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Öz 
Ülke ekonomileri için makroekonomik dengelerin sağlanmasının dışında, bu dengelerin sürdürülebilir olması, 
daha önemli bir konu haline gelmiştir. Maliye politikalarının sürdürülebilirliği bu anlamda sıklıkla gündeme gelen 
bir konu olmuştur. Maliye politikası; vergi, harcama ve borçlanma araçlarını kullanarak ekonomik istikrar, 
ekonomik büyüme ve gelir dağılımında adaleti sağlamayı hedefler. Kamu harcamalarının finansmanı için büyük 
ölçüde vergiler kullanılmaktadır. Ancak, vergi gelirlerinin kamu harcamalarını karşılayamadığı durumlarda 
harcamaların borçlanma yoluyla finansmanı gündeme gelmektedir. Türkiye’de kamu iç borç stokundaki yükselişin 
vergi gelirleri ile karşılanamaz hale geldiği açıktır. Bütçe kısıtı teorisine göre; kamu iç borç stokundaki artışlara, 
bütçede faiz dışı fazlada bir artış ile yanıt verilebilirse mali sürdürülebilirliğin sağlanması söz konusudur. 
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 1975-2012 yılları arasında bir mali sürdürülebilirlik analizi yapmaktır. Çalışmada, 
Türkiye’de uygulanan maliye politikaları, iç borç stoku ve faiz dışı fazla değişkenleri açısından değerlendirilmiş ve 
Türkiye’de mali sürdürülebilirliğe ilişkin olarak uygulamada sıklıkla kullanılan birim kök ve eşbütünleşme testleri ile 
bu değişkenler arasındaki ilişki sınanmıştır. Sonuç olarak, seçilen dönem ve veriler açısından Türkiye’de mali 
sürdürülebilirliğin sağlandığı söylenebilir. 
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Abstract 
Sustainability of macroeconomic balances is became more important subject than providing balances for national 
economies. Sustainability of fiscal policies is a subject that frequently came to order. Fiscal policy aims economic 
stability, economic growth and equity in distribution of income to make with tax, expenditure and borrowing 
(indebtment). Taxes are mostly used to finance of government expenditure. In case tax revenues can’t meet to 
government expenditure, it is financed by borrowing. It’s clean that the increase of public domestic debt stock can 
not be met by tax revenues in Turkey. According to the budget constraint theory; fiscal policies are sustainable if 
the rise of public domestic debt stock could be answered by public sector primary surplus at the budget. 
The aim of this study is to make an analysis of fiscal sustainability in Turkey during 1975-2012. At this study, fiscal 
policies implemented in Turkey are evaluated in terms of  public domestic debt stock and public sector primary 
surplus and the relationship between them is tested by unit root and cointegration tests which are used in the 
application part of the study performed for fiscal sustainability in Turkey. As a result, it can be said that fiscal 
policies are sustainable in our country with respect to the period and data selected. 
 
Key Words: Fiscal Sustainability, Fiscal Policy, Fiscal Sustainability in Turkey, Budget Constraint. 
JEL Classification Code: E62, H61, H62, H63. 
 
 


