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2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

2008 bütçesi, 1998 yılından bu yana kesintisiz bir biçimde sürdürülen IMF po-
litikalarının ürünüdür. Nitekim 2008 bütçesi hazırlanırken 19. stand-by 

düzenlemesinin 7'nci gözden geçirmesi ve niyet mektubu çalışmaları eş zamanlı olarak 
yapıldı. Bütçedeki son rötuşlar ve üst üste yapılan zamlar da birlikte kararlaştırıldı. Bütçe-
nin şekillenişinde emek örgütlerinin ve geniş halk yığınlarının taleplerine kulak tıkayan hü-
kümet, sürecin her aşamasında IMF’nin onayını alma zorunluluğunu hissetmiştir. Mevcut 
bütçeler, uluslar arası tekellerin, büyük sermaye gruplarının ve rant çevrelerinin talepleri 
çerçevesinde şekillenmektedir. 

Konfederasyonumuz kuruluşundan bu yana bütçe süreçlerine müdahil olma gayretinde 
olmuştur. Dolayısıyla konfederasyonumuzun kavgası sadece hükümetlerle değil, ekono-
minin idaresini ele alan ulus üstü finans kuruluşlarıyladır. 

IMF direktifleri ile hazırlanan 2008 bütçesi, faiz ödemelerine verdiği öncelik ve kamu 
harcamalarını aşağı çekmek amacı ile önceki bütçelerin bir kopyasıdır. 

AKP hükümeti, IMF’ye teslimiyet bayrağını eline almış, sermaye çevrelerini heyecanlan-
dıran emek düşmanı politikaları birbiri ardına hayata geçirmektedir. 

2008 Bütçesini kalın çizgilerle, son 10 yılın bütçeleri ile ayrıştıracak herhangi bir veri yok-
tur. Emekçilerin ve geniş halk kesimlerinin sırtındaki vergi yükü ağırlığını korumaktadır 
Özel sektöre kaynak transferi ve vergi indirimleri, faiz ödemelerinde sermayeye kesintisiz 
sadakat, sosyal güvenlik sisteminin tasfiyesi, kamu kaynaklarının ve arazilerinin yağma et-
tirilmesi, sosyal devlet yerine yurttaşın dilenci konumuna getirilmesi gibi özellikler aynen 
korunmaktadır.
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Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan, ne zaman emekçiler bir talepte bulunsa “kaynak 
yok ki verelim” demektedir. Bu gerekçe AKP hükümetleri tarafından temel bir argüman 
olarak sürekli kullanıldı ve kullanılmaya devam etmektedir. Bu nedenle kaynakların belir-
tildiği ve nerelere harcandığının belgesi olan bütçelerin iyi irdelenmesi gerçeği de açığa 
çıkartacaktır.

EKONOMİDE KIRILGANLIK DEVAM EDİYOR

AKP hükümeti tarafından hazırlanan 6. bütçe olan 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Ancak söz konusu bütçe 1998 yılından bu yana 
kesintisiz süregelen IMF (Uluslar arası Para Fonu) bütçelerinin temel karakterini -önceki 
bütçeler gibi- üzerinde taşıyor. Küresel ekonomide yaşanan likide bolluğu, küresel etkile-
re açık ve yüksek cari açığı ile kırılgan bir yapıya sahip olan Türkiye ekonomisinin krize 
yatkın yapısında kurtarıcı bir rol oynuyor. Ancak uluslar arası piyasalardaki en ufak dalga-
lanma Türkiye ekonomisi açısından küçük çaplı tsunamiler yaratıyor.  

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 2008 Mali Yılı Bütçe Sunuş konuşmasında “Bütçelerimiz 
ne kadar sağlam, öngörülebilir ve güvenilir ise küresel dünyanın etkin bir üyesi olan ül-
kemizin küresel ekonomi içindeki yeri de o derece güçlü ve sağlam olacaktır”1 demekte, 
ardından “Dünya ekonomisi bir belirsizlik dönemi içindedir. İleride ne olacağını tahmin 
etmek güçtür. Bu bakımdan bizim gibi ülkelerin gelişmeleri yakından takip etmesi gerekti-
ğini özellikle belirtmek istiyorum. Bu nedenle, ABD, AB ve Japonya merkez bankalarının 
alacağı kararları izlemeye değer buluyorum. Bu kararlar, dünya ekonomisinin bundan son-
ra izleyeceği seyir açısından önemlidir” diyerek, küresel ekonomilerin etkilerini izlemek 
gereğine işaret etmektedir. 

Unakıtan, “…ülkemiz dış piyasalardaki hareketlerden etkilenebilmektedir. Bu, bizim iç 
dinamikleri yerine oturmuş ve küresel olaylardan etkilenen bir dünya ülkesi olduğumuzu 
göstermektedir” diyerek, ülkenin ekonomik kırılganlığını ve küresel piyasalara bağımlılığı-
nı bir başarı olarak gördüğünü ortaya koymakta ve küresel etkilerden korunmanın yolunu 
“yapısal reformlara, mali disipline ve özelleştirmelere devam etmek”te aramaktadır.2  

Gerçektende Türkiye yüksek cari açığı ile küresel etkilerden en fazla etkilenen ülkelerden 
biri konumundadır. Dünya ekonomisi ABD’de başlayan ve İngiltere’ye sıçrayan Mortgage 
krizi ile sallanmakta, ekonomik durağanlık tehlikesi yayılmaktadır.

Dolayısı ile küresel ölçekte yaşanacak en küçük bir kriz, Türkiye ekonomisinde bütçe 
dengelerini ve hedefleri büyük oranda sarsacaktır. AKP hükümeti tarafından başarı ola-
rak sunulan ve gerçekliği kamuoyu tarafından sürekli sorgulanan değerlendirmelerin risk 
olgusu karşısında fazla bir direnci yoktur.

1  Unakıtan, Kemal “2008 Bütçe Sunuş Konuşması (TBMM Genel Kurul)”, www.sgb.gov.tr/Files/2008-
Plan%20butce.pdf [Erişim: 25/12/2007] s.7
2  a.g.e  s.9
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BÜTÇE, RANTİYEYE VE SERMAYEDARA ÇALIŞIYOR

Unakıtan, “Bütçeler hükümetlerin bir yıl içinde millete sunacağı hizmetleri, izleyeceği 
ekonomik ve sosyal politikaları ortaya koyarlar. Bütçeler, Devletin nerelere ne kadar kay-
nak ayıracağını ve nerelerden ne kadar kaynak toplayacağını gösterirler. Ekonomideki 
ağırlıkları ölçüsünde ekonominin gidişatını belirlerler. Bir ülkedeki ekonomik faaliyet dü-
zeyi, bütçelerle şekillenir” derken uygulamaya konulacak bütçenin önemine dikkat çek-
mektedir. 

Gerçektende bütçe kaynakların dağılımını ortaya koyan temel bir belgedir. 2008 yılı büt-
çesi bu biçimiyle ele alındığında önceki bütçeler gibi, sabit ya da değişken kamu kaynakla-
rının belli kesimlere transfer işlevi göreceğinin de belgesidir.  

2002-2007 yılları arasında ödenen faiz miktarı toplamı 300 milyar YTL’yi aşmış durum-
dadır. Bu da kişi başına son 6 yılda 4.000 YTL’yi aşan miktarda faiz ödediğimizi göster-
mektedir. Halkın vergileri ile oluşan kaynaklar oluk oluk faiz ödemelerine gitmektedir. 
Yatırımlar için aynı dönemde yapılan harcama ise sadece 48 milyar 21 milyon YTL’dir. 
Yani faize yapılan ödemeler ile son 6 yılda yatırımların 6 katından fazlasını gerçekleştir-
mek mümkündür.

ZENGİN SERVETİNE SERVET KATTI

Bütçenin sermaye ve rant çevrelerine kaynak aktaran yapısı Türkiye’deki servet dağılı-
mına da doğrudan etki etmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Banka 
Mevduat Hesapları istatistikleri, TÜİK, Maliye Bakanlığı verileri ve KESK veritabanı üze-
rinden yaptığımız hesaplamalara göre, 2002 yılı Aralık ayından 2007 Ağustos ayına kadar 
1 milyon YTL ve üzerindeki banka hesaplarının değeri cari fiyatlarla yaklaşık 4 kat artış 
gösterdi.

Dar gelirli aylık geliri ile geçinemezken, tüketici kredilerine ve kredi kartına doğru hızlı 
yöneliş, borçları devasa oranlarda arttırdı. 2002 Aralık ayında Tüketici kredileri ile kredi 
kartı borçlarının toplam miktarı 6 milyar 605 milyon iken, 2007 Ağustos ayında bu miktar 
yaklaşık 13 kat artarak 84 milyar YTL’ye ulaştı. Aynı dönemde ödenmeyen kredi kartı 
borcu da 9,5 kat artarak 278 milyon YTL’den 2 milyar 637 YTL’ye yükseldi. Borcunu 
ödemediği için takibe uğrayan kişi sayısı 200 bini buldu.

Oluşan tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının miktarı kamu emekçilerine ayrılan bir 
yıllık kaynağın yaklaşık 2 katı düzeyinde. Bu dönemde kamu emekçilerinin ücretleri kira, 
ekmek gibi en temel harcama kalemleri karşısında ciddi kayıplar yaşarken, enflasyon kar-
şında da yerinde saydı. Reel ücretlerde ki artış oranı yüzde 2 gibi komik bir oranda kaldı. 
Cari fiyatlarla artış ise yüzde 65 düzeyinde gerçekleşti.
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113 BİN KİŞİ TOPLAM SERVETİN YARISINA SAHİP

Buna karşın banka hesabı 1 milyon YTL’nin üstünde olan banka müşterilerinin toplam 
serveti 33 milyar YTL’den 4 kat artış göstererek 131 milyar YTL’ye ulaştı. Ağustos 2007 
itibari ile bu serveti 19.075 mudi paylaştı. Bu miktar toplam servetin yüzde 39’unu oluş-
turuyor. 

Aralık 2002’de bu oran yüzde 24’tü. Mudi başına servet bu grup için 6 milyon 887 milyon 
YTL oldu. Banka hesabı 250 bin ile 1 milyon YTL arasında olan mudi sayısı ise 94 bin 
14 olarak gerçekleşti. Bu grupta ortalama servet 503 bin YTL’yi bulurken, 2002 Aralık 
ayından bu yana 2,6 kat artış gerçekleşti. Hesabı 250 bin YTL’nin üstünde olan 113 bin 
mudi toplam servetin yüzde 53’üne sahip oldu.

Buna karşın 10 bin YTL’den az hesaba sahip olanların toplam serveti aynı dönem için 
sadece yüzde 18’lik artış gösterirken, toplam servetin yalnızca yüzde 8’i bu grubun elinde 
kaldı. 2002 Aralık ayında bu oran yüzde 18 düzeyindeydi. Yani dar gelirli birikim yapamaz 
hale gelirken, zengin daha da zenginleşti. Gelinen noktada 3 milyon mudi toplam servetin 
yüzde 92’sine sahip durumda.

Milyon 
YTL

10 Bin 
YTL’ye 
Kadar

10 
Bin-50 
Bin YTL 
Arası

50 
Bin-250 
Bin YTL 
Arası

250 bin- 
1 milyon 
YTL 
Arası

1 Milyon 
YTL 
Üzeri

Top-
lam

Tüketici 
Kredisi 
ve Kredi 
Kartı 

Ort. 
Kamu 
Emekçi-
si Ücreti

Ara.02 25.116 28.879 32.258 18.201 33.520 137.973 6.605 568

Ara.03 24.687 31.666 34.534 18.917 45.507 155.312 12.843 618

Ara.04 29.183 38.369 40.816 22.423 60.274 191.065 26.448 702

Ara.05 25.378 46.421 50.811 32.497 96.382 251.490 45.535 779

Ara.06 26.910 53.385 65.336 41.726 120.291 307.647 69.101 834

Ağu.07 28.058 57.626 74.337 47.301 131.373 338.696 84.130 939

Mudi 
sayısı 
(Aralık 
2007)/ 
Milyon

68,9451 2,356043 0,678045 0,094018 0,019075 72,0923   

Mudi 
başına 
düşen 
servet 
(YTL)
ort.

390 22.659 96.359 443.805 6.306.190 4.267   

 Tablo 1 - Banka Hesaplarındaki bulunan yatırımların dağılımı
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FAİZ HARCAMALARININ AĞIRLIĞI ARTIYOR

Bu gerçekliğe karşın Bütçede kamu kaynakları, iç ve dış borç faiz ödemeleri ile yağma etti-
rilmeye devam ediliyor. 2008 yılı için ön görülen faiz ödemesinin miktarı 56 milyar YTL’yi 
buluyor. 2007 yılına göre bu yüzde 14,3’lük bir artış demektir. Buna karşın personel har-
camalarının yüzde 10,3, yatırım harcamalarının binde 7 artış göstermesi beklenmektedir. 
Yani faiz harcamalarının bütçe içindeki ağırlığı artırmaktadır. 2008 yılı ile birlikte son 3 
yıllık faiz ödemesinin tutarı 151 milyar YTL’yi bulmaktadır. 

Bununla birlikte iç ve dış borç stoku hızla yükselmeye devam ediyor. 2000 yılında 119 mil-
yar dolar olan dış borç stoku 6 yıllık dönemde yüzde 73 artış göstererek 206 milyar dolara 
yükseldi. İç borç stoku 2000 yılında 54 milyar YTL iken, bu miktar 251 milyar YTL’ye 
(200 milyar dolara) ulaştı. Borç stokunun toplamı 450 milyar doları bulurken bu miktar 
2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi hedefinin yaklaşık 2 katı düzeyinde. 

Grafik 1 - Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, http://www.hazine.gov.tr/stat/83y-2007.htm ERİŞİM: 
[30/11/2007]

İç borç faizinden faydalananlar kimler diye bakıldığında, yüzde 88,5’lik kısmının bankalar 
olduğu görülmektedir. Yani ülke kaynaklarının büyük bir kısmı iç borç faizleri yolu ile 
bankalara aktarılmaktadır. Bugün için faizden beslenen çok önemli bir kesimin varlığı söz 
konusu.
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Görüldüğü gibi faiz giderleri, gelirlerinin büyük kısmını ödediğimiz vergilerden oluşan 
bütçenin içinde kara bir delik olarak durmaktadır. AKP, IMF güdümlü diğer hükümetler 
gibi, faizden beslenen çıkar çevrelerine yaslanmaktadır. Dolayısıyla faiz giderleri konu-
sunda herhangi bir düzenlemeyi söz konusu dahi etmemektedir. Oysa faiz ödemeleri ko-
nusunda yapılacak bir düzenleme bütçede büyük bir rahatlama sağlayacak ve temel kamu 
hizmetleri ile yatırıma daha fazla kaynak aktarmanın yolunu açabilecektir. 

Hükümet böyle bir tercih yerine bütçeyi baskı altında tutmakta, kamu hizmetlerinin ni-
teliksizleşmesi, personele duyulan ihtiyacın kronikleşmesi ve yatırımların durması paha-
sına faiz ödemelerine dokunmamaktadır. Kamu emekçilerinin bütün itirazlarına rağmen, 
Tasarrufa Teşvik Fonunda biriken paralarının geri ödemelerini zamana yaymasını bilen 
hükümet, aynı şeyi iç ve dış borçlar içinde yapabilir. Ancak bu sınıfsal bir tercihtir. AKP 
kendisini iktidara taşıyan rant çevrelerine, uluslararası tekellere ve tefeci örgütlere sırtını 
dönmektense, yoksul halk kitlelerine sırtını dönmeyi tercih etmektedir.    

TÜRKİYE KAMU YATIRIMI FAKİRİ

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (EUROSTAT) Hükümet Konsolide Bütçe İstatistikleri, 
2008 yılı Programı, DPT ve BUMKO verileri ile 2008 Merkezi Yönetim Bütçe Taslağı 
dikkate alınarak yaptığımız araştırma sonuçlarına göre Türkiye, merkezi yönetim bütçe-
sinden yaptığı yatırım harcamasının milli gelire oranı bakımından Avusturya, Almanya, 
Danimarka, İngiltere, Belçika gibi altyapısını büyük oranda tamamlamış ülkelerden daha 
çok pay ayırırken, alt yapı ihtiyacı fazla olan ve kalkınmakta olan ülkelerin gerisinde kal-
maktadır.

Bütçe içerisinde Sermeye Giderleri başlığı altındaki yatırımlara milli gelirinden en yüksek 
payı ayıran ülke yüzde 5 ile Çek Cumhuriyeti olurken, bu ülkeyi yüzde 4 üzeri pay ayıran 
Lüksemburg, Macaristan, Malta ve Polonya izlemektedir. Milli Gelirinin yüzde 3–4 ara-
sındaki kısmını bu kaleme ayıran ülkeler İspanya, İrlanda, Yunanistan, Fransa, Slovenya, 
Kıbrıs, Hollanda, İsveç, Estonya’dır. Yüzde 2-3 arası pay ayıran ülkeler ise, İtalya, Portekiz 
ve Finlandiya’dır. 

Söz konusu yatırımların Milli Gelir içerisindeki payı Avrupa Birliği 27 ülkesi için 2006 
yılında ortalama yüzde 2,5, Türkiye için ise 2006 yılında yüzde 2,1 olarak gerçekleşti. 2007 
yılında yüzde 1,8 olarak belirlenen bu oranın 2008 yılı için yüzde 1,6’ya çekilmesi gündem-
dedir. 2006 yılında merkezi yönetim bütçesi içerisindeki yatırımların miktarı 12 milyar 98 
milyon YTL iken, 2007 yılında 11 milyar 688 milyon olarak belirlenmiştir. 2008 yılı için ise 
bu miktarın 11 milyar 776 milyon YTL olması hedefleniyor. Buna göre 2008 yılı bütçesin-
de sermaye giderleri başlığındaki yatırımların miktarı 2006 yılının da gerisinde kalıyor.

Yatırımların bütçe içerisindeki payı son 25 yılda çok ciddi bir biçimde azalmıştır. Bu 
oran1980’li yıllarda ortalama yüzde 20, 1990’lı yıllarda ortalama yüzde 9 iken, 2000’li yıl-
larda yüzde 5’ler düzeyine inmiştir. 2008 bütçesindeki hedef  ise yüzde 5,3’tür. 
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Grafik 2 - Kaynak: 2006, 2007, 2008 Merkezi Yönetim Bütçesi TBMM Genel Kurul Sunuş Konuş-
maları, DPT Bütçe İstatistikleri

KİT’ler, belediyeler, döner sermaye vb. kapsamındaki yatırımlar ile birlikte toplam kamu 
sabit sermaye yatırımlarının da 2008 yılında geriye çekilmesi hedefleniyor. 2007 yılında 
sabit sermaye yatırımlarının miktarı toplam kamu için 33 milyar 435 milyon YTL iken, 
2008 yılında bu miktarın 33 milyar 371 milyon YTL olması amaçlanıyor. 

Bir yandan kamu kaynakları kısılırken, diğer yerden özel sektör teşvik edilerek, toplumun 
malı olan kamu varlıkları sermaye kesimlerine transfer ediliyor. Maliye Bakanı tarafından 
yapılan açıklamaya göre 2003 yılından bu yana 399 adet hazineye ait taşınmazlarda serma-
yedarlara bedelsiz devir ve bedelsiz irtifak hakkı tesisi işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

EĞİTİM VE SAĞLIK ÖZELLEŞTİRİLİYOR

Yatırımların dağılımının gösterdiği bir başka gerçek ise, ticaret konusu olmaması ve para 
kazanma hırsına teslim edilmemesi gereken iki önemli sektörün, eğitimin ve sağlığın aşa-
malı olarak özelleştirilmesi çalışmalarıdır. Kamunun bu alanlara yatırımları azalırken, ka-
muya maliyetini artırmak adına özel sektör teşvik ediliyor. Buna göre 2008 bütçesinde eği-
time yapılacak sabit sermaye yatırımı kamuda yüzde 5,5 azaltılırken, özel sektör yatırımları 
kamu destekli olarak yüzde 26 artmaktadır. Sağlıkta sabit sermaye yatırımları kamu için 
yüzde 1 azalırken, özel sektörde yüzde 15 artıyor. Sağlık alanına yapılan 3 yatırımın ikisi 
özel sektör tarafından gerçekleştiriliyor.3 

3  Resmi Gazete, “2008 Yılı Programı”, 28 Ekim 2007, sayı.26684 mükerrer, s.48-59 çeşitli tablolar. (Türkiye 
Kamu Yatırımı Fakiri bölümünde yer alan kaynaksız bilgiler için)
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Öğrencilerin eğitim sisteminin finansmanına daha fazla katılması ve eğitim alanında özel 
sektörün teşvik politikasının sürdürülmesi, 2008 bütçesinin temel karakterlerinden birini 
oluşturmaktadır. Benzer bir biçimde sağlık alanında da özel sağlık kurumları teşvik edil-
mekte, sosyal güvenlik reformunun tamamlanması, kamu emekçilerinin iş güvencesinin 
ortadan kaldırılmasını amaçlayan kamu personel yasasının çıkartılması, özelleştirme uy-
gulamalarıyla kamu kaynaklarının yağmalanmasına devam edilmesi, özel sektörün kamu 
yatırımları alanında payının artırılması hedeflenmektedir. 

KAMU HARCAMALARININ GSMH İÇİNDEKİ PAYI KÜÇÜLMEYE 
DEVAM EDİYOR

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH), ülke ekonomilerinde belirli bir dönem içinde üretilen 
nihai mal ve hizmet değerlerinin toplamıdır. Kamu harcamaları ise, kamunun (eğitim, 
sağlık vb.) asli ve sürekli işlevlerinin sürdürülebilmesi için yapılan mal ve hizmet üretimini, 
transferleri ve yatırımları göstermektedir. 

Bütçenin GSMH içindeki payının küçülmesi kamunun temel mal ve hizmet üretimi için 
yaptığı harcamaların toplam harcamalar içindeki payının da kısılması anlamına gelmek-
tedir. Kayıt dışı sektörün ağırlığının giderek arttığı ülkemizde GSMH oranlarının gerçek 
rakamları göstermediği bir gerçektir. Dolayısıyla kamunun toplam GSMH içindeki payı 
gerçekten daha fazla görünmektedir. 

1990’lı yıllar boyunca konsolide bütçenin GSMH içindeki oranının yükseldiği görülmek-
tedir. Ancak kamu sektörü için bu artış mal ve hizmet üretimine dayanmamaktadır. Bütçe 
içinde faiz ödemelerinin giderek yükselmesi mal ve hizmet üretimini sıkıştırmakta, konso-
lide bütçenin payında üretime dayanmayan bir oransal artışa neden olmaktadır. Konsolide 
bütçenin önemli bir kısmını oluşturan bu kalem, devletin çok yüksek faizlerle borçlanarak 
rant geliri ile beslenen küçük bir azınlığa para transfer etmesi işlevi görmüştür. Yıllardır 
büyük sermaye çevrelerinin gelirlerinin önemli bir kısmı üretime değil faiz gelirlerine da-
yanmıştır. Dolayısıyla bütçe içinde faiz döngüsü kamu hizmetlerine değil bu kesimleri 
besleyerek emekçiler ve yoksulların eğitim, sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerinden 
mahrum olmasına yol açmıştır. 

OECD ülkelerinde kamu harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla içindeki ortalama-
sının yüzde 41,3 olduğunu görülmektedir. Türkiye’de ise Merkezi Yönetim Bütçesi için 
2008 yılı hedefine göre; bütçe giderlerinin GSMH’ya oranı yüzde 31,4’ten yüzde 31,1’e 
düşmektedir.4

2008 yılında faiz hariç kamu harcamalarının oranı ise yüzde 23 civarında olacaktır. Askeri 
harcamaları da düştüğünde bu oran yaklaşık yüzde 21’dir. OECD ortalamasında ise bu 
oran 34,8’dir. Türkiye kamu harcamalarına son derece az kaynak ayırmaktadır. Kamu 
harcamalarına ayrılan payın az olması, yetersiz sayıda okul, hastane, doktor, öğretmen, 
4  Unakıtan, Kemal “2008 Bütçe Sunuş Konuşması (TBMM Genel Kurul)”, www.sgb.gov.tr/Files/2008-
Plan%20butce.pdf [Erişim: 25/12/2007]
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fabrika, yol ve iş demektir. Aşağıdaki tabloda kamu harcamalarında OECD ve Türkiye 
ortalamaları karşılaştırılmıştır. (Bkz. Grafik 3) 

Grafik 3 - Kaynak: OECD, 2008 yılı bütçe sunuş konuşması 

Yukarda ki şekilde görüldüğü gibi Türkiye’de askeri ve faiz harcamaları hariç kamu harca-
malarının GSYİH oranı OECD ortalamasının çok altında kalmaktadır. Türkiye’nin üyesi 
olmayı hedeflediği Avrupa Birliği ülkelerinde ise kamu harcamalarına OECD ortalaması-
nın üzerinde bir pay ayırmaktadır.(Grafik 4)

Grafik 4 -
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KAMU EMEKÇİSİNE YETERLİ KAYNAK YOK

Kamunun niteliksizleştirilmesi sürecinin en önemli ayağını kamu emekçilerinin ücretleri-
nin baskı altında tutulması oluşturmaktadır. Kamu emekçilerinin bütçeden ve GSYİH’dan 
aldığı pay azaltılmaktadır. Bütçeden personele ayrılan pay 1992 yılında yüzde 41,74 dü-
zeyinde iken, bu oranın 2008 yılı için sosyal güvenlik primi -devlet primi dahil- yüzde 
24,75 hariç yüzde 21,87 olması hedeflenmektedir. Türkiye, kamu emekçisine milli geli-
rinden en az pay ayıran ülke konumundadır. Avrupa- 27 ülkeleri için kamu çalışanlarının 
GSMH içindeki payı 2006 yılı için yüzde 10,67 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 6,55 olarak 
gerçekleşti. Yani Avrupa-27 ülkeleri için GSMH içinde kamu çalışanlarına ayrılan pay, 
Türkiye’dekinden 1,63 kat daha fazla oldu. 

2006 yılı için kamu çalışanlarına ekonomiden en büyük pay ayıran ülke yüzde 17,36’lık 
oranla Danimarka oldu. Bu oran Türkiye’de ki payın 2,6 katıdır. Danimarka’yı yüzde 
16,06 ile İsveç takip ediyor. Türkiye’nin ayırdığı payın iki katından fazla pay ayıran diğer 
ülkeler ve oranları ise sırasıyla, Kıbrıs Rum Kesimi yüzde 14,79, Portekiz 14,53, Malta 
13,85, Finlandiya 13,84, Fransa 13,14. 

YUNANİSTAN’IN ÇALIŞANINA AYIRDIĞI PAY TÜRKİYE’DEN 1,8 
KAT DAHA FAZLA

Kamu çalışanlarına diğer ülkelerin ayırdığı pay ve Türkiye’de ayrılan paya oranları ise sırası 
ile şöyle: Norveç yüzde 12,79, 1,95 kat, Slovenya yüzde 12,08, 1,84 kat, Macaristan yüzde 
12,07, 1,84 kat, Belçika yüzde 12, 1,83 kat, Yunanistan yüzde 11,95, 1,82 kat. Diğer ülke-
lerde ise söz konusu oran yüzde 7,26 ile yüzde 11,22 arasında değişiyor.  

2008 Merkezi Yönetim Bütçesi tasarısına göre personel giderlerinin payının GSMH’ya 
oranının yüzde 6,79 olarak belirlendiği görülüyor. Türkiye artan kamu çalışanı ihtiyacına, 
çalışanların içinde bulunduğu sıkıntılara rağmen personel giderlerini baskı altına almaya 
devam ediyor.   

ÜLKELER Personel Giderleri/
GSMH (%) 2006 Yılı 
Verileri

Türkiye’ye 
Oran (kat)

Danimarka 17,06 2,60

İsveç 16,06 2,45

Kıbrıs 14,79 2,26

Portekiz 14,53 2,22

Malta 13,85 2,11

Finlandiya 13,84 2,11

Fransa 13,14 2,01

Norveç 12,79 1,95
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Slovenya 12,08 1,84

Macaristan 12,07 1,84

Belçika 12 1,83

Yunanistan 11,95 1,82

İngiltere 11,22 1,71

İtalya 11,05 1,69

Avrupa-27 10,67 1,63

Litvanya 10,14 1,55

İspanya 10,01 1,53

Polonya 9,74 1,49

ABD 9,66 1,47

Hollanda 9,43 1,44

Türkiye 6,55 1

Tablo 2 - Diğer ülkelerle karşılaştırma olanağı olması amacıyla hesaplamada Türkiye için 2006 
yılı verileri temel alınmıştır.

ÜCRETLER BASKI ALTINDA 

Kamunun niteliksizleştirilmesi sürecinin en önemli ayağını kamu emekçilerinin ücretleri-
nin baskı altında tutulması oluşturmaktadır. Kamu emekçilerinin bütçeden ve GSYİH’dan 
aldığı pay azaltılmaktadır. Bütçeden personele ayrılan pay 1992 yılında yüzde 41,74 düze-
yinde iken bu oranın 2008 yılı için yüzde 24,8 olması hedeflenmektedir. 

Grafik 5 - Kaynak: 2006 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı Gerekçesi, 2007 ve 2008 Merkezi Yö-
netim Bütçe Sunuş Konuşması
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YETERSİZ VE KURALDIŞI İSTİHDAM, KAMU HİZMETLERİNİ 
OLUMSUZ ETKİLİYOR

2008 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22. maddesinde “personel açıktan atamaları 
ile konsolide bütçe dışındaki kurum ve kuruluşlardan yapılacak memur nakillerinin topla-
mının emeklilik, istifa, ölüm ve nakil sonucu ayrılan personel sayısının yüzde ellisini aşa-
maz” denmektedir. Bu kadro sayısının azalması anlamına geliyor. Yani kamuda istihdam 
politikası halkın ihtiyaçları üzerinden değil, halka sıkı, sermayeye esnek mali politikaların 
ihtiyaçları üzerinden yürütülüyor. 

Kamu çalışanına yapılan harcamanın fazladan bir yük olmadığını, kamu hizmetinin asli 
unsurunun yeterli çalışanın istihdamından geçtiğini belirlemek gerekiyor. Bu çerçevede 
kaynak yokluğu iddiası ile çocukların öğretmensiz, halkın hemşiresiz, doktorsuz kaldığını 
personel azlığı, düşük ücret, sağlıksız çalışma koşulları nedeni ile kamu çalışanlarının ye-
terli düzeyde hizmet üretemediğini biliyoruz. 

Grafik 6 - Kaynak: OECD

Yetersiz istihdama rağmen Türkiye’de kamu emekçilerinin sayısı fazla olduğu demagojisi 
yapılmaya devam edilmektedir. Oysa OECD ülkelerinde kamu emekçilerinin nüfusa ve 
toplam istihdama oranlarına baktığımızda, Türkiye’de kamu çalışanı sayısının ne kadar dü-
şük düzeyde kaldığını daha açık bir biçimde görebiliyoruz. Örneğin, Finlandiya, Fransa ve 
Macaristan gibi ülkelerde toplam istihdam içinde kamu çalışanlarının oranı yüzde 20’lerin 
üzerindeyken, Türkiye’de bu oran sadece yüzde 9 düzeyinde kalmaktadır. 
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EKONOMİ YÜZDE 40 BÜYÜRKEN KAMU EMEKÇİLERİNİN ÜC-
RETLERİ YERİNDE SAYDI  

2002 yılında 498 YTL olan kamu emekçisi ortalama çıplak ücreti, 2007 yılında ortalama 
921 YTL olurken, ücretlerdeki artış yüzde 87 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde enflasyon 
artışı da yüzde 85 düzeyinde kaldı. Buna göre kamu emekçilerinin gerçek ücretlerinde 
ciddi bir artış yaşanmazken, Gayri Safi Milli Hasıla aynı dönemde yüzde 40 oranında artış 
gösterdi. 

YILLAR TÜFE 
(ORT)

TÜFE 
İNDEKSİ

ORTA-
LAMA 
ÜCRET

ORTALAMA 
ÜCRET 
İNDEKSİ

REEL 
ÜCRET 
İNDEKSİ

GSMH 
BÜYÜME 
ORANI

GSMH 
İNDEKSİ

2002 45 100 498 100 100 8 100

2003 25 125 618 124 99 6 106

2004 11 139 702 141 102 10 116

2005 10 153 774 155 102 8 125

2006 10 167 833 167 100 6 133

2007 9 182 921 185 102 5 140

Tablo 3 - Kaynak: TÜİK, DPT, Maliye Bakanlığı verileri, KESK veritabanı, Hesaplamada tazminat-
lar ve aile yardımı hariç tutulmuştur.

Yukarıdaki tabloda(Tablo 3); TÜFE ortalama indeksi için 2002 yılı 100 alınırken, bu oran 
2003 yılında 125, 2004 yılında 139, 2005 yılında 153, 2006 yılında 167, 2007 yılında 185 
olarak gerçekleşmiştir. Ortalama ücretler ve ortalama ücret indeksi ise yıllara göre 2002 
yılı için 498 YTL, 100, 2003 yılı için 618 YTL, 124, 2004 yılı için 701,5 YTL, 141, 2005 yılı 
için 774 YTL, 155, 2006 yılı için 833 YTL, 2007 için 921 YTL olmuştur.

Sonuç olarak 2002 yılında 100 olan reel ücret, 2003 yılında 99, 2004 yılında 102, 2005 yı-
lında 102, 2006 yılında 100, 2007 yılında 102 olarak gerçekleşti. Yani reel ücretler yerinde 
saydı. Buna karşın GSMH ve GSMH indeksi yıllara göre, 2002 için yüzde 7,9, 100, 2003 
yılı için yüzde 5,9, 106, 2004 yılı için yüzde 9,9, 116, 2005 yılı için yüzde 7,6, 125, 2006 yılı 
için yüzde 6, 2007 için yüzde 5 oldu. Sonuç olarak ekonomik büyümeden kamu emekçisi 
pay alamadı.

Eğer kamu emekçilerinin reel ücretleri Türkiye ekonomisi oranında büyüseydi 2006 yı-
lında ortalama bir kamu emekçisinin 921 YTL olan çıplak ücreti yaklaşık 1.265 YTL 
olacaktı.  
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VERGİ ADALETSİZLİĞİNDE ISRAR

Bir ülke de uygulanan vergi politikası o ülkede hangi kesimlerin kayrıldığını gelirler konu-
sunda hangi sınıflara yaslanıldığını göstermektedir. 2008 bütçesi, önceki bütçeler gibi bü-
yük sermeye kesimlerini, zenginleri kollayan, emekçiyi, yoksulu ise ezen bir öze sahiptir. 

Kayıt dışı ekonominin yüksek boyutlarda gezdiği, vergi kaçırmanın bir gelenek halini aldı-
ğı ve vergi afları ile ödüllendirildiği Türkiye ekonomisinde, gelirler politikası emekçilerin 
üzerine yıkılmış durumda. Yüzde 60’ı bulan kayıt dışı çalışma konusunda ise gerekli ted-
birler alınmamaktadır. 

2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde 171 Milyar YTL vergi geliri beklenmektir. 
Vergi gelirlerinin büyük bir kısmını dolaylı vergiler oluşturuyor. Mal ve Hizmetler 
üzerinden alınan dolaylı vergiler tüm kesimlere gelir düzeylerine bakılmaksızın 
aynı miktarda alınan vergilerdir. Vergi politikası açısından mal ve hizmetlerden 
alınan vergiler aynı zamanda sınıfsal bir tercihe işaret etmektedir. Gelir dağılımı-
nın nispeten daha düzgün olduğu ülkelerde dolaylı vergilerin oranı çok daha dü-
şüktür. Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirine oranı OECD ülkelerinde ortalama 
yüzde 30 iken, ülkemizde bu oran 2007 bütçesinde yüzde 70 gibi rekor bir düzeyde 
tespit edilmiştir. 

Maliye Bakanı bütçe sunuş konuşmasında, “2006 yılı başından itibaren yürürlüğe giren 
yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile vergi oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilmiştir. 
Böylece kurum kazançları üzerindeki vergi yükü de yüzde 45’ten yüzde 34’e düşmüştür. 
Benzer şekilde Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle Gelir Vergisi tarife yapısı 4’e 
indirilmiş, en yüksek vergi oranı ise yüzde 45’ten yüzde 35’e çekilmiştir” demektedir. Ku-
rumlar vergisinde ciddi bir indirime gidildiği gerçektir. Türkiye Koçlardan, Sabancılardan 
alınan kurumlar vergisi bakımından geçen sene yapılan indirimle OECD ülkeleri arasında 
en düşük düzeye sahip olan ülke konumuna gelmiştir. 

Hükümet halkın sırtındaki vergi yükünü artırırken, sermaye üzerindeki vergileri indirmek-
te, sonrada “vergileri indiren hükümet olarak tarihe geçtik”! diyebilmektedir. 

EMEKTEN YANA BÜTÇE, DEMOKRATİK TÜRKİYE

Konfederasyonumuz tüm bu değerlendirmeler ışığında, 2008 bütçesinin IMF ve sermaye 
çevrelerinin beklentilerini karşılamaktan öteye, geniş halk kitleleri ve emekçilerin beklen-
tilerini karşılamaktan uzak olduğunu tespit etmektedir. 

Kamu emekçilerini yoksulluğa, halkı kamu hizmetlerinden yoksunluğa terk eden bu bütçe 
derhal geri çekilmelidir. Kamu kaynaklarının kimlerden toplanacağına ve kaynakların ön-
celikli olarak hangi alanlara yönlendirileceğine halkın katılımı ile karar verilmelidir. Emek-
ten yana bir bütçe mümkündür. 
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Böyle bir bütçenin hayata geçirilmesi için öncelikle IMF ve Dünya Bankasının "Ya-• 
pısal Uyum ve İstikrar Programları" reddedilmelidir. Ülke ekonomisiyle ilgili alınan 
bütün kararlar, başta emek örgütleri olmak üzere toplumun örgütlü kesimlerinin ka-
tılımıyla oluşturulmalıdır.

IMF ile yapılan Stand-by anlaşması derhal iptal edilmeli, iç ve dış borçlar • 
yeniden yapılandırılarak ekonominin öncelikleri çalışanlar lehine yeniden 
düzenlenmeli, yatırımı, istihdamı ve büyümeyi esas alan bir ekonomik yapı 
oluşturulmalıdır.

Özelleştirme ve sosyal tesislerin satılması uygulamalarına son verilmelidir.• 

Kayıt dışı ekonomi derhal kayıt altına alınmalı, kaçak işçi çalıştırma, vergi • 
kaçırma gibi suçlara ağır yaptırımlar getirilmeli, vergi denetimi artırılmalı-
dır.

Vergi kaçırmayı özendiren ve ödüllendiren, yüksek gelir gruplarının lehine olan vergi • 
aflarına son verilmeli, finansal işlemler, faiz gelirleri üzerindeki vergiler arttırılmalıdır. 
Emekçiler ve küçük esnaf  üzerindeki vergi yükü azaltılmalı, sermaye üzerindeki vergi 
yükü artırılmalıdır. 

Gelir dağılımında adaletsizliğe neden olan vergi gelirleri içindeki dolaylı • 
vergilerin payı azaltılmalıdır. Asgari ücret yoksulluk sınırı dikkate alınarak 
belirlenmeli ve vergiden muaf  tutulmalıdır. Zenginlere servet vergisi uygu-
lanmalıdır.

Kamunun müdahale alanları genişletilmeli, kamu harcamaları toplumsal yarar doğ-• 
rultusunda yükseltilerek bütçe şekillendirilmelidir. Büyüme ve istihdamı arttırmak 
için kamunun yatırımcı niteliği hatırlanmalıdır.

Bütçenin hazırlanmasında demokratik süreçler işlemeli, sendikalar, demok-• 
ratik kitle örgütleri bütçe hazırlık süreçlerinde yer almalıdır. Halkın bütçe 
öncelikleri konusunda kararlara katılımını sağlayacak mekanizmalar geliş-
tirilmelidir.

Kamu çalışanlarının başta ücretleri olmak üzere bütün hakları toplu pazarlık süreciy-• 
le belirlenmeli; siyasi iktidar, KESK ile derhal toplusözleşme masasına oturmalıdır.

Kaynakları faiz olarak sermayeye aktaran değil, kamu hizmeti üreten bir büt-• 
çe oluşturulmalıdır.

Silahlanma, şiddet ve savaş politikalarına dayanan bütçe anlayışından vazgeçilmeli, • 
askeri harcamalar denetim altına alınmalı, fon uygulamalarına son verilmelidir.

Eğitime ve sağlığa ayrılan pay ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden belirlenerek • 
artırılmalıdır.

Kamu hizmetlerinin eşit, ücretsiz, nitelikli ve herkese ulaşılabilir olması sağlanmalı-• 
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dır.

Kamuda istihdam eksikliği; kadrolu, iş güvenceli çalışma üzerinden ihtiyaç • 
çerçevesinde derhal giderilmelidir.

KİT'ler ve sosyal güvenlik kuruluşları çalışanların denetiminde yeniden yapılandı-• 
rılmalı, prim ödemeksizin sağlık hizmetlerinden herkesin eşit olarak yararlanması 
sağlanmalıdır.

Bütçe, gelir dağılımını bozucu değil, gelir dağılımındaki adaletsizliği giderici • 
bir işleve sahip olmalıdır.

Kamuda reform adı altında gündeme getirilen yasalar geri çekilmeli, sosyal devleti ve • 
demokratikleşmeyi güçlendiren, emekçilerin haklarını geliştirici yeni bir reform için, 
sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla çalışmalar başlatılmalıdır. 
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