
devlet d kurulua denetlettirebiliyor. Yani bu
duruma açklar. Oysa gelimekte olan ülkeler her
zaman daha kapaldr. Bu kadar effaf deildir.
Bütçeyi bakalarna denetlettirmeyi kendileri için
kötü bir durum olarak görürler. O olgunluu
erimek daha baka bir ey.
Bence bu anlamda, olgunluk anlamnda mali
kural gelimekte olan deil, gelimi ülkelerin
daha fazla uygulad bir sistem.

yapmayacan açklamasndan sonra hükümet
bir çapa olarak mali kural piyasalara sundu.
2010-12 dönemini kapsayan OVMP’de mali
kuraln 2010 ylnn ilk çeyreinde
yasalatrlaca ifade edildi. Buna ilikin tasar
26 Mays 2010 tarihinde biraz gecikmeli olarak
parlamentoya sunuldu. Plan ve Bütçe
Komisyonu’nda görüüldü ama TBMM tatile
girene kadar yasalamas mümkün olmad.
Genel Kurul’un gündemine alnd. Bugün-yarn
görüülecek diye onu bekledik ama son gün
gündemden çkarld. Mali kural tasars bugüne
kadar uygulanm olan, zaman zaman esnetilen
örtük kurallar daha açk bir ekilde ortaya
koyuyordu.
Mali kural tabii ki sihirli bir formül deil.
Mali kural uygularsanz istikrar yakalarsnz,
sürdürülebilir büyüme ortamn yakalarsnz,
istihdamnz artar diye bir ey yok. Dier
reformlarnz yapmsanz, altyapnz iyiyse, bu
kural uygulamakta samimiyseniz ve kuraln
çerçevesini ekonominin artlarna uygun olarak
dizayn etmiseniz mali kural sayesinde bütün
faktörlere bir öngörülebilirlik verebilirsiniz.
Beklentileri olumlu etkileyebilirsiniz. Ancak
çerçeveyi tartacaz. Mali kural tasarsndaki
çerçeve, Türkiye ekonomisinin artlarna ne
kadar uygundur, onu ayrca tartmalyz.
Bundan önce bir noktann altn çizelim. Mali
kuraln çerçevesi kadar, onu uygulayacak olan
hükümetin samimiyeti de önemlidir. Eer
samimi deilseniz o kurala hiç geçmemek belki
daha doru olur. Örnein Sayn Babakan
“Kendi kendimize bir IMF yaratmayalm” dedi.
Yani “IMF kskacndan yeni kurtulduk, elimiz
rahat, kendimizi kstlamayalm” ifadesi, “biz
kural istemiyoruz” anlamna geliyor. “Önümüzde
genel seçim var. Genel seçime giderken
harcamalar ksmamz düünülemez. O halde
mali kural uygulamayalm” anlamna geliyor.
Ben böyle deerlendiriyorum ve bu cümle
bence mali kural koyup da sonrasnda
uygulamamaktan daha samimi, iyi bir durum.
Aksi daha kötü olabilir.
2000 sonras dönemde, ki bu dönemi belki
“AKP dönemi” diye adlandrmak daha doru
olur, özellikle 2006 ylna kadar mali disiplin
salanm olan bir bütçe ve maliye politikas
görüyoruz. Ama 2007’den itibaren bu disiplin
esnetildi. Faiz d fazlada ciddi bir düü
görüldü. 2007 ve 2008’de toplam 3,3 puanlk bir
düü var. Ve bu düü Türkiye’nin 2009
krizindeki manevra alann da oldukça
daraltmtr. 2009 ylnda krizin etkilerini telafi
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etmek amacyla bütün dünya maliye
politikalarnda önemli ölçüde bir gevemeye
giderken Türkiye maliye politikasnda çok snrl
hareket etmek zorunda kalmtr. Bunun nedeni
daha önce kaybedilen mali disiplindir. imdi
hala onun etkilerini yayoruz.
Deniz Gökçe Teorik boyutunu da eklemek
lazm. Mali kuraln bütçe aç büyük ve borç
düzeyi yüksek ülkeler için de farkl bir
fonksiyonu var. Türkiye’nin 2001’deki durumuna
bakarsak toplam bütçe aç yüzde 11-12’lere
dayanm. Borçluluk oranlar yüzde 70’i geçmi.
Türkiye’deki tasarruf miktar da bunu azaltmak
için gerekli finansman düük faiz çerçevesinde
kolay kolay salayacak durumda deil. O zaman
bir borç azaltma operasyonu yaplyor. Bu neye
bal? Klasik bir denklem vardr: “Debt
Sustainability”, borcun sürdürülebilirlii
denklemi. Orada faiz-kur ilikisi önemli. Dier
taraftan faiz d fazla, senyoraj geliri,
özelletirme geliri gibi kalemler önemli. Faiz d
fazla da bu borç düürülme denkleminin içine
mali kural sokuyor. Çünkü faiz d fazlada tek
bir rakam koyduun zaman o bir mali kural
zaten. Dolaysyla borçluluu ve aç yüksek
ülkelerde mali kural borç düzeyini azaltmak için
önemli bir manivela haline de geliyor.
Nitekim Türkiye faiz d fazlay bunun için
kulland. Borçluluk oranlar yüzde 70’li
rakamlardan 47 seviyelerine inmiti. Dolaysyla
mali kuraln böyle bir fonksiyonu da var. kinci
bir noktay eklemedik. Bütçe açnn bir
döngüsel, bir de yapsal olan var. Türkiye uzun
süre yapsal açklarla yaad. imdi ise buna
döngüsel açklar da eklendi. Bu ikisini
birbirinden ayrabilmek lazm. Çünkü döngüsel
açk düzelir. Nitekim ekonomi toparlanmaya
balad, birdenbire vergi haslat artt, bütçe aç
bu ay ilan edilen rakamlarda daha düük. Ama
bir de yapsal açklar var. Türkiye’nin riskli
olarak algland dönemde faiz yükü bu yapsal
sorunlar gayet yüksek olarak tutuyordu.
Dolaysyla mali kurala, kaba bir kural olarak
deil, borçluluk ve ekonominin zaman içindeki
gidiatyla da yakndan ilikili önemli bir maliye
politikas arac olarak bakmak lazm.
Seyfettin Gürsel Mali kuraln en temel
ilevi, orta vadede mali disiplini güvence altna
alyor olmas. Dolaysyla bask altna almasyla
maliye politikasnn enflasyona düürücü bir etki
yapacan ilan etmi oluyor. Ekonomi aktörleri
buna eer inanyorsa, enflasyon beklentisini de
dolayl olarak olumlu etkiliyor yani düürüyor.
Enflasyon beklentisi dütüü ölçüde de para
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politikasn rahatlatyor. Dolaysyla faizleri
düürebiliyorsunuz. Son tahlilde faiz kanalyla
büyümeyi etkileyen bir süreç öngörüyor.
Faiz kanaln baka türlü de etkileyebilirsiniz.
Maliye politikasn sk tutarsnz. 2006’ya kadar
AKP’nin iktisat politikalarnda en baarl olduu
nokta, uzun yllardan sonra gerçekten bir mali
disiplin geldi. Tabii IMF program vard. Bu
program o güne kadar olmad ekilde iyi
uyguland. Borç oran dütü. Borç oran
dütükçe faiz oran dütü. Yüksek büyüme elde
edildi. Ama 2007’den itibaren Türkiye çok ciddi
bir siyasal atmosfere girdi. Önce
cumhurbakanl seçimi. Onun yaratt
tartmalar, gerginlikleri hepimiz biliyoruz. Bu
olay erken seçimi kkrtt. Erken seçim
tartmalarndan sonra bir anayasa deiiklii
gündeme geldi. Anayasa Mahkemesi süreci
yaand. Bunun ardndan AKP’nin kapatma
davas geldi. 2008 baharndan itibaren de
Türkiye ekonomisinde durgunluk önce sanayi
sektöründe olmak üzere açkça kendini
göstermeye balad. Bütün bu dönemde
geçmiteki mali disiplinden uzaklald ve frenler
gevetildi.
Sayn Babacan hakl çkt, 2009’un ikinci
yarsndan itibaren ise frene basld. Özel sektör
kaynakl güçlü bir çkla krizden çk yaand.
Geriye dönüp baktmz zaman o frenin doru
olduunu düünüyorum. Bütün bunlar mali
kural olmadan yaand. Yani hem geveme, hem
sklatrmada mali kural yoktu.
Peki mali kural neden Türkiye’nin
gündemine geldi? IMF anlamas bitmiti.
Hükümet uzun süre ekonomik aktörleri anlama
oluyor, olmuyor diyerek oyalad. Bir yl atktan
sonra da olmayacan itiraf etti. O zaman bu
söylediim beklentilerin birdenbire
olumsuzlamamas ve faizler üzerinde olumsuz
etki ortaya çkmamas için mali kural gündeme
geldi. ahsen ben çok destekledim. Deniz
Gökçe de destekledi. Bütün meslektalarmz
bizimle hemfikir deillerdi. Sayn Babacan’n ve
Hazine’nin ne kadar sahip çktklarn, bizimle
yaptklar ve mali kural teknik olarak tarttklar
toplantlarda gördük. Meclis’te komisyondan da
geçmiken, çkmasn beklerken ertelenmesine
çok da ardk. kinci bir olumlu sürprizi de
ifade edeyim ve pas CHP’ye ataym.
CHP’nin mali kurala kar nasl tavr alacan
çok fazla merak etmiyordum çünkü herhalde
kar çkar diye düünüyordum. O kadar
almtk ki CHP’nin her eye kar çkmasna...
Buna da kar çkar diyorduk. Ama bir
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toplantda CHP Tekirda Milletvekili Faik Öztrak
da davetliydi. Ben ahsen CHP’li biri olarak kar
çkar diye düünüyordum ama ne diyeceini de
merak ediyordum. Merakm gidermek için bir
soru sordum ve dedim ki “CHP mali kuralla ilgili
ne düünüyor?” Faik Bey de hiç tereddüt
etmeden “Biz destekliyoruz” dedi. Yeni genel
bakan da destekledi.
Açkças ben bu akam, CHP neden
destekliyor bunu da örenmek isterim. Burada
iki hipotez öne sürülebilir. Birincisi, iktidar
partisi seçim ekonomisi yapmasn da oy
kaybetsin diye bu tasary destekledi, ya da
böyle bir kurala inand ve yarn öbür gün
kendisi de iktidara geldiinde kendisi de
uygulamaya sokaca için destekledi. Bunu da

SERHAT GÜRLEYEN
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örenmek istiyorum. Fakat ne olduysa oldu
iktidar partisi vazgeçti.
M. Akif Hamzaçebi Herhalde iktidar partisi
biz istiyoruz diye vazgeçmi olabilir...
M. Rauf Ate imdi Botan Hanm’a
dönelim. Derecelendirme kuruluu
yöneticisisiniz. Yabanc yatrmclar
deerlendirmelerinizi izliyorlar. Siz ve yabanc
yatrmclar mali kural tartmalarnn balayp
ertelenmesini nasl buluyorsunuz ve sizce mali
kural neden önemli?
Aye Botan Berker Önce reyting kuruluu
açsndan söyleyeyim. Bizim için mali kuraln
yasalamas ya da üstlenilmesi çok önemli
unsurlardan biri deildi. Bizim için önemli olan
bütçe rakamlarnn gerçeklemesiydi.

M. Rauf Ate “Mali kural geçerse not
artrrz” açklamas dier kurulularn açklamas
myd?
Aye Botan Berker Biz bandan beri
“kuraln geçmesi bizim duruumuzu hiç
deitirmez, biz gerçekleme rakamlarna
bakarz” dedik. Hâlâ ayn eyi söylüyoruz. u
andaki bütçe rakamlarna baktmzda
performans gayet iyi görünüyor. Bunun böyle
devam ediyor olmas aslnda bir mali kuraln
uygulandn gösteriyor.
Mali kuraln yabanc yatrmclar için önemli
ksm, yatrmclarn önlerini görmesine izin
vermesi. Yani hükümet önümüzdeki dönemde,
mesela 2011’de harcamac bir politika m
izleyecek, enflasyon ve büyüme konusunda

beklentileri nedir? Bütün bunlar hakknda yol
gösterici pusula olaca düünülüyordu. Çünkü
insanlar bu ülkeye paralarn yatryorlar ve
doal olarak paralarn zamannda geri almak
isterler. Bu nedenle bu tür kurallara önem
veriyorlar. Ama bizim için gerçekleme önemli
çünkü birçok olumsuz örnek gördük. ngiltere
örnei bunlardan bir tanesi. ngiltere’de ani
resesyona girile birlikte mali kural, hemen bir
kenara kondu. Onlarda harcamalar üzerine
önemli bir kst vard. Kamu harcamalarn hiç
olmad ekilde artrdlar. 2009 ve 2010
yllarnda belki de Türkiye’de bunu o ekilde
artracak bir neden olmad. Türkiye’de
bankaclk sistemi güçlü olduu için kamunun o
derece bir destek verme ihtiyac olumad. Bu
nedenle de çok genileyici bir mali politika
izlenmesine gerek kalmad.
Dediim gibi mali kurallarda esneklik çok
önemli ve terk edilmesi çok sk rastlanan bir
durum. Benim ahsi görüüm de özellikle
gelimi ülke örneklerinde mali kuraln bir
ekilde durdurulduu, gözden geçirildii, terk
edildii yönünde.
Bizdeki ertelenmenin ise “Bu dönem bunun
dönemi deil, biz nasl olsa kendi disiplinimizi
salyoruz. Mali kural yapacaz ama ikinci bir
dip olur, Türkiye’de daha skntl bir dönem
olursa” düüncesiyle olabileceini
düünüyorum. Rakamlara baktmzda mali
disiplinden bir taviz verilmediini de görüyoruz.
M. Rauf Ate Siz mali kural yeni bir IMF
gibi düünüyor musunuz?
Aye Botan Berker Hayr kesinlikle
görmüyorum. Zaten hiçbir ilgisi olduunu da
düünmüyorum. Mali kural daha çok gelimi
ülkelerin uygulad bir yöntem. “Kendi
IMF’miz” ifadesine gelirsek, IMF’nin standby’lar, sonuçta ülkeye fon salamak amacyla
uygulanan kurallar. Mali kural ise tamamen
kendi getirdiiniz bir öz disiplinin uygulanmas.
Bu nedenle çok farkl görüyorum ve mali
kuraln daha gelimi ülkelere uygun olduunu
düünüyorum.
Deniz Gökçe Mesela Babacan ve Hazine
Müstear, bir buçuk seneye yakn çalma
yaptlar. En az dört defa stanbul’a gelip
medyaya, yorumculara, mali kurumlara
anlattlar. Seyfettin de katlacak zannediyorum
buna; dikkati en çok çeken eylerden biri
sonuçta bu diferansiyel bir denklem. Yaplan
simülasyonlarda arzu edilen hedefe, 8-10 yl gibi
bir süre içinde geliniyor.
Seyfettin Gürsel Çeitli parametreler
2010 /

15

denemilerdi. ki tane önemli parametre var.
Birisi hedef bütçe aç, dieri de potansiyel
büyüme. Bir de uyum parametreleri var. Sonuçta
bu parametrelere verilecek deerlere göre
simülasyonlar yapmlard. Bu simülasyonlara
göre kamu borcunun gayri safi yurtiçi haslaya
oran, yava ya da hzl azalyordu. u aamada
Hazine ve Sayn Babacan’n tercihinin hzl borç
azalmas olduunun altn çizelim. 5-6 ylda
yüzde 35 civarna indirme gibi bir tercih yapld.
Bu doru bir tercih miydi? Hatta politik iktisat
açsndan da doru bir tercih miydi? Sayn
Babakan NTV’ye yapt açklamada “çimizde
yeni bir IMF istemiyoruz” dedi. Bir taraftan da
tam olarak vazgeçmemiler gibi görünüyor.
“Parametreler de tartlabilir” diyor.
Burada bir çeliki var. Mali kural ya
“içinizde bir IMF” olarak görüyorsunuzdur ve
istemiyorsunuzdur. Bunun tartlacak bir taraf
yoktur. Ya da bundan tam emin deilseniz, “bir
kenarda dursun” diyorsanz, “bunun
parametreleri çok sk tutuldu, bizi bu rahatsz
etti” demek istiyorsanz bu da meru bir
tartmadr. Aslnda parametrelerin esnetilmesi
tartmas yaplabilirdi ama yaplmadan direkt
rafa kalkt. Bence bu Hazine’nin ve Sayn
Babacan’n borcu hzl indirme tercihiyle
yakndan ilgiliydi.
Aye Botan Berker Bu tercihin balangç
noktasnn zaman çok önemliydi. 1,5 sene önce
balad. 1,5 yl önce gelimi ülkelerin
borçlarnn milli gelire oran henüz bu kadar
yükselmemiti. Yani bizim mali kural Hazine ve
Babacan’n Maliye ile görümeye balad
sralarda, dünyadaki borçlarn milli gelire
oranlarna baktmz ve Türkiye’nin borç-milli
gelir oranlaryla kyasladmz zaman rölativite
çok daha farkl yerlerde. Gelimi ülkelerde
düük seviyelerde olanlar var. Özellikle
gelimekte olan ülkelerin çok daha düük
seviyelerde olanlar var. Fakat bu 1,5 yl içinde
dünyada o kadar çok ey deiti ki… Borç ve
milli gelir oranlarnda hiçbir dönemde olmad
kadar hzl yükselmeler yaadk.
Seyfettin Gürsel zin verirseniz öyle bir
bilgi vereyim: Bizim yaptmz toplantlarda
Sayn Babacan’n kafas çok netti. Ald
benchmark gelimekte olan ülkelerdi ve
bunlarn borç ortalamasnn yüzde 35 olduunu
söylüyordu. Yani yüzde 40’n altndayd.
“Biz bir an önce gelimekte olan emerging
market’larn borç ortalamasna gelmeliyiz”
diyordu. Onun için bu tercihi yapt.
Yani u anda gelimi ülkelerin dengeleri
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evet son 1,5 ylda çok deiti ama gelimekte
olan ülkelerde bu oran deimedi. Gelimekte
olan ülkeler hiçbir ekilde borç sarmalnn içine
girmediler. Dolaysyla Sayn Babacan’a bugün
sorsanz, bence yine “Evet bizim hedefimiz mali
kurall veya mali kuralsz bir an önce bu borç
rakamna ulamak” diyecektir. Birden dümez
ama birer puan gitseniz bile 7-8 yl alr.
M. Rauf Ate Serhat Bey sizce piyasa mali
kural çalmasna balanp ertelenmesini nasl
deerlendiriyor?
Serhat Gürleyen Türkiye’nin toplam borç /
milli gelir oranna, bütçe açna baktnzda
gerçekten mali kuralla ya da mali kuralsz,
borcun sürdürülebilirlii yönünde bir endie
yok. Bu, küresel yatrmcda da yok, yerli
yatrmcda da yok. Reyting irketlerinin birincil
önceliinin de borcun sürdürülebilirlii
olduunu sanmyorum. Hem borcun milli gelire
oran yüksek deil, hem içerideki tasarruflara
baktmz zaman borcu sürdürmeye yetecek
kadar yüksek.
Türkiye’de bankaclk sisteminin büyüklüü,
bir kriz durumunda, yabanc yatrmcnn
parasn ülke dna çkarmay istemesi gibi bir
durumda borcu sürdürmeye yetecek durumda.
Kamu borcunun yaps, vade uzunluu, TL –
yabanc para kompozisyonu, sabit faiz –
deiken faiz kompozisyonu gibi birçok faktöre
baktmzda artk bu risklerin azaldn
görüyoruz. Bu yüzden mali kural uygulamasnn
olmayaca ya da ertelenecei haberi geldikten
sonra da piyasalarda bir sat yaanmad. Aslnda
“mali kural konacak” açklamasndan sonra faiz
oranlarnda bir düme oldu. Risk priminde bir
azalma oldu. Ama yasa tasarsnn ertelenecei,
belki hiç çkmayaca endieleri gelmesine
ramen de piyasalarda sert bir tepki görülmedi.
Bunun da en büyük nedeni, Botan Hanm’n da
dedii gibi, bütçe performansnn iyi olmasyd.
lk 8 ayda bütçe performansna baktmz
zaman da gerek faiz d fazla taraf, gerek bütçe
aç taraf, gerek hükümetin yapt
özelletirmeler, hükümetin bu olay makul
ölçüde sürdürdüünü görüyoruz. Elbette
hükümetin seçim öncesi makul ölçüde harcama
yapaca da piyasa oyuncular tarafndan
öngörüldü. Sorun bunun sürdürülebilir düzeyde

Toplantnn moderatörlüünü Capital &
Ekonomist Dergileri Yayn Direktörü
M. Rauf Ate üstlendi.

yaplp yaplmayaca. Piyasalarda da u anda,
faiz oranlarndan da belli olduu gibi fazla bir
endie yok.
Deniz Gökçe Ortada göz önüne alnmas
gereken bir faktör var. 2009’un sonundaki orta
vadeli programa baktmz zaman, programn
sosyal boyutunda agresif bir durum yok. sizlik
rakamlar 14 civarnda götürülecek, 2-3 yl sonra
13’e inecek. Büyüme rakamlar da 5’e kadar
çkyor. Bu ortamda borç oranlar 47, 48, 49 gibi
rakamlarda dolayor. Bütçe açn da 6’da 3’e
ittirmek gibi bir durum var.
Ben orta vadeli programda bütçeye baktm
zaman, bütçenin hazrlanmasnda, mali
endielerin sosyal endielerin önünde geldiini
gördüm. 2009 ylnda baktm zaman, “Bu
sosyal bir program deil mali bir program” diye
düünüyordum. Yabanc yatrmclar bunu
hemen görüyorlard. Onlarn açsndan kur
riskini, faiz riskini artrmayan bir durum olduu
için, “daha satn alnabilir bir yaklam” diye
bakyorlard. Sonra 2009 bütçe aç
tahminlerden küçük geldi. 2010’da bakyoruz,
hedefin altnda gidiyor.
Serhat Gürleyen Türkiye’nin göreceli
avantaj da artt. Hatta sadece Türkiye’nin deil,
genelde gelimekte olan ülkelerin avantaj artt.
Eskiden gelimekte olan ülkelere bakldnda
bir kredi riski görülürdü. Yani paranz geri alp
alamayacanz bilemezdiniz. Gelimi ülkelerde

ise faiz artrm riski görülürdü. Merkez bankalar
sk para politikas uygulad zaman da faizde
yükselme olabilir ve siz de göreceli olarak zarar
edersiniz. Paranz almama riskiniz yoktur ama
bir frsat maliyetiniz vardr.
imdi tablo deiti. Baz gelimi ülkeler u
anda kredi riski içermeye baladlar. Gelimekte
olan ülkelerdeyse faiz riski var. Enflasyonun
yükselmesi, hzl büyümesi karsnda merkez
bankalarnn faiz artrma riski var. Yani tablo
tam tersine döndü. Buna paralel küresel
portföylerde gelimekte olan ülkelerin özellikle
sabit getirili kymetlerine olan yatrmlarda bir
artma oldu. Eskiden gelimekte olan ülke riski
yalnzca hisse senedinde alnrd. Çünkü
gelimekte olan ülkeler hzl büyürdü ve bu riski
da ancak hzl büyüme kompanse ederdi. imdi
gelimekte olan ülkeler hzl büyüdüü gibi
kredi riski de azald ve portföylerin yapsnda
ciddi bir deiim var. Sabit getirili kymetlere
daha fazla ilgi var. 2009’la karlatrdmzda
hisse senedi fonlarna giri, 2009 ylndan daha
az. Pozitif ve büyük bir rakam ama daha az.
Sabit getiriliye baktmzda ise 2009 ylna göre
tahvile yönelik para girilerinde yüzde 50’ye
yakn bir art var. Bu da Türkiye gibi gelimekte
olan ülkelerde faiz oranlarnn dümesini,
Hazine’nin borçlanma faizlerinin dümesini
salad.
Hazine ve hükümet açsndan baktmzda
böyle bir ortamda mali kural çkarmaya ihtiyaç
var m? Çok daha ucuza borçlanabiliyorsunuz.
CDS oranlar birçok gelimi ülkeden daha
aaya inmi durumda ve ciddi bir yabanc
yatrmc talebi var. Hükümet de kendini daha
rahat hissetmeye balad.
Deniz Gökçe Ama 2009 sonunda olarak
düünmek lazm. Yunanistan, talya, ngiltere’de
problemler var. Ayrca ABD’de ikinci dibin
konuuldu bir ortam. Bunlar da göz ard
etmemek lazm. Böyle bir ortamda tabii ki mali
kural anlaml.
Serhat Gürleyen Tabii haklsnz. Tüm o
hazrlklar, piyasalardan, deerli
ekonomistlerinden görü alnmas hep bu
süreçte, bahsettiiniz korkular yaanrken oldu.
Ama sonra bakld ki gelimekte olan ülkelerde
bir sistemik risk yok. Hatta Türkiye birçok
gelimekte olan ülkeye kyasla da daha iyi bir
konumda. Çünkü çou gelimekte olan ülke,
küresel büyümenin hzl olduu dönemlerde
yatrm yaplabilir durumdadr. Asya ülkelerinde
olduu gibi. Ya da emtia fiyatlarnn artt
dönemde yatrm yaplabilirdir. Baz Afrika
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ülkelerinde veya Güney Amerika’da olduu gibi.
Türkiye’nin böyle bir sorunu da yok. Türkiye,
küresel piyasalarda likidite olduu sürece,
dardan borçlanabildii sürece iç talebiyle
büyüyebilen bir ülke. Ve borçluluk oranlar da
fazla deil. Çok olumlu bir tablo çizmi
olabilirim.
Aye Botan Berker Bence aksine mali kural
tam da sizin bu çizdiiniz tablo çerçevesinde
gerekli. Yani Türkiye’nin aslnda baka bir
dayana olmadn siz kendiniz söylüyorsunuz.
Yani commodity (emtia) ihraç etmiyor, enerji
aç var, i gücü piyasas açsndan Asya
ülkeleriyle rekabet edebilir durumda deil. Tam
da bu nedenlerle, yatrm devamllnn
salanmas için Türkiye’nin kendini belli
kurallara balamas lazm. imdiye kadar
yatrmclarn Türkiye’den kaçmasnn en büyük
nedeni kötü yönetimler, belirsizlikler,
istikrarszlklar oldu. Yani mali kuraln Türkiye
için bu kadar elzem olmasnn en önemli nedeni
Türkiye’deki bu belirsizlik ortamn gidermek
olmal. Çünkü Türkiye’deki en büyük risk her
zaman bu oldu. Hala da öyle. u anda ne risk
var? Kime sorsak ayn eyi söyleyecektir: Siyasi
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risk… Ne olaca belli olmaz, biri çkp bir ey
söyler, bir anda her ey deiebilir… Evet,
maalesef böyle, gerçek bu. Asl tüm bunlar
nedeniyle mali kurala acilen ihtiyacmz var.
Serhat Gürleyen Ben bunlar kendi
görüüm olarak deil, siyasetçilerin bak açs
olarak sundum. Biraz önce siyasetçilerin bunu
erteleme veya geciktirmelerinin ardndaki
nedenleri analiz ederken bunlar söyledim. Yani
onlarn gözlüünden bakmaya çaltm. Onlar
öyle düünmü olabilecei için bugün mali kural
ertelenmi olabilir demek istiyorum.
u anda yatrmc 10 yllk bir tahvili alyor.
Üstelik bunun için de yüksek bir risk pirimi
istemiyor. Bu, o yatrmcnn zaten 10 yllk
vadede, o ülkenin politikasna güvenmesi
anlamna geliyor. Zaten ite bundan sonra
siyasetçi rahatlad. Keke rahatlamasayd ve
bence de bu kanun çksayd. Mali kurala bence
de ihtiyacmz var. Bunun tersini
savunmuyorum. Ama empati yapmaya
çalyorum, kendimi siyasetçinin de yerine
koymaya çalyorum.
Aye Botan Berker Anladm, siz onlarn
gözlüüyle baktnz. Evet, olabilir tabii…

Seyfettin Gürsel unu da hatrlatmakta
yarar var. Bugüne kadar mali kuraln en önemli
taraftarlarndan ve destekleyicilerinden birisi
Türkiye’de Merkez Bankas oldu. Bu artc da
deildi. Raporlarnda da ikili görümelerde de
hep unu söylediler: “Biz para politikasndaki
duruumuzu, yani faiz politikamz mali kural
çkacakm gibi oluturduk”.
Bunda neden çok srarcydlar? Çünkü en
büyük endieleri yarn öbür gün mali disiplin
bozulduu zaman, toparlama günü geldiinde
bu toparlanmann dolayl vergiler üzerinden
yaplmas ve dorudan, enflasyon üzerinden geri
dönmesi endiesiydi.
MB, tüm raporlarnda mevcut riskleri
sayarken her zaman maliye politikasn bir risk
anmtr. Dolaysyla mali kural eer yasalam
olsayd en azndan MB, maliye politikalar
konusunda rahatlayacakt, bundan doan
endieleri giderilecekti.
M. Akif Hamzaçebi Merkez Bankas
bugüne kadar yazd tüm raporlarda, maliye
politikasn bir risk olarak gördüünü diplomatik
bir dille ifade etmitir. Merkez Bankas, maliye
politikasndaki zayflklar daima para

politikasndaki tedbirleriyle telafi etmeye
çalmtr. Bunu da bilelim.
M. Rauf Ate Akif Bey, hazr siz söz
almken sizden devam edelim. Seyfettin Bey’in
CHP’nin mali kurala bakna ilikin sorusunu da
yantlamanz rica ederim.
M. Akif Hamzaçebi Tamam. Seyfettin
Bey’in sorusuna geleceim. Ama önce izninizle
birkaç görüümü iletmek istiyorum.
Her kanunda olduu gibi bunda da mali
kural yasa tasarsnn sahibi hükümettir. Ama
“hükümet içindeki sahibi hangi bakan” diye
sorarsak, bu sorunun yant da Babakan
Yardmcs Sayn Ali Babacan’dr. Hükümet bu
tasary piyasalarn talebi üzerine hazrlam
deil. Ekonomi yönetimi, ekonomi bürokrasisi
bunu bir ihtiyaç olarak gördüü için hazrlayp
parlamentoya getirmitir.
Bu ihtiyacn gerisinde aslnda u var:
Bunlarn altnda 2007 ve 2008 yllarnda mali
disiplinin feda edilmi olmas yatyor. 2009 krizi
olmasayd da muhtemelen hükümet faiz d
fazlay en aza indirecek ekilde bir maliye
politikas uygulayacakt. O nedenle ekonomi
yönetimi bir mali kurala ihtiyaç duydu.
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Hükümet, “2007 ve 2008 yllarndaki gibi devam
edersek, yine 2000 öncesi sorunlara dönebiliriz”
endiesini tad için bu disiplini getirme
ihtiyac duydu. Önce bu gerçei söyleyeyim.
kincisi, Seyfettin Bey’in “CHP nasl destek
verdi?” sorusuna geleyim… CHP, benim
parlamentoda olduum dönemde, yani 2002’den
bu yana, mali disiplin konusunda titizlenmi bir
partidir. Gerek plan ve bütçe komisyonundaki
yasa görümelerinde, gerekse genel kuruldaki
görümelerde biz mali disiplininden sapma
anlamna gelebilecek bütün düzenlemeleri
eletiri konusu yaptk ve çözümlerimizle birlikte
hükümete sunduk. Mali Kural Yasa Tasars,
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüülürken
CHP Tekirda Milletvekili Sayn Faik Öztrak ve
ben, birlikte bir basn toplants düzenledik. CHP
olarak mali kural nasl desteklediimizi ifade

ettik. çerik ayrca tartlabilir ama ilke
dorudur. Mali disiplin kolay kazanlmyor.
Kazanlan bir eyi de feda etmemek gerekir.
2007-2008 yllar mali disiplinden saplan yllar
olmutur. CHP olarak, “Ayn zafiyet devam
ederse çok daha kötü günlere gelebiliriz, o
nedenle ii kurala balayalm ve hükümetleri bu
konuda snrlayalm” görüümüzü ifade ettik.
Bugün de ayn noktadayz.
Konumamn balangcnda kuraln kendisi
kadar samimiyet de önemli demitim. Aslnda
örnekleri çoaltmak mümkün ama burada o
kadar detayl anlatarak kimsenin zamann almak
istemiyorum. Ama çok yeni olduu için bir
örnek vereceim. Bu yl parlamento tatile
girmeden hemen önce kabul edilen bir kanun
oldu. Karayollar Genel Müdürlüü’nün kurulu
ve görevleri hakkndaki kanun. Bu kanuna,
DOÇ. DR. DENİZ GÖKÇE
Bizim asıl riskimiz sosyolojiktir.
Toplumun yarıdan fazlası son 50
yılda kırdan kente göç etmiştir. Bu
bence Türkiyeʼdeki sosyal-siyasal
problemin tam ortasındaki asıl
faktördür. Türkiyeʼdeki kaosun
ortasında bence sosyolojik aktörler
var. Bu risk ve siyasi gerilim
büyümediği sürece, Türkiyeʼnin
yaptığı ekonomi politikaları dünyada
saygı görecektir. Bunu sağlayacak
unsurlardan biri de bence mali
kuraldır. Ben olaya özetle böyle
bakıyorum.
Şunu da söyleyeyim: 2001
sonrası dönemde ekonomik
anlamda yapılmış pek çok olumlu
çalışma var. Bence seçim sonrası
yeni bir hükümet gelirse de bunu
görmeli ve bu yolda devam
etmelidir. Türkiye kriz öncesi
rakamlara göre 700 milyar dolarlık
ekonomisiyle, 130 milyar dolar
ihracat, 200 milyar dolar ithalat
yapıyordu. Yani 350 milyar dolarlık
bir dış ticaret hacmimiz var.
Ekonominin yarısı dışa açık.
Hakikaten Hong Kong gibi bir
ülkeye dönüştük. Bunu görmek
lazım. O yüzden Türkiyeʼnin yaptığı
her şey, attığı her adım artık herkesi
ilgilendiriyor. Bakıyorlar, takip
ediyorlar.
Geldiğimiz bu noktayı
bozmayacak aygıtlardan biri de mali
kuraldır diye düşünüyorum.
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Genel Kurul’da gece yars eklenen bir
önergeyle Yap-let-Devret projelerinin
feshedilmesi halinde, oradaki özel sektör
borcuna Hazine garantisi verilmesi maddesi
eklenmitir. te bu, mali disiplinde çok önemli
bir sapmaya örnektir. Bu örnekleri çoaltabiliriz.
Üstelik bu madde, ekonomi yönetiminin ve
Hazine’nin kar çkmasna ramen, siyasi
tercihlerle, politik gerekçelerle kanuna
eklenmitir. Bu da bahsettiim samimiyetin kötü
bir örnei olarak önümüzde duruyor.
Deniz Gökçe sterseniz denetimin Saytay’a
balanmas konusuna da bir deinin. Sizce bu
önemli mi, biz mi çok abartyoruz?
M. Akif Hamzaçebi Önce yasann içeriine
ilikin görülerimi tamamlayaym, o konuya da
geleceim. Özetle bu kanunda mali disiplin
uzun vadeli olarak getirilmeye çallyor. Bütçe
aç uzun vadede yüzde 1, büyümede yüzde 5
olacak. Tabii bütçe açn, yüzde 47’lerde olan
kamu borç stokunu Türkiye ile ayn kategoride
olan ülkelerin seviyesine yani yüzde 40’n altna
indirebilmek amacyla hzl bir küçülme
öngörülüyor. Ama borçtaki bu ani küçülme
Türkiye’nin yatrmlarn tehlikeye atabilir. Yani
kendi kendimize bir engel yaratm olabiliriz, bu
da büyümeyi tehdit edebilir.
Bütçenin fazla bir esneklii yok. Personel
giderlerini, cari harcamalar dar çkardmzda
hükümetlere manevra için fazla bir alan
kalmyor. Bu yüzden bütçe açn yüzde 1’e
indirebilmek amacyla hükümetlerin hemen
bavuraca en ksa yol yatrm harcamalarn
ksmak olacaktr. Bu da bizi büyüme ve istihdam
konusunda ciddi problemlerle kar karya
brakabilir. Ayrca ben yüzde 5 olarak belirlenen
büyüme hedefinin de düük tespit edildii
kanaatindeyim.
M. Rauf Ate Ama siz tasary ilke olarak
destekliyorsunuz… Peki sizce büyüme hedefi
yüzde kaç olmal?
M. Akif Hamzaçebi Evet, tabii ki
destekliyorum. Ama içerikte oynamalar olabilir.
Mesela büyümedeki potansiyel hedef olan
yüzde 5’i, 6 veya 7 yapabiliriz. Ayrca öyle
önemli bir konu var. Hükümet bir vergi reformu
yapma konusunda nasl bir iddia ortaya
koyuyor? Ben bu iddiay göremiyorum. Kayt
dn önleme konusunda hükümetin ortaya
koyduu program ciddi bir hüviyete kavumad.
Bana göre gerekli olan birtakm yasal
düzenlemeler yaplmas lazm ama bunlar
yaplmad için gelir tarafnda bir iyileme
bekleyemiyorum. Bu durumda biz sürekli olarak

yüzde 1’lik bütçe açn tutturabilmek için
yatrm harcamalarn ksma gibi bir zorunlulukla
kar karya kalacaz.
Deniz Bey’in bahsettii Saytay’n denetimi
konusuna gelirsem… zninizle ben denetimden
önce izlemeyi söylemek isterim. zlemenin
Maliye Bakanl’nda olmasn doru
bulmuyorum. Daha bamsz bir kurula vermek
gerekir.
M. Rauf Ate Yeni kurulacak bir kurul mu?
M. Akif Hamzaçebi Evet. Yeni kurulacak
bir kurul. çinde Merkez Bankas, Hazine,
üniversiteler, piyasa temsilcileri, ekonominin
dier aktörleri olur. Herkese güven veren bir
yapnn oluturulmas daha doru olur diye
düünüyorum. Bunu denetimden daha önemli
ve zorunlu buluyorum. Denetimi Saytay
yapabilir. Ama bunu TBMM adna yapmal.
Sonuçlar meclise gelmeli ve asl denetimi
parlamento yapmal.
M. Rauf Ate Teekkürler. Peki Deniz Bey,
siz nasl bakyorsunuz taslan içeriine? Taslak
bu haliyle çksa uygulanabilir mi? Yoksa
eksiklikleri var m?
Deniz Gökçe Buna iki ekilde bakmak
lazm. Türkiye’deki hükümetler açsndan da
bakmalyz. Son 30 yldaki çok partili
koalisyonlar Türkiye’yi hep erken seçime
götürdü. Seçim öncesi popülizme götürdü. Bir
de tek partinin olduu dönemler var. Tek partili
iktidarlarda mali kural uygulamak daha
kolaydr. Ama koalisyonlar olduu zaman zor.
Dolaysyla mali politikalarn çok partili bir
koalisyon yönetiminde birçok sorun
getirebileceini düünüyorum. imdiye kadarki
çok partili koalisyonlarn neden çöktüüne bir
bakalm. Özelletirme konusunda, sosyal
güvenlik konusunda, vergi konusunda uzlama
olmuyordu. Yani özetle mali kural tek parti
yönetiminde daha kolay uygulanabilecek bir
araç. Ama Türkiye’de tek partili iktidarn bir
garantisi yok. Bir veya iki seçim sonra koalisyon
çkabilir. O zaman i çok zora girer. Çünkü
bizdeki koalisyonlar genelde ar uçtaki 2 veya
3 partiyle oluuyor. Böyle durumlarda uzlama
olana da çok kalmyor. O nedenle özellikle
böyle koalisyonlu dönemler için mali kuraln
olmas gerektiini ve daha faydal olacan
düünüyorum.
Tabii ki baz yorumlar yaplyor. Babakan
da söyledi “içimizde IMF yaratmayalm”
eklinde. Ama 2001 krizinden sonraki
uygulamada, Kemal Dervi döneminde, IMF’nin
Türkiye’ye bir zarar olduunu kim söyleyebilir?
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Ben aksine çok da faydas olduuna
inanyorum. Ama kamuoyunda IMF’nin faydalar
ve zararlar konusunda çok açk, net bir bak
açs olmadn görüyorum. Hep kötüymü gibi
bir alg var.
Aye Botan Berker O biraz da yabanclar
suçlamamn daha kolay olmasndan
kaynaklanyor. Sonuçta kimse kabahati
kendinde bulmaz. Suçlayacak birini arar...
M. Akif Hamzaçebi Sonuçta IMF de hiçbir
zaman zorla gelmedi. htiyaç duyuyorsunuz,
çaryorsunuz, o da geliyor.
M. Rauf Ate Seyfettin Bey, size dönelim.
Siz taslan içeriini nasl buluyorsunuz? Eksik
yanlar var m, neler deiebilir?
Seyfettin Gürsel Hazine yetkilileri ve Sayn
Babacan’la yaptmz toplantlarda da dile
getirmitim. Oradaki senaryolarda u dikkatimi
çekti. Sayn Babacan bir an önce gelimekte
olan ülkelerin borç oranlarn yakalamay
hedefliyor. Bu ülkeler uzun zamandr mali kural
uygulayan, borç oranlar düük ülkeler. Bu
düük borç orann neden bir an önce
yakalamak istediini sorduumuzda, hedefin
Türkiye’nin bir an önce “yatrm yaplabilir ülke”
kredi notuna ulamas olduunu belirtiyordu.
Evet, bu meru ve hakl bir talep. Ve bunun bir
yolu da hakikaten mali kural olabilir. Ama
bence açkças daha önemli olan, mali disiplinin
piyasalar ve ekonomik aktörler tarafndan bir
güvence olarak görülmesi. Yani çok az da olsa
borç düsün. Böylece piyasalar görsün ki
“Türkiye yeterince mali disiplin uyguluyor. Borç
yava yava düüyor” desinler. Dolaysyla böyle
bir tercih yapacaksak parametreleri bir miktar
yüksek tutmak lazm.
Ben fikrimi açkça söyleyeyim: Bütçe
açnda belirlenen yüzde 1’i düük buluyorum.
Bunun 3 olmasa da en azndan 2-2,5 olmas
gerektiini düünüyorum. Potansiyel büyüme
hedefinde de yüzde 5’i çok muhafazakar
buluyorum. Daha yüksek olabilir bence.
M. Rauf Ate Sizce kaç olmal?
Seyfettin Gürsel Bence 6 olabilir. Ama u
var. Potansiyel büyüme konusu çok tartmal.
Türkiye bunu anlamyor.  adamlarmz da
anlamyor, sokaktaki adam da anlamyor.
Piyasalar da ne kadar anlyor emin deilim.
“Neden yüzde 5 olsun, biz daha çok büyüyelim”
diyorlar. Kimse sana “yüzde 5’ten çok
büyüyemezsin” demiyor ki! Bu potansiyel
büyüme hedefi. Tamamen teknik, nesnel bir
konu. Buradaki amaç sürdürülebilir bir büyüme.
Üzerine çkabiliyorsan tabii ki çkarsn.
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Potansiyel büyümeni de artrabilirsin. Tasarruf
orann, verimliliini artrrsn. Potansiyel
büyümen de artar. Türkiye’nin geçmi
deneyimleri ve performans gösteriyor ki,
potansiyel büyüme oran 5 ile 6 arasnda bir
yerlerde. Bence mali kuralda belirlenen yüzde 5
büyüme biraz muhafazakar. Borcu çok hzl
düürmek istemiyorsan bence 6 da olabilir.
Sonuçta bence hedef bütçe açnda 2 ve
büyümede ise 6 olabilirdi. Belki borç çok hzl
dümezdi ama o zaman o yatrmc bakanlar,
mali kuraln altn torpilleyenler bu kadar
ürkmezlerdi. “Eyvah yatrmlar çok mu kslacak”
demezlerdi. Belki de öyle olsa mali kural
imdiki gibi rafa kalkmazd. Bilemiyorum, tabii
ki bu spekülatif bir düünce. Ama ben ahsen,
eer günün birinde tekrar gündeme gelecekse,
mali kuraln parametrelerinin gevetilmesinden
yanaym.
M. Rauf Ate Peki mali kural yürürlüe
girdikten sonra belli bir süre bekleniyor mu
yoksa hemen devreye mi giriyor?
Seyfettin Gürsel Hemen uygulamaya
geçiyor. Bakn öyle ilginç bir taraf da var.
Bunu hiçbirimiz öngörmedik. Mali kural
hedeflendii tarihte, temmuz aynda çkm
olsayd 2010 ylnn bir büyüme tahmini
yaplacakt. Bu tahmin yüzde 5 ile
karlatrlacakt. Yine bütçe aç tahmini
yaplacakt ve yüzde 1 ile karlatrlacakt. Çok
ilginç bir ekilde 2010 ylnda, hiç kimsenin
beklemedii oranda olaanüstü bir büyüme
yaand. Ben son açklanan rakamlar hayretle
izliyorum. Yüzde 6’y bile skla skla telaffuz
ederlerken öyle rakamlar geldi ki ylsonunda
yüzde 8’i geçecei kesin. Türkiye son çeyrekte
yüzde 0 bile olsa –ki bunu kimse zaten
beklemiyor- büyümenin yüzde 6’y geçecei
kesin. Dolaysyla büyüme ylsonunda çok
büyük bir ihtimalle yüzde 8’in üzerinde olacak.
Bunu mali kuraldaki potansiyel büyüme oran
olan yüzde 5’le karlatrdmzda 3 puan am
oluyorsunuz. O zaman ne oluyor? Sonraki yl
üzerinize büyük bir yük biniyor. Burada ii
hakkyla yapmak önemli. Mali kural çkardnz
zaman çok gerçekçi olmanz ve kuralla fazla
oynamaya kalkmamanz lazm. Nasl söyleyeyim,
kurnazlk yapmaya kalkmamanz lazm.
M. Akif Hamzaçebi Tabii ki. Bir kere
çkardnz m bir daha deitiremezsiniz. O
zaman güveni kaybedersiniz.
M. Rauf Ate Okurlarmzn daha net
anlamas açsndan, mali kural 2011’de ilan
edildikten sonra, artk iptal edilene kadar devam

MEHMET AKF HAMZAÇEB
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edecek, deil mi? Yani ngiltere’deki gibi bir
olaanüstü durumda askya alnmas haricinde...
Seyfettin Gürsel Evet ama resesyon
dönemlerinde uygulanmayacana dair bir
madde zaten yasada var.
M. Akif Hamzaçebi Zaten kriz ortamnda
uygulama ansnz yok. Zaten uygulayan bütün
ülkeler de 2009 ylnda bundan sapt.
Deniz Gökçe Mehmet Akif Bey, siz uzun
yllar bürokratlk yaptnz için çok iyi bilirsiniz.
Teknisyenler, siyasiler tarafndan her zaman
zorlanrlar, sktrlrlar. Teknisyenin dorusu
siyasetçinin elinde eilip bükülür. Mali kuraln
bir yan da konuyu siyasetçilerin kontrolünden
alp teknisyenlerin kontrolüne vermek... Bence
bu Türkiye için çok önemli bir mantalite
deiimi.
M. Akif Hamzaçebi Kesinlikle katlyorum.
Bir örnek vereyim. Çok iyi hatrlyorum, 2000
ylnda cari açk sürekli yükseliyor ve IMF

sürekli cari aç önleyici tedbirler alnmas
konusunda bask yapyordu. Biz o zamann
teknisyenleri olarak birtakm önlemler üzerinde
çalyoruz ama ekonomi canl, talep iyi,
ekonomi büyüyor... Siyasiler iin hiç önlem
tarafna gelmiyordu. Bunu çok iyi hatrlyorum.
Tabii ki mali kural ekonomi yönetimini oldukça
rahatlatacak bir uygulama.
Deniz Gökçe Enflasyon hedeflemesi
teknisyenlere braklyor. Bu bence Türkiye’de
makro ekonomi konusunda bir kültürel
aamadr.
M. Akif Hamzaçebi Bence hükümetlerin
samimi durmalarn salamak açsndan tasarya
unu da koymak gerekir. Bütün gelir ve giderler
mutlaka bütçeye kaydedilecektir diye koymak
lazm. Çünkü birçok kanun hatrlarm. Birtakm
harcamalar bütçe dndan yaplmtr. Birtakm
gelirler de bütçeyle ilikilendirilmemitir.
Kanunlar böyle tanzim edildii için... Mali

SEYFETTN GÜRSEL
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kuraln temel ilkesidir bu. Bütün gelirler ve
giderler bütçeye girer. Ama bu ilkeye ramen
sapmalar olmaktadr. Bu hükmü açk ve net
biçimde mali kural yasa tasarsna koymak
gerekir.
M. Rauf Ate Botan Hanm, sizinle devam
edelim. Siz borç orannn dümesinin
Türkiye’nin kredi notunu yükselteceine
katlyor musunuz?
Aye Botan Berker Tabii Türkiye’nin daha
önce borcunun milli gelire oran dier
gelimekte olan ülkelerden daha yüksek
seviyedeydi. imdi biraz oynamalar oldu ama
halen en yükseklerden biri. Zaten Türkiye’nin
en büyük sorunlarndan biri de her yl bulmas
gereken d finansmann göreceli olarak daha
yüksek olmas. Çünkü cari açk var. Üzerine
ödemesi gereken anapara faiz tutarn
eklediimiz zaman her yl önemli miktarda
finansman ihtiyac oluyor. O dier ülkelerde bu
kadar yüksek olmuyor. Özellikle bunu gelirlere
oranladnzda Türkiye için sknt oluyor.
M. Rauf Ate Sizin açnzdan (Fitch Ratings)
Türkiye’nin notunu artrrken baktnz birinci
öncelik, kriter nedir? Bir de sras gelmiken
soralm: Türkiye’nin notu sizce de olmas
gerekenden daha düük deil mi? 1994 ylnda
krize girdiimiz dönemden daha düük u an...
Aye Botan Berker Türkiye’nin bugünüyle
o dönemi kyaslamak bence çok doru deil. O
dönemde Türkiye’nin öyle bir anlalmazl
vard. Borçlarn milli gelire oranna
bakyorsunuz. O dönem zaten Türkiye’nin borcu
çok yüksek deildi. ç borç, milli gelirin yüzde
10’unun altndayd. Öyle deerlendirdiinizde
Türkiye açsndan borç oranlar çok fazla bir ey
ifade etmiyor. Ama o zaman önemli oranda
monetizasyon vard. Yani açklar Merkez
Bankas fonluyordu. Zaten sonraki yllarda
bunun sonuçlarn hep beraber gördük.

Yani o dönemki Türkiye ile imdiki Türkiye
bence çok kyaslanabilir deil. Elma ile armuttan
daha benzemez durumdalar. Bence notlar da
ayn ekilde kyas götürecek durumda deil.
Not artrmaya gelince, bence çok fazla bir
ey yaplmasna gerek yok. Bu ekilde devam
etmesi, bozulma olmamas önemli. Bozulma
olmad takdirde zaman içinde zaten notlar
artacak. Ama iin içinde volatilite çok fazla.
Mesela biz geçen yl 2 not birden artrdk.
Hemen ardndan bir müddet bekliyorsunuz.
Çünkü geçmi deneyimlerimizden biliyoruz ki
Türkiye’de iler bir parça ileri gittiinde hemen
bir ey olur ve iler bozulur. Mali açklar balar,
para politikasnda bozulma balar... Bir adm
ileri gitmiken, iki adm geri gideriz. 1994 ylnda
reytingler baladndan beri tüm ekonomi
tarihimiz bu ekilde dalgalanmayla geçti.
Serhat Gürleyen Mehter adm gibi...
Aye Botan Berker Evet ayn mehter adm
gibi. Hep böyle gittik. 2001 krizinde çok çok
gerilere gittik. Zaten her zaman herkesin
söyledii gibi kredibilite bir kez kaybedildiinde
onu tekrar kazanmak çok daha zor oluyor. Yani
Türkiye’nin buradan artk geri gitmeyeceini
görmemiz, buna güvenmemiz lazm. Belki de bu
yüzden lüzumundan fazla dikkatli davranyoruz.
Seyfettin Gürsel Peki mali kural çksayd
size yardmc olmaz myd? Bizi çok etkilemezdi
diyorsunuz...
Aye Botan Berker Sonucunu, icraat
görmeden bizi etkilemezdi. Tabii ki mali kuraln
çkmas çok güzel bir ey olacak. Ama uyup
uymayacaklarn bilemiyoruz ki... Çkarlr ama
uymayabilirler...
Seyfettin Gürsel Peki uyduklarn
gördüünüz takdirde bu sizi etkiler mi?
Aye Botan Berker Tabii ki etkiler. Sonuçta
uzun vadeli bir güven getiriyor.
Deniz Gökçe Peki referandum sonuçlar 60-

PROF. DR. SEYFETTN GÜRSEL
”
AĞI OLACAK
İN 3’ÜNCÜ AY

“EKONOMİN

Ben doğrusu mali kuralı Merkez Bankası veya BBDK gibi çok önemli bir yerli çıktı olarak görüyorum. “Bu da
üçüncü çıktı olacak” dedim ve bu anlamda ciddi olarak da tasarıyı destekledim. Çünkü şu ana kadar daha önce
yapılan uygulamalarla para politikası ve bankacılık sistemi belli bir güvence altına alınmıştı. Eksik olan ayak maliye
politikasıydı. O kısım da mali kural ile güvence altına alınırsa üçlü tamamlanacak diye düşündüm. O nedenle mali
kuralı önemsedim ve destekledim. Ama maalesef ertelendi, belki de artık çıkmayacak. Bence yazık oldu. Şimdi
hükümet her defasında kendini ispatlamak, savunmak zorunda kalacak. Mali kuralın ertelenmesi seçim ekonomisine
bağlanacak. Onlar da “Hayır, seçim ekonomisi yapmayacağız” diye kendilerini savunmak zorunda kalıyorlar. Her
şekilde zan altında kalıyorlar. Başbakan çıkıp “Seçim ekonomisi kesinlikle yapılmayacak” diye açıklama yapıyorsa,
sadece bu bile aslında mali kuralın ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor.
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40 deil 40-60 çksayd, bir dahaki seçimin
öncesinde ne olur reyting kurulularnn bak,
ne yaparlar?
Aye Botan Berker Türkiye ile ilgili hiçbir
ey belli olmuyor. Bakn Anayasa Mahkemesi
karar çkt. Parti kapatlacak m kapatlmayacak
m deniyordu. Biz not artrmay düündüümüz
dönemde bu konuuluyordu. Parti kapatlacak,
büyük bir kaos çkacak... Böyle senaryolar
konuuluyordu. Türkiye’de ortam hep böyle.
Demek istediim bu. Hep bir dalgalanma,
tartma var.
M. Rauf Ate Geçmite bütçeler biraz kötü
yönetiliyordu. Mali kural olsayd bütçe yönetimi,
maliyedeki bürokratlar açsndan daha kolay
olur muydu?
M. Akif Hamzaçebi Kural her zaman için
daha iyidir tabii ki. Türkiye’nin 2000’den bu
yana uygulad kemer skma politikalar,
aslnda 2000 öncesi disiplinsiz dönemlerin
faturasn ödemektir. Dolaysyla 2000 öncesinde
gerçekten örtük de olsa kurallara bal bir
maliye politikas uygulam olsaydk, 2000
sonrasnda üphesiz çok daha rahat olacaktk.
Belki bu kadar uzun süren bir IMF program
uygulama zorunluluuyla kar karya
kalmayacaktk.
Yalnz unun da altn çizmek gerek diye
düünüyorum. Mali kural her eyin de çaresi
deildir. Bunu da bilelim.
Mali kurala olan ihtiyaç “hükümetler ne
zaman popülizme dönecek?” endiesiyle
douyor. Bu bizim eski hastalmzdr.
Hükümetler bugün veya daha sonra seçim ya da
baka bir nedenle mutlaka kural tanmadan
davranr, bütçe aç yaratr ve mali disiplin feda
edilir. te bu endieler nedeniyle mali kural
istiyoruz.
M. Rauf Ate Okurlarmzn daha net
anlamas açsndan soruyorum. Mali kural her
eye çare deildir dediniz. Neye çare deildir
örnein?
Deniz Gökçe Mesela sosyal güvenlik açna
çare deildir. Bu sorunu daha 50 sene
yaayacaz. Bu açk, 1999 ve sonrasndaki
toplumsal ahmaklklarmzn bir sonucu.
Ortalama yaam beklentisi 77, ama ortalama
emeklilik ya 46 olan bir ülkede mali kural ne
yapsn ki?
Aye Botan Berker Sonuçta öyle bir
durum var. Mali kuralda bir ksta gidiliyor. O
kstlamada, harcamalarn özellikle sosyal yapda
daha az avantajl olan kesimlere aktarlmasnda
skntlar yaanabilir. Yani gelir dalm daha
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fazla bozulabilir. O nedenle yaplacak kstl
yatrmlarn ülkenin nerelerine aktarlaca
konusu çok daha ciddi önem tayor. Bu tür
eylere dikkat edilmesi gerekiyor.
M. Akif Hamzaçebi Mali kuraln kendisi
otomatik olarak istikrar salayacaktr diye bir
ey söz konusu deil. Eer siz istikrarsz bir
ekonomiye, istikrarsz bir altyapya sahipseniz,
mali kural size kendiliinden bir istikrar
getirmez. Önce istikrar salayacaksnz, mali
disiplini salayacaksnz ve bunu devam
ettirmek için mali kurala bavuracaksnz.
Mali kural kendiliinden büyümeyi
salamaz. Böyle bir eye katlmyorum. Sayn
Babacan’n “borç stokumuzu bir an önce yüzde
40’larn altna indirelim” ifadesiyle kastettii ey,
bu olursa Türkiye’nin kredi notu artar, yatrmc
gelir, tasarruflar artar, faiz yükü azalr gibi uzun
vadeli bir projeksiyona dayanyor.
Ama eer mali kuraln çerçevesini iyi tespit
etmezseniz, aksi bir ekilde sizin büyümenize
ayak ba da oluturabilir. Yatrmlarnz ksmak
zorunda kalabilirsiniz. Açkças ben böyle
deerlendiriyorum.
M. Rauf Ate Sizinle devam edelim Serhat
Bey. Mali kural çksayd, zaman zaman
açkladnz aratrma raporlarnzda MKB’nin
hedefini ne kadar artrrdnz?
Serhat Gürleyen Biz icraata bakardk.
M. Rauf Ate Yani mali kural açklanp
uygulamaya geçseydi, bir hedef fiyat deiiklii
veya düzeltmesi yapmaz mydnz?
Serhat Gürleyen Öncelikle çkan mali kural
salam m? Örnein kanunla m çkt, yoksa
deitirmenin daha zor olaca bir yöntem olan
anayasann içine mi gömüldü? Buna bakardk.
Uygulamada denetleyici kim? Hükümetin veya
devletin kendisi mi kendisini denetliyor yoksa
dardan bamsz bir kurul mu bu ii yapyor?
Bu tip eylere bakardk. Art uygulamaya ve
sonuçlara bakardk. craat görmeden yatrmcy
çok da fazla yükseltmeyi tercih etmezdik.
M. Rauf Ate Peki bu mali kural çktnda
i dünyasna, irketlere nasl yansmalar olacak?
Seyfettin Gürsel Bahsettiiniz irketlerin bir
plan yapan, orta vadeli makro ekonomik gidii
takip eden irketler olduunu varsayarak bu
soruyu cevaplamam lazm. Ama açkças ben
Türkiye’deki irketlerin çok büyük bir ksmnn
bunlarla hiç ilgilenmediini düünüyorum. Ama
ilgilenecek olanlar da vardr tabii. Onlar için
öyle olacakt. “Maliye politikas nasl gidiyor,
bütçe doru mu gidiyor” gibi sorularn
yantlanmas için, bunlarn cevabn aramak için

imdiye kadar gösterdikleri zahmetlerden
kurtulacaklard. Mali kuraln çktn okuyup
rahatlayacaklard. Bir yl sonra medya onlara
“kural uygulanyor, iler yolunda” derse de bir
daha kafalarn maliye politikalar ve makro
dengelerle fazla yormadan, hesaplarn ona göre
yapp kendi yollarna devam edeceklerdi. Onlar

için, i dünyas ve irketler için böyle bir
avantaj, rahatl olacaktr bence.
Aye Botan Berker Enflasyon konusunda
daha pozitif beklentiler hakim olur. Onun
dnda devletin artk daha fazla
borçlanmayacan, yani borçlanma ihtiyacnn
azalacan bilirler. Bu durumda özel sektöre

AYE BOTAN BERKER
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borçlanma imkan daha çok olacaktr. Yani özel
sektör sermaye piyasalarn daha fazla
kullanabilmeye balar. Bence özel sektöre
faydas bu olur.
Serhat Gürleyen zninizle ben biraz önceki
konuya tekrar dönmek istiyorum. Sanyorum
kendini tam ifade edemedim.
Elbette ki hükümetin bütçe aç snrlamas
önemli. Bu bir ekilde ileride Merkez Bankas’n
monetizasyona yol açacak bir zorlamay ortadan
kaldryor. Ama bunun dnda faiz d fazlay
ya da bütçe açn snrlarken hükümet
harcamalar ve gelirleri azaltarak m bunu
yapacak? Yoksa genelde Türkiye’de olduu gibi
kamu mallarnn fiyatn artrarak, vergileri
artrarak m yapacak? Bunlar çok önemli.
Türkiye’de 2002’den beri ciddi bir ilerleme
saland. Bütçe aç azald, faiz d fazla
saland. Ama bu, yaplabilecek en kolay ekilde

SERHAT GÜRLEYEN
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yapld. Kamu mallarna zam yaplarak ya da
reel vergiler artrlarak bu saland. Bu bizzat
enflasyonu artrc bir etki dourdu. Ben Merkez
Bankas’nda çalyor olsam mali kuraln gelmesi
bir anlamda beni rahatlatrd ama iin bu taraf
da rahatszlk vermeye devam ederdi. Hedef
fonksiyonumu alrken bir ekilde kamu
mallarna ne kadar zam yapld da benim için
izlenmesi gereken bir parametre olarak kalrd.
Mali kural tek bana enflasyonu çözen bir
argüman deil. Gelir-giderin hangi noktada
dengelendii de son derece önemli.
M. Rauf Ate Seyfettin Bey, biraz önce
“Merkez Bankas tüm programn mali kural
çkacak öngörüsüyle yapt” gibi bir yorumda
bulunmutunuz...
Seyfettin Gürsel Tüm programn ona göre
yapt demeyeyim ama açkça unu söylediler:
“Para politikasndaki duruumuzu, yani faizi ne

zaman artracamz, ne kadar artracamz,
mali kural çkacakm gibi öngördük”. Çünkü
MB orta vadeli bir bakla yaklayor. Faiz karar
bugünden yarna alnmaz. Dolaysyla onlarn
deerlendirme fonksiyonlar içinde mali kuraln
çkaca varsaym vard.
M. Rauf Ate Ama çkmad. Peki imdi ne
olacak, nasl etkilenecekler?
Seyfettin Gürsel Büyük bir ihtimalle bugün
biraz rahatlam olacaklar. Çünkü Sayn Babacan
“Babakan talimat verdi, seçim ekonomisi
uygulanmayacak” dedi. Onlar da bundan
rahatlayacak. Ama hep ayn eye geliyoruz.
Uygulanacak m uygulanmayacak m, seçim
ekonomisi Babakan için nerede balyor,
nerede bitiyor? Bunlar görelim diyeceiz.
Deniz Gökçe Bunlar seçimden sonra
görebiliriz ancak...
M. Akif Hamzaçebi Bence mali kural
çkacakm gibi gözükmüyor.
Aye Botan Berker Seçim sonrasnda da m
çkmaz diyorsunuz?
M. Akif Hamzaçebi Seçim sonras çkararak,
seçimden sonraki hükümeti öyle bir kuralla
balamak da çok doru deil. unu demek
istiyorum: Diyelim bu yln sonunda çkt. Veya
2011’de seçimden önce mali kural çkt ama
yürürlüe girmesi için zorunlu olarak 2012
diyeceksiniz. 2011 seçiminden sonra gelecek
hükümeti bugünkü hükümetin anlayyla
tasarlanm olan bir mali kurala balamak doru
deil. Belki o hükümet daha farkl bir mali kural
çerçevesi hazrlamay daha uygun görecek.
Sonuçta ben seçim sonrasna kaldn
düünüyorum. Seçim öncesi hükümetin bu ie
gireceini hiç sanmyorum.

M. Rauf Ate CHP iktidara gelirse bir mali
kural uygulayacak m?
M. Akif Hamzaçebi Kesinlikle bir mali kural
ortaya koyacaz. Kendi anlaymz ve kendi
ekonomik programmz çerçevesinde. Ve ona
bal hareket edeceiz. Mali disipline son derece
önem veriyoruz.
Deniz Gökçe Böylece Türkiye’deki sa ve
sol partiler, ABD’deki Cumhuriyetçiler ve
Demokratlar gibi yaknlam olacak. Bu güzel
bir ey.
zninizle ben bir ey söylemek istiyorum.
Yurtdndaki yatrmclarla hem Türkiye’de hem
yurtdnda sk sk görüen bir kimseyim.
Bundan 5-6 sene evvel 300 milyon dolar
borçlanacak bir Türk irketi adna New York’a
gittiimizde, uluslararas bir Alman bankasnn
krediyi salayacak olan ksmnda ekonomi
prezantasyonumu yaparken bankadaki Alman
yetkili öyle demiti: “Siz Türkler çok tuhaf
insanlarsnz. Neden 3-5 senede bir kriz
çkartyorsunuz?”
te bu Türkiye’nin dardaki alglamasyd.
Üstelik ben Almanca bilmiyorum zannederek
yanndaki yardmcsna “Bak imdi bunlarn
ekonomisti neler uyduracak” gibi bir eyler
fsldamt. Tabii ben duramadm. Almanca
bildiimi de anlasnlar diye cevabm ngilizce
deil Almanca verdim. “Siz bizim 3-5 ylda bir
kriz çkartmak yerine 20-30 ylda bir dünya
sava çkarmamz m tercih edersiniz?” dedim.
imdi iin bu ksm konuyla ilgili deil tabii
ama varmak istediim asl nokta u: Türkiye’nin
dardaki algs 5-6 yl önce böyleydi. Ama
bugün d ülkelerde Türkiye hakknda böyle
sorular sorulmuyor bana. Böyle bir alg artk

SERHAT GÜRLEYEN
“YATIRIMCI

GÜVENMEK

İSTİYOR”

Piyasa siyasetçilere güvenmiyor. Hem Merkez Bankası yani para politikası cephesinde, hem maliye politikası
cephesinde, hükümetin bu politikaları aktif olarak kullanıp ya da yönlendirip, ekonomiyi de yönlendirmesini tercih
etmiyorlar. Türkiye için de aynı şey geçerli. Para politikasında daha sınırlı, maliye politikasında daha fazla olmak
üzere geçtiğimiz yıllarda bunun örneklerini gördük. Bu örneklerden de piyasanın oldukça acı tecrübeleri var. Ama
şunun altını çizmek lazım: Türkiye geçtiğimiz 10 yılda alınan yolda bunların çoğunu aştı. Yani biz 2000ʼli yıllarda
küresel yatırımcıya hizmet verirken, neredeyse her yatırımcının sorduğu standart sorular arasında “Türkiyeʼde
borçlanma sürdürülebilir mi? İflas riski nedir?” vardı. Biz de hep yatırımcıları Türkiye Cumhuriyetiʼnin borcunu
ödeyebileceğine ikna etmeye çalışırdık.
Son 4-5 yıldır ise böyle bir soru hiç duymadık. 2008-2009 yılında küresel kriz yaşanırken bile benzer sorular
gelmedi. “Merkez Bankası faizleri nereye kadar indirir?” sorusu geldi ama maliye politikasında ciddi bir endişe ortaya
çıkmadı.
İşte gelinen bu noktanın devamı önemli. Ben mali kuralın içeriği tam olarak anlaşıldıktan sonra, anayasanın içine
gömülecek şekilde çıkarılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum.
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yok. 2001 krizi sonrasnda Türkiye’nin her
kesimi ciddi bir fedakarlk yapt ve bu kötü imaj
bence deitirilebildi.
M. Rauf Ate Teekkürler. Botan Hanm,
sizin eklemek istediiniz eyler var m?
Aye Botan Berker Ben de son söz olarak
unu söyleyebilirim. Bence mali kural gerçekten
ekonominin üçüncü ayayd. Bundan sonra da
olabilir, bir ey gecikmi deil. Bu fikre ne kadar
hzl uyum salanrsa o kadar iyi olur diye
düünüyorum.
Deniz Gökçe Ben CHP’nin burada pozitif
bir yaklam içinde olmasn toplumsal anlamda
çok olumlu buluyorum. Onu eklemek isterim.
u andaki hükümetle u andaki muhalefetin
böyle önemli bir konuda ayn pozisyonda
olmalar bence Türkiye için güzel ve mantkl bir
ey.
Serhat Gürleyen Ben mali kuraln içerii
tam olarak anlaldktan sonra, anayasann içine
gömülecek ekilde çkarlmasnn daha doru
olacan düünüyorum.
Seyfettin Gürsel imdi yeni bir tartma
konusu olur bu. Ben açkças o kadar ileri
gitmeli miyiz çok emin deilim. Bunu çok doru
bulmuyorum. Bence yasa olarak çkmas
yeterlidir.

Aye Botan Berker Ben de anayasann
içine konmasnn hiç gerekmediini hatta yanl
olacan düünüyorum.
M. Akif Hamzaçebi Anayasal zemine
tanmas çok yanl olur. Çünkü kriz anlarnda
anayasay deitirmeden müdahale ansnn
olmas gerekir.
Serhat Gürleyen O zaman mali kural konsa
da birkaç yl içinde hükümetler istedikleri
takdirde brakabilirler öyle mi?
M. Rauf Ate Ben de onu soracaktm.
Bunun bir yaptrm var m? Dünyadaki dier
uygulamalar nasl?
M. Akif Hamzaçebi Genelde bir yaptrm
yok. Birkaç ülkede mali kural anayasal düzeyde
düzenlenmi. Ama birkaç ülkede yaptrm var.
Örnein Brezilya’da cezai yaptrm var.
Kanada’da bakanlar kurulu üyelerinin
maalarndan kesinti yaplyor. Ama çok büyük
ksmnda yaptrm olarak itibar kayb
gösteriliyor.
Bence ayrca bir cezai müeyyideye gerek
yok. En büyük ceza itibar kayb zaten. Onun
maliyeti dier tüm cezalardan daha fazla.
M. Rauf Ate Katldnz ve görülerinizi
paylatnz için okurlarmz adna hepinize çok
teekkür ediyorum.

DENIZ GÖKÇE

30 / 2010

trma Direktörü

trm Menkul Deerler Ara

SERHAT GÜRLEYEN /  Ya

P

MAL KURAL TÜRKYE
ÇN GEREKL M?

olitikaclarn ekonomiye müdahalesini
snrlamak için son 20 ylda ekonomi
yönetiminde dünya çapnda iki temel
deiiklie gidildi. Merkez bankalarnn
bamszlna kavumas ve mali kural
uygulamalar benimsendi.
Merkez bankalarnn bamszl 1990’l
yllarn banda gündeme gelen ve artk genel
olarak kabul gören bir uygulama. Merkez
bankalarnn temel görevi fiyat istikrarnn
salanmas olarak belirlendi ve bu görevi yerine
getirmeleri için serbestlik saland.
Hükümetlerin merkez bankalarna müdahaleleri
asgariye indirildi.
Maliye politikasn
siyasetin müdahalesinden
kurtarmak için mali kural
uygulamalar devreye
alnd. Maliye politikasna
yasayla tanmlanan bir
kural getirildi. Mali
kuraln düzgün bir
ekilde uygulandnn
kontrol edilmesi için mali
danma kurullar
oluturuldu. Ancak
merkez bankalarnn
bamszla kavumasnda elde edilen baar bu
alanda salanamad. Küresel kriz sonrasnda
durgunlua düen bir yn ülkede mali kural
uygulamas delindi.
Türkiye örneinde Merkez Bankas’nn
bamszl 2001 krizi srasnda saland, son 10
ylda baaryla korundu. Maliye politikas
cephesinde ise mali kural uygulamas
benimsenmedi. IMF destekli ve uzun vadeli bir
program eliinde faiz d fazla ve borç
büyüklüklerine getirilen snrlamalarla mali
disiplin saland.
BAST VE ANLAILIR
IMF desteinde uygulanan program sona
erdiinde ve yeni bir programn
uygulanmayaca anlaldnda, AKP Hükümeti
Orta Vadeli Program ile piyasalara güven verme
yoluna gitti ve bunda büyük ölçüde baar
salad. Türkiye küresel krizi, piyasalarda bir

kaos yaamadan intizaml bir ekilde küçülerek
atlatt.
Mali kural, 2010 ubat’nda AKP hükümeti
tarafndan gündeme getirildi. Gelimi ülke
piyasalarnn kamu borçlarnn yükseklii
nedeniyle dalgaland bir ortamda 2011 ylnda
uygulamaya konulacak mali kuraln
parametreleri 2010 Mays’nda kamuoyuna
tantld.
Mali kural herkes tarafndan anlalabilir ve
basit kurallara dayandrld. Hükümet bütçe
açklarnda ve dolaysyla kamu borçlanmasnda
kendisine kanuni snrlamalar getirdi. Buna kar
ekonomideki döngülere kar ekonomi
yönetimine esneklik tannd. Ekonomik
büyümenin yüksek olduu yllarda hedeflenenin
üzerinde tasarruf edilip, elde edilen fazlann
ekonominin kötü olduu yllarda bütçeyi
rahatlatmakta kullanlmasna izin verildi.
Mali kural ile IMF çpasna ihtiyaç
duyulmadan uzun vadeli bir perspektifle kamu
aç için hedefler konarak maliye politikasna
duyulan güvenin artrlmas ve risk primlerinin
düürülmesi hedeflendi.
PYASALAR OLUMLU
Piyasalarn mali kurala tepkisi ise son derece
olumlu oldu. Hazine’nin 10 yl vadeli borçlanma
maliyetiyle gösterge tahvilin faizi arasndaki fark,
tarihi olarak en düük seviyelere geriledi.
Babakan Erdoan’n isteiyle mali kural
uygulamasnn belirsiz bir tarihe ertelenmesine
ramen piyasalar iyimserliini bugüne kadar
korudu.
Mali kuraln uygulanmaya balamasnn
Türkiye için bir dönüm noktas olacana
inanyoruz. Merkez Bankas’nn bamszl
enflasyonla mücadelede nasl bir dönüm noktas
olduysa, mali kural da orta vadeli bir çpa olarak
ekonomiye duyulan güvenin artmasnda ve risk
primlerinin azalmasnda önemli rol oynayacak.
Ancak mali kuraln ekonominin tüm
sorunlarn çözecek sihirli bir araç olmadn da
belirtelim. Rekabet gücümüzdeki azalma, hzla
artan d açk ve yüksek isizlik gibi reel
ekonomideki dengesizliklere mali kuraln
faydas snrl olacaktr.
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MAL KURAL
NE GETRECEK?

ali Kural Kanun Tasars’nn temel
amac mali disiplini ve
öngörülebilirlii salayarak makro
ekonomideki istikrarn
güçlendirilmesidir. Daha açk bir ifadeyle kanun
tasarsnn temel iki amac vardr. lk olarak son
yllarda ülkemizde elde edilen mali disiplinin
sürdürülmesi, ikinci olarak da gelecee yönelik
kamu maliyesindeki öngörülebilirliin artrlarak
makro ekonomik istikrarn devam ettirilmesidir.
Böylece mali disiplinle beraber ekonomide uzun
vadeli maliye politikasnn oluturulmas
amaçlanmakta ve ayrca dier ekonomik
birimlerin de yatrm ve tüketim kararlarnn
daha uzun vadeli ve daha isabetli
oluturulmasna yardmc olunmasn
salamaktr.
Gerçekten kanun tasarsnn kapsam
belirlenirken hem bu amaçlar hem ülkemizin
kamu mali sistemiyle uluslararas standartlar göz
önünde bulundurulmutur. Bu çerçevede mali
kural kanun tasarsnn kapsam genel yönetim
sektörü olarak belirlenmitir. Genel yönetim
kapsamna, merkezi yönetime dahil idareler,
sosyal güvenlik kurumlar, yerel yönetimler ve
AB Hesaplar Sistemi’ne göre genel yönetime
dahil edilmesi gereken tüm kamu idareleri dahil
edilmitir. Böylece hem uluslararas standartlarla
karlatrma yapabilme imkan getirilmekte hem
de kamu kesiminin geni bir ksm kural içine
dahil edilerek güvenilirlik artrlmaktadr. Ancak
burada özellikle yerel yönetimlerin bamsz
bütçe yapmas sebebiyle mali kural
uygulamasnda bütünlüü bozucu faktör olarak
deerlendirilmektedir. Bu sebeple bu noktada
farkl çözümler tartlmaktadr.
Dier taraftan ülkemizin gerçekleri de göz
önünde bulundurularak genel yönetime ilave
olarak kamu iktisadi teebbüsleri için de ayr bir
mali kural düzenlenerek kamu sektörünün
tamam mali disipline tabi tutulmaktadr. Ayrca
ilk defa mali kural kanun tasarsyla kamu
iktisadi teebbüslerinin yan sra mahalli idare
iletmelerinin de dahil olduu tüm kamu
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iletmelerinin mali verilerinin izlenmesi hususu
düzenlenmektedir. Bu kapsamda ülkemizdeki
tüm kamu iletmelerinin toplam mali
büyüklükleri ve riskleri ortaya konulmu
olacaktr. Bu, mali effaflk açsndan büyük bir
adm olacaktr.
MAL KURALA NEDEN HTYAÇ VAR?
Mali kurallarn bir ekonomideki temel iki
ilevi, borç stoku ve bütçe açklarn azaltarak
mali sürdürülebilirlii salamas ve maliye
politikalarnda öngörülebilirlii artrmasdr. Mali
disiplinin salanmasyla borçlanma
maliyetlerinin dümesi ve vadelerinin uzamas
salanmakta, özel sektör yatrmlar için gerekli
finansal kaynaklar üzerindeki kamu basks
kalkmaktadr. Bu açdan bakldnda mali
disiplin her ülke için önem arz etmekte olup,
mali kural bunu salayacak önemli bir araçtr.
Mali disiplin her dönemde ekonominin
piyasa koullarnda ileyebilmesi açsndan
önemlidir. Ekonominin daralma dönemlerinde
ihtiyaç duyulan genileyici maliye politikasnn
da belirli kurallar çerçevesinde yürütülmesi ve
ekonomik büyüme dönemlerinde telafi edilmesi
gerekmektedir. Hazrlanan mali kural kanun
tasarsnn çizdii çerçeve, bu yaklam
yanstmaktadr. Ancak mali kurallarn
kendisinden beklenen ilevleri yerine getirmesi
için ekonomik birimler tarafndan kabul
edilebilir ve güvenilir olmas esastr. Bu nedenle
mali kuraln uygulamaya balamasnn
zamanlamas önemlidir. Mali kural uygulamasna
balamadan önce, bütçenin kapsamnn
geniletilmesi, bütçeleme sürecinin orta vadeli
perspektifle hazrlanmas, muhasebe ve
raporlama sistemlerinin effaf ve hesap verebilir
bir ekilde tesis edilmesi ve mali kurala
balamadan önce mali konsolidasyonun
salanm olmas önemlidir.
TÜRKYE EKONOMSNE NE KATACAK?
2006 ylndan beri mali sistemimizde önemli
bir yeri olan orta vadeli programlarn (OVP)
temel amac, orta vadeli bütçeleme ilkesine
dayanak oluturmas ve bütçeleme sürecinin

dayandrld makro ekonomik çerçevenin
belirlenmesi olmutur. Bu ileviyle OVP’ler üçer
yllk dönemler itibaryla hazrlanarak
öngörülebilirlie önemli katkda bulunmutur.
Mali kural ise maliye politikalarnn daha
uzun vadeli bir çerçeveyle oluturulmasna
imkan tanmaktadr. Böylece öngörülebilirliin
artrlmasna önemli katk salayacaktr.
Ayrca mali kural ile OVP’lerde açklanacak
olan maliye politikasnn çerçevesine bir yön
verilmi olacaktr. Mali kuraldan önce OVP’lerde
yer alan maliye politikas çerçevesi ve bu
çerçeve içinde kalmak artyla uygulanacak olan
politikalar ihtiyari bir ekilde belirlenirken, mali
kuraln yürürlüe girmesiyle OVP’de yer alacak
olan mali göstergeler ve bu göstergelere
ulaabilmek için ihtiyaç varsa alnacak tedbirler,
mali kuraln yön göstermesi sayesinde
belirlenmi olacaktr.
ÖZEL SEKTÖR RAHATLAYACAK
Mali kurallarn temel ilevlerinden biri olan
mali disiplinle borç stoku ve bütçe açklar
azalacaktr. Düen borç stoku ve bütçe
açklarna paralel olarak kamunun borçlanma
ihtiyac da azalaca için bu durum kamunun

finansal piyasalar üzerindeki basksnn
azalmasn da beraberinde getirecektir. Böylece
kamu taraf finansal piyasadan her geçen yl
daha az kaynak kullanacak ve özel sektörün
yatrmlar için daha fazla kaynak bulma imkan
oluacaktr. Bu da özel sektörün fonlama
maliyetlerini de azaltarak, yatrmlarn artmasna
imkan tanyacaktr. 2002 ylndan beri ekonomik
büyümenin salanmasnda da bu model temel
olmutur. Yani mali disiplin sayesinde hem reel
faizlerin dümesi salanm hem piyasalarda
bulunan fonlama miktar artt için özel
sektörün kullanabilecei finansman imkanlar
ucuzlam ve vadesi uzamtr. Bu da yatrmlarn
özel sektör eliyle yaplmasna ve özel sektör
kaynakl sürdürülebilir büyüme performansnn
elde edilmesine olanak salamtr. Önümüzdeki
dönemde de mali disiplinle özel sektör
yatrmlarnn önünün açlmas ve ekonomik
büyümeyle istihdam art bu sayede
gerçekletirilecektir.
Mali kuraln özel sektörü rahatlatacak olan
bir dier yönü de maliye politikalarnn
öngörülebilirliinin artmasyla ilgilidir. Artan
öngörülebilirlikle özel sektörün önünü görmesi,
kararlarn daha uzun vadeli verebilmesi, uzun
vadeli yatrm yapabilmesi imkan getirilmi
olacaktr.
DENETM  SAYITAY’DA
Bilindii üzere, bütçe yapma hakk Türkiye
Büyük Millet Meclisine ait olup, TBMM’nin bu
yetkisiyle ilgili TBMM adna denetim yapma
hakk da Saytay’a aittir. Bu sebeple; Mali Kural
Kanun Tasars’nda denetim yetkisi Saytay
Bakanl’na verilmekte ve denetimin kapsam
açkça belirlenmektedir. Buna göre Saytay,
sadece mali kural kapsamnda açklanan
muhasebe verilerinin denetimini, verilerin
doruluunu, güvenilirliini ve önceden
açklanm standartlara ve uluslararas muhasebe
ilkelerine uyulup uyulmadn denetleyerek
sonuçlarn kamuoyuna açklayacaktr. Bilindii
üzere denetim konusunda önemli olan nokta
denetimin bamsz bir organ tarafndan
yürütülmesidir. Bu açdan bakldnda bamsz
denetim birimi olarak Saytay Bakanl’nn
seçilmesi mali kural denetimi açsndan yerinde
bir karardr. Dünyadaki benzer uygulamalarn
çou da bu yöndedir.
Sonuç olarak belirtmek gerekirse, Türk
ekonomi bürokrasisi artk yabanc reçete ve
kurallarla deil, kendi milli kurallaryla
ekonomimizi yönetecektir. Bu ekonomi
tarihimiz için önemli bir dönüm noktasdr.
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