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Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

1929 Büyük Buhran’ı yaşanana ve Keynes iktisat sahnesine çıkana dek, ekonomik
istikrar, büyüme ve gelir dağılımında adaletin sağlanmasında, kamunun gelir, harcama ve
borçlarından faydalanma, bu araçların büyüklük ve bileşimlerinde düzenlemeler yapma fikri henüz
oluşmamıştı. Maliye biliminin önemi ve etki derecesi, Büyük Buhran’dan bu yanda giderek artmıştır.
Özellikle sosyal refah devleti anlayışının gelişmesine paralel olarak, daha önceleri devletten
beklenmeyen görevler ve bir çok ekonomik faaliyet, devletin görevi sayılmaya başlanmıştır.
İşte devletler faaliyetlerine devam ederken, ekonomik ve sosyal şartlar ile devlete ilişkin
düşünsel planda yaşanan gelişmeler de değişiklik gösterse de her ülkenin toplumsal refahı arttırma ve
piyasa başarısızlıklarını giderme amacıyla, optimal büyüklükte bir kamu ekonomisine ihtiyacı vardır.
Kamu, elindeki araç ve kaynakları iktisat politikasının gerçekleştirmeye çalıştığı bölüşüm, kalkınma
ve istikrar hedeflerine etkin bir şekilde kanalize etmeli, kamu ve piyasa ekonomisinin
verimsizliklerinin yol açtığı kamu borçlarını arttıran yönetim anlayışından uzaklaşmalıdır.
Maliye bilimi, kamunun ekonomik faaliyetlerini ve devletin varlık gerekçesini, gelirleri,
harcamaları, bütçesi, borçlanması ile tüm bunların kullanımına yönelik politikalar üzerinden inceler.
Bu derste, maliye teorisinin temel esaslarına, kamu gelirleri, kamu harcamaları, kamu bütçesi ve kamu
borçlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz. Okuyuculara faydalı olmasını dilerim.
Prof. Dr. Binhan Elif YILMAZ
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YAZAR NOTU
Devlete düşen ekonomik, sosyal, siyasi ve hukuki görevleri, faaliyetlerini, ulusal ve
uluslararası düzeyde ortaya çıkan etkileri takip edebilmek ve yorumlayabilmek için Maliye
bilimine ilişkin bilgiler edinmeniz yerinde olur. Devletin faaliyetlerinin kamu ve özel kesim
üzerindeki etkilerine seyirci kalmamanız, gelişmeleri yakından izleyebilmeniz ve iyi bir iktisatçı
olarak doğru kararlar alabilmeniz için Maliye Teorisi dersi kapsamında başta elinizdeki eser olmak
üzere, iktisat politikalarına ilişkin kitap, makale ve köşe yazılarını düzenli bir şekilde okumanızı
tavsiye ederim.
Bu eserde konular olabildiğince özlü sunulmaya çalışılmış, pedagojik açıdan konu
bütünlüğüne dikkat edilmiş, konuların pekişmesi ve ders üzerinde düşünmeye teşvik etmek
amacıyla gerekli yerlerde; Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz, Bölüm Kazanımları, Uygulamalar,
Uygulama Soruları, Bölüm Soruları, Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular başlıkları
hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz
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1. EKONOMİK SORUNLAR, EKONOMİK KESİMLER VE İŞLEYİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Özel ve ortak ihtiyaçların en etkin şekilde giderilmesi için ekonomik faaliyetler ile
rasyonel ve etkin bir çözüme bağlanması amaçlanır. Ekonomik faaliyetler ile maksimum fayda
yaratarak ihtiyaçların giderilmesi, kaynakların piyasa ve kamu ekonomisinde alternatif
kullanım yerleri tercihinin yapılması gerekir. Kamunun ortak ihtiyaçlara yönelik ekonomik
faaliyetleri, mali olaylardır.
Ekonomik faaliyetler farklı ekonomik sistemlerde, farklı mali olaylar ve etkiler meydana
getirir. Genelde kapitalizm ve sosyalizm olarak sınıflandırılan ekonomik sistemlerden kapitalist
sistemin öne çıkan kurumu piyasa ekonomisi, sosyalist sisteminki ise kumanda ya da planlama
ekonomisidir. Kapitalist sistemde kişiler ekonomik karar ve davranışlarında özgür
olduklarından, mülkiyet kişiseldir. Sosyalist sistemlerde ise tüketicilerin böyle bir özgürlüğü
kısmen de olsa olmadığından, mülkiyet toplumsaldır. Kapitalist sistemlerde piyasa
ekonomisinin aktörleri kârını, tüketiciler de faydalarını maksimize etme peşindedir. Karma
ekonomik sistem denen piyasa ve kamu ekonomisinin bir arada bulunduğu sistemde
ekonominin yapısı, hem piyasa ekonomisi (firmalardan) hem de kamu ekonomisinden (kamu
kuruluşlarından) oluşur.
Tam rekabet koşulları ve kendi çıkarlarını izleyen rasyonel birey modeline dayanan Neo
Klasik iktisat ekolünde, kaynakların etkin dağılıp-dağılmadığına ilişkin en önemli kriter, Pareto
Optimalite’dir ve Pareto Optimallik koşulları, üç çeşittir : Değişimde Etkinlik, Üretimde
Etkinlik ve Etkin Ürün Karması. Üretim ve tüketim yönünden etkinlik sağlandığında, toplumsal
refah maksimize edilir ve rekabet ortamı kaynakları Pareto Optimal biçimde dağıtabilir, ancak
gelir dağılımına yönelik yargılarda bulunmaz.
Maliye bilimi, mali olaylar ve mali kurumlarla ilgilenir. Kamu ekonomisinde
gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ve onların etkileri, mali olaylardır. Mali olaylar, devletin
görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan mali araçların elde edilmesi, kullanılması ve
mali yüklerin toplumda adil bölüşülmesi ile ortaya çıkan ekonomik, siyasi, hukuki ve sosyal
etkiler ile ilgilidir. Bu nedenle maliye bilimine yönelik incelemeler, kamu ekonomisinin ve
dolayısıyla devletin varlık nedenlerinin incelenmesinden oluşur.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sosyalist sistemler ile kapitalist sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Temel kavramlar

İleride kullanılacak
kavramları öğrenir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
olan

Piyasa
ve
kamu
Piyasa
ve
Kamu
ekonomisinde işleyişi ve
ekonomisinin işleyişi
Pareto Optimaliteyi öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


Maliye



Kamu Ekonomisi



Piyasa Ekonomisi



Tüketici Egemenliği



Görünmez El



Pareto Optimalite



Değişimde Etkinlik



Üretimde Etkinlik



Etkin Ürün Karması
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Giriş
İktisat bilimi dalında yazılan hemen her kitabın girişinde, benzer cümlelerle karşılaşırız:
“İhtiyaçlar sonsuz, bunların tatminine yönelik kullanılan kaynaklar ise kıttır. Kıt kaynakların
hangi ihtiyaçlar için ve hangi ölçüde kullanılacağı, iktisadi bir sorundur. Bu sorun; üretim,
dolaşım, bölüşüm ve tüketim gibi ekonomik olayların ortaya çıkmasına ve ekonomik
faaliyetlerin gerçekleşmesine neden olur”. Bu giriş cümlesinin ardından, bizler artık iktisadın
temel taşlarında yürümeye başlarız.
Ekonomik faaliyetlerin asıl amacı, ihtiyaçların sonsuzluğuna karşın imkânların kıt oluşu
nedeniyle ortaya çıkan sorunları rasyonel ve etkin bir çözüme bağlamaktır. Bu durumda temel
hedef olan ihtiyaçların giderilmesinin yanı sıra, bu ihtiyaçların ancak bir kısmını karşılayabilen
ve ayrıca alternatif kullanılma yerleri bulunan kaynakların, hangi ihtiyaçların tatmininde ve
hangi ölçülerde kullanılacağı sorununun da çözülmesi gerekecektir. Öte yandan ihtiyaçlar,
özellikle toplumsal nitelikte olan ihtiyaçların kimler tarafından ve ne şekilde saptanacağı,
bunların giderilmesine ilişkin ekonomik ve teknik sorunlar kimler tarafından ve nasıl bir
çözüme bağlanacağı ve bütün bu faaliyetlerin kim ya da kimler tarafından hangi oranlarda
gerçekleştirileceği önem kazanmaktadır.
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1.1. Ekonomik Faaliyetler, Mali Olaylar Ve Ekonomik Sistemler
İhtiyaçlar, özel (kişisel) ve ortak (kamusal, toplumsal) ihtiyaçlardan meydana gelir. Özel
(kişisel) ihtiyaçlar için piyasa ekonomisi, ortak (kamusal, toplumsal) ihtiyaçlar için kamu
ekonomisi görev alır. İhtiyaçların sonsuzluğuna karşın kaynakların kıtlığı sonucu oluşan
sorunların, ekonomik faaliyetler ile rasyonel ve etkin bir çözüme bağlanması amaçlanır.
Ekonomik faaliyetler ile maksimum fayda yaratarak ihtiyaçların giderilmesi,
kaynakların piyasa ve kamu ekonomisinde alternatif kullanım yerleri tercihinin yapılması
gerekir. Kamunun ortak ihtiyaçlara yönelik ekonomik faaliyetleri, mali olaylardır. O halde
kamunun ekonomik faaliyetleri olan mali olaylar, ortak ihtiyaçların tatminine yönelik olarak
kamu gelirlerinin elde edilmesi ve kullanılması ile ortaya çıkan ekonomik ve sosyal yönü
bulunan olaylardır.
Ekonomik faaliyetler farklı ekonomik sistemlerde, farklı mali olaylar ve etkiler meydana
getirir. O nedenle gerek özel gerekse ortak ihtiyaçların nasıl saptanacağı, bunların tatminine
yönelik sunum mekanizmasının nasıl işleyeceği ve kimler için, ne ölçüde gerçekleştirileceği,
temelinde, ekonomik sistemlerin çözümlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarır.
Gelirin emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimci olarak ifade edilen üretim faktörleri
arasındaki bölüşüm ilişkileri, aynı zamanda ekonomik sistemlerin ortaya çıkış noktalarını
oluşturur. Ekonomik sistemlerin ayırt edici özellikleri, sahip oldukları üretim düzeni ve
mülkiyet yapısıdır. Genelde kapitalizm ve sosyalizm olarak sınıflandırılan ekonomik
sistemlerin, mutlaka kurumları ve yapıları mevcuttur. Kapitalist sistemin öne çıkan kurumu
piyasa ekonomisi, sosyalist sisteminki ise kumanda ya da planlama ekonomisidir. Ayrıca
kapitalist sistem fiyat mekanizması, sosyalist sistem de merkezi planlama kurallarına göre
ekonomik faaliyette bulunur.
Kapitalist sistemde kişiler ekonomik karar ve davranışlarında özgür olduklarından,
mülkiyet kişiseldir. Sosyalist sistemlerde ise tüketicilerin böyle bir özgürlüğü kısmen de olsa
olmadığından, mülkiyet toplumsaldır. Kapitalist sistemlerde piyasa ekonomisinin aktörleri
kârını, tüketiciler de faydalarını maksimize etme peşindedir.
Günümüzdeki ekonomik sistemler, 1990 öncesine dek piyasa ekonomisi ve sosyalist
ekonomi düzenlerine sahip iken, SSCB’de yaşanan çözülmenin ardından sosyalist ekonomiler
terkedilmeye başlanmıştır. Ancak kapitalist ülkeler başta olmak üzere, hiç bir ülkenin sahip
olduğu tek kurum, piyasa ekonomisi olmamıştır. Çünkü piyasa ekonomisi ilke olarak, özel
ihtiyaçlara yönelik ve fiyatlandırabildiği mal ve hizmetleri üretip, bedel karşılığında sunar.
Oysaki ihtiyaçların bir bölümü de ortak olup, bazılarında fiyatlama ve pazarlanma mümkün
olmaz, bazılarında fiyatlama ve pazarlanma mümkün iken, sosyal optimumdan sapmalar
meydana gelir. Bu durumda söz konusu mal ve hizmetlerin üretimini, kamu ekonomisi üstlenir.
Karma ekonomik sistem denen piyasa ve kamu ekonomisinin bir arada bulunduğu
sistemde ekonominin yapısı, hem piyasa ekonomisi (firmalardan) hem de kamu ekonomisinden
(kamu kuruluşlarından) oluşur. Bu tür ekonomilerde kamu ekonomisi tam ve yarı kamusal
mallar olmak üzere toplumsal ihtiyaçlara yönelik mal ve hizmetleri üretirken, özel ihtiyaçlara
yönelik özel mal ve hizmetleri de piyasa kuralları gereğince üretir, ürünlerini ihtiyaç sahiplerine
piyasa kuralları ve fiyat süreci gereğince bedel karşılığında sunar.
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Görülmektedir ki her ülke ekonomisi, piyasa ve kamu ekonomisi olarak ikiye ayrılır.
Hiçbir ülkede, tarihin hiç bir döneminde tamamı piyasa ekonomisinden ibaret bir ekonomi
bulunmaz. Her ekonomide, en azından milli savunma ve benzeri kamusal hizmetleri üreten bir
kamu ekonomisi mevcuttur. Ancak bu durum, ekonominin esas yapısının kapitalist bir özelliğe
sahip olmasını engellemez.

2. Piyasa Ekonomisi Ve Kamu Ekonomisi
Günümüzde birçok ülkede ekonominin işleyişinde hakim sistem; kapitalist sistem ve bu
çerçevede piyasa ekonomisidir. Bu ekonomik yapı, liberal iktisat düzleminde yer alır. Ancak
piyasanın hakimiyeti ülkeden ülkeye farklılık gösterirken, kamu ekonomisi, gelişmiş,
gelişmekte olan ya da geçiş ekonomilerinde geçerli olmak üzere, mutlaka mevcuttur.

2.1. Piyasa Ekonomisinin Kapsamı Ve İşleyişi
Piyasa ekonomisi aktörlerinden tüketiciler fayda, üreticiler de kâr maksimizasyonu
peşinde koşarlar. Piyasa ekonomisinde sistemin işleyiş mekanizması, taleplerin açıklanması ve
fiyat oluşum sinyalleri ile arz ve talep arasındaki dengenin kurulmasına dayanır.
Piyasa ekonomisi, liberal iktisat ekolünün öngördüğü bir ekonomik düzendir. Bu düzen
içinde tüketici egemenliği hakimdir, tüketici mevcut mal ve hizmetler arasındaki tercihini
yaparken özgürdür. Piyasa ekonomisinde arzı talep düzenlerken, tam rekabet piyasasında hangi
mal ve hizmetin üretileceğine tüketiciler karar verir. Çünkü tüketiciler belli bir mal ya da
hizmeti daha fazla talep ederlerse, ceteris paribus, o mal ya da hizmetin fiyatı yükselir. Kâr
maksimizasyonu peşinde koşan firmalar da doğal olarak o mal ya da hizmetten daha fazla
üretmeye başlarlar. Bu arada firmaların, ürünlerinin birim maliyetini mümkün olan en düşük
seviyeye indirecek üretim teknolojisi ve faktör bileşimini uygulamaları, kârlarını
ençoklaştırmasını sağlar. Bu mekanizma çalışabildiği sürece, piyasa ekonomisinde sonsuz
ihtiyaçlarla kıt kaynaklar arasında optimal bir şekilde denge kurulmuş olur.
Piyasa ekonomisi fiyat mekanizmasına dayalı bir mübadele ekonomisi olduğundan,
ancak “bölünebilir” nitelikteki malları üretmesi doğaldır. Çünkü bölünemeyen bir malın bedeli
belirlenemez, bedeli belirlenemeyen mal da piyasa kuralları ve fiyat süreci gereğince
mübadeleye konu oluşturamaz.
Piyasa ekonomisine dayalı bir ekonomik sistemde savunma, diplomasi, asayiş ve adalet
gibi klasik kamu hizmetlerini üretmekle yükümlü kamu kuruluşları vardır. Ama kamu
kuruluşlarının faaliyetleri, ekonominin temel yapısını etkilemez ve değiştirmez.

2.1.1. “Görünmez El” Ve Rekabetçi Piyasaların Etkinliği
Görünmez bir elin yönlendirmesi (rekabet) sonucu kendi özel çıkar ve kârlarını izleyen
kişiler, kamu çıkarına da hizmet etmiş olur. Öyle ki, üreticiler (müteşebbis) kâr peşinde
olduklarından, malın satış fiyatı üretim maliyetinden yüksekse, potansiyel kâra ulaşmak için
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malı üretir. Öte yandan malın üretim maliyetini minimize edecek yöntemleri bularak da kârını
yükseltebilir. Bu durumda kâr hırsı, üretimin daha etkin bir şekilde gerçekleşmesini ve tüketici
ihtiyaçlarının ön planda tutulmasını sağlar. Etkin üretim yapamayan müteşebbisler ise rekabet
edemez ve piyasadan silinip giderler.
A. Smith’in görünmez elinin ardında görüldüğü üzere, piyasa testinden geçen mallar
üretilir. Fiyat mekanizması sayesinde arz-talep eşitliği sağlanır; arz ve talep fazlalığı halinde,
fiyatların aşağı ve yukarı hareket ederek, dengenin yeniden kurulması sağlanır. Dengeye
ulaşmada kamu ekonomisine ya da bir kamusal karara gerek yoktur.
Görüldüğü üzere rekabet, etkinlik yaratır. Ancak piyasa ekonomisinin kendi çoğu
çelişkisi, kişilerin kendi çıkarını izlerken kamu çıkarına hizmet ettikleri sonucunu ortaya
çıkarmaz ve işsizlik, durgunluk gibi sorunlar yaratan piyasa ekonomisinin, etkin çalıştığı da
söylenemez.

2.1.2. Pareto Optimalite
Tam rekabet koşulları ve kendi çıkarlarını izleyen rasyonel birey modeline dayanan Neo
Klasik iktisat ekolünde, kaynakların etkin dağılıp-dağılmadığına ilişkin en önemli kriter, Pareto
Oplimalite’dir. Çünkü Neo Klasik teorinin ya da Refah ekonomisinin birinci temel teoremine
göre, rekabetçi piyasaların ortaya çıkardığı kaynak dağılımları, bir kişinin durumunu
kötüleştirmeden, başka bir kişinin durumunu iyileştiremeyen Pareto Optimal kaynak
dağılımlarıdır.
Pareto Optimallik koşulları, üç çeşittir :

2.1.2.1. Değişimde Etkinlik (MİOAX, Y = MİOBX, Y) : İki mal (x ve y) arasındaki

marjinal ikame oranı (bireylerin, bir maldan bir birim daha fazla tüketmek için, ikinci maldan
ne kadar fedakârlık etmeye razı olduğunu gösteren oran), iki tüketici (A ve B) için aynı olursa,
refahları daha fazla artmayacağı, değişim ve sonucunda kazanç da olmayacağı gibi, birinin
durumundaki iyileşme, diğerininkinin durumunu kötüleştirecektir.
Bütçe kısıtı altında faydasını ençoklaştıran tüketici dengesine göre, malların marjinal
ikame oranları, malların fiyatlarının (P) oranına eşittir. Dolayısıyla rekabetçi denge, Pareto
Optimal’dir.
MİOA X, Y = PX / PY
MİOB X, Y = PX / PY
2.1.2.2. Üretimde Etkinlik (MDOAE, S = MDOBE, S) : Üretim faktörlerinden emek ve
sermaye (E ve S) arasındaki marjinal dönüşüm oranı (üretim faktörlerinin marjinal
verimlilikleri arasındaki oran) tüm mallar için aynı olursa, üretim faktörlerinin bir maldan
diğerine kullanımı sonucu mal üretimini arttırmak mümkün olmaz.
Hasıla kısıtı altında maliyetini minimize eden üretici dengesine göre, üretim faktörlerinin
marjinal dönüşüm oranları, üretim faktörlerinin fiyatlarına (emeğinki ücret (w), sermayeninki
faiz (i)) eşittir. Dolayısıyla rekabetçi denge, Pareto Optimal’dir.
MDOA E, S = w / i
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MİOB E, S = w / i
2.1.2.3. Etkin Ürün Karması : Pareto Optimaliteyi sağlayan her dağılımın toplumdaki A
ve B kişilerine sağladığı faydalar beraber gösterildiğinde (Şekil 1), Fayda Olanakları Eğrisi elde
edilir.
Şekil 1. Etkin Ürün Karması ve Pareto Optimalite

Fayda Olanakları Eğrisinin eğimi, “marjinal dönüşüm oranı”na eşittir. Fayda, Fayda
Olanakları Eğrisinin Kayıtsızlık Eğrisini kestiği noktada en yüksek düzeydedir. Kayıtsızlık
Eğrisinin eğimi de “marjinal ikame oranı”na eşittir. Dolayısıyla iki eğrinin kesiştiği nokta olan
(1) no.lu noktada, marjinal ikame oranı ile marjinal dönüşüm oranı birbirine eşittir. Bir başka
deyişle arz edilen bütün mallar, aynı zamanda talep edilen mallardır ve üretim faktörleri en
verimli oldukları şekilde ve alanda kullanılıyor, demektir. Bu kesişim noktasında marjinal
ikame oranının marjinal dönüşüm oranına eşit olması halinde, fiyatlar da marjinal maliyetlere
eşitlenmiş olur.
MDOX, Y = MMX / MMY = PX / PY = MİOX, Y (1) no.lu nokta
Fayda Olanakları Eğrisini kesen, sonsuz Kayıtsızlık Eğrisi olduğu unutulmamalıdır.
Pareto Etkinliği sağlayan sadece (1) no.lu noktanın dışında, etkinliği sağlamayan ama
toplumdaki değer yargılarına göre daha adil bir bölüşümü ifade eden, örneğin (3) no.lu nokta
da geçerli olabilir.
Görüldüğü üzere Refah ekonomisinin birinci temel teoremine göre tam rekabet
koşullarında varılan rekabetçi dengeler, Pareto Optimal kaynak dağılımlarını gösterir. Üretim
ve tüketim yönünden etkinlik sağlandığında, toplumsal refah maksimize edilir ve rekabet
ortamı kaynakları Pareto Optimal biçimde dağıtabilir, ancak gelir dağılımına yönelik yargılarda
bulunmaz.
Oysaki kaynakların iki kişi arasında dağılımında (4) no.lu nokta, A kişisinin aslında
yoksulluk içinde yaşadığını gösterir. Etkinliği maksimumlaştırmak bir yana, ortaya çıkan
eşitsizliğin derecesinin toplumca ne dereceye kadar kabul edileceği önemlidir.
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Rawlsçu toplumsal refah fonksiyonu, toplumdaki en düşük refah düzeyindeki kişinin
refahına bağlıdır ve toplumda en düşük gelir düzeyindekilerin durumu iyileşmediği sürece
toplumsal refah artmayacağından, burada mutlak eşitlik durumuna geçerken vazgeçilecek gelir,
yüksektir. Oysaki Faydacı toplumsal refah fonksiyonunda, toplumdaki tüm kişilerin
faydalarının toplamının maksimize edilmesi amaçtır ve burada mutlak eşitlik durumuna
geçerken vazgeçilecek gelir, daha düşüktür.
Ancak bir kişinin faydasını azaltmadan bir başka kişinin durumunu iyileştiren kaynak
dağılımları, Pareto İyileştirme olarak kabul edilir. Pareto İyileştirme söz konusu olduğunda,
gelir dağılımı veri alınarak, toplumsal refah fonksiyonlarına göre yeniden bölüşüm
araştırılabilir.
Refah ekonomisinin ikinci temel teoremine göre, piyasa koşulları içinde kaynakların
yeniden dağılımı ile yeni bir rekabetçi denge oluşabilir. Kaynaklar yeniden dağıtılırken etkili
olan unsurlar, kamunun elindeki vergiler ve kamu harcama politikalarıdır. Burada kısıtımız,
vergilerin saptırıcı etkiler yaratmayan nötr vergiler olması ve harcamaların da piyasa aktörlerine
yönelik transfer harcamaları şeklinde sunumudur.

2.2. Kamu Ekonomisinin Kapsamı Ve İşleyişi
Bir ekonomik yapı içinde piyasa ekonomisinin yanı sıra, kamu ekonomisi de yer alır.
Kamu ekonomisi, piyasa ekonomisi veya karma ekonomi düzenlerinde -nisbi önemi
değişebilmekle birlikte- ekonomik yapının iki ana kesiminden biridir. Ekonomik yapı içinde
hem toplumsal ihtiyaçları karşılama hem de piyasa ekonomisinin pek çok yetersizliğini giderme
görevi, kamu ekonomisinindir. Görüldüğü üzere piyasa ekonomisinin, kaynakların etkin
dağılımı, istikrar, kalkınma ve bölüşüme dair başarısızlıklarını ortadan kaldıracak bir ekonomik
yapılanmaya daha ihtiyaç vardır.
Kamu ekonomisi ile piyasa ekonomisinin yapıları ve işleyişi birbirinden farklıdır. Kamu
ekonomisi malların sunumu, tercihler ve finansmanı açısından da piyasa ekonomisinden ayrılır.
Kamu ekonomisi taleplerin açıklanmasında piyasa ekonomisinden farklı olduğundan, piyasa
ekonomisindekine benzer bir talep ve fiyat mekanizması çalışmaz. Tüketicilerin (seçmenlerin)
taleplerini bildirdikleri tercih bildirme sistemi, demokratik sistemlerde oylamadır.
Kamu ekonomisinde üretilen mal ve hizmetler yelpazesinin bir ucunda savunma, asayiş
ve adalet gibi toplumsal ihtiyaçlara yönelik mallar, diğer ucunda kumaş, ayakkabı gibi piyasa
koşullarına göre üretilebilecek olan özel mallar yer alabilir. Burada önemli olan, hangi
faaliyetlerin kamu alanına girmesi gerektiğine ilişkin kriterlerin belirlenmesidir. Bu kriterler
bazı iktisatçılarca, piyasa başarısızlıkları ve ekonomide etkinlik ile adalete yönelik
düşüncelerdir. Buna göre, piyasa mekanizmasının hiç çalışmadığı veya eksik çalıştığı alanlarda,
kamu ekonomik birimlerine rol düşer.
Kamu ekonomisi, piyasa ekonomisinden farklı olarak kâr amacı dışında, iktisat
politikasının gerçekleştirmeye çalıştığı amaçlar olan ekonomik istikrar, gelir dağılımında adalet
ve iktisadi büyüme amaçlarına yönelir. Esasen kamu ekonomisinin, kâr amacı güttüğü de
söylenemez.
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Mülkiyet ilişkisi, kamu ekonomisi ile piyasa ekonomisini ayıran temel unsurdur. Bu
unsurun dışında, çalışma esasları, tabi oldukları hukuk kuralları ve personel politikaları da
farklıdır.
Kamu ekonomisinde üretimi gerçekleştirenler, kamu mülkiyeti altındaki kurum ve
kuruluşlar olan merkezi yönetim, yerel yönetimler, doğal tekel şeklinde örgütlenen kamu
ekonomik kuruluşları ve kamu-özel sektör ortaklıklarıdır.

2.3. Kamu Ekonomisi Ve Maliyesi
Bir ülkenin tüm ekonomik yapısının iki parçasından biri kamu ekonomisi, diğeri de
piyasa ekonomisidir. Bu iki ekonomik kesim bir arada, bazen birbirlerine rakip olmaksızın
bazen de rakip ve birbirlerini dışlayarak toplam üretim düzeyini değiştirecek şekilde faaliyette
bulunarak, tüm ekonomik yapıyı oluştururlar. Kamu ekonomisinde meydana gelen ekonomik
faaliyetleri, ekonomik ve mali yönden inceleyen bilim dalı ise maliyedir.
Maliye bilimi, mali olaylar ve mali kurumlarla ilgilenir. Kamu ekonomisinde
gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ve onların etkileri, mali olaylardır. Mali olaylar, devletin
görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan mali araçların elde edilmesi, kullanılması ve
mali yüklerin toplumda adil bölüşülmesi ile ortaya çıkan ekonomik, siyasi, hukuki ve sosyal
etkiler ile ilgilidir. Bu nedenle maliye bilimine yönelik incelemeler, kamu ekonomisinin ve
dolayısıyla devletin varlık nedenlerinin incelenmesinden oluşur.
Kamu ekonomisinde yer alan birimler, mali kurumlardır. Mali kurumlar ise ortak
ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmuş başta devlet olmak üzere, tüm kamu tüzel kişileridir. Bu
çerçevede merkezi yönetim, yerel yönetimler, sosyal güvenlik ve kamu ekonomik
kuruluşlarıdır.
Görüldüğü üzere maliye bilimi, ekonomide kıt kaynaklara talepte bulunan kamu
ekonomisinin gerçekleştirdiği ekonomik faaliyetler olarak gelir elde etme, harcama yapma,
gelir-gider dengesizliğini giderme yollarını, yöntemlerini, sınırlarını ve sonuçlarını ekonomik,
sosyal, mali, siyasi ve hukuki yönden inceler.
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Uygulamalar
Sovyetler Birliği’nde sosyalist sistemden kapitalist sisteme dönüşüm süreci, bu
bölümün önemli bir uygulamasıdır
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ortak ve özel ihtiyaçların tatminine yönelik faaliyetleri yürüten kamu ve
piyasa ekonomisi, işleyiş ve kapsam açısından ele alınmıştır. Bu çerçevede iki ekonomik kısım
arasındaki farklılıklar, Pareto optimalite kavramı başta olmak üzere, kamu ve piyasa
ekonomisinin kaynaklar ile hangi mal ve hizmetleri üretecekleri, ürettiklerinin nitelik ve
özelliklerinin neler olduğu, üretimlerini hangi metotlarla finanse edecekleri, sorularına da yanıt
aranmıştır
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Bölüm Soruları
1. Mali olay nedir, tanımlayınız.
2. Kapitalist sistemde ekonomik faaliyetler nasıl işler?
3. Sosyalist sistemde ekonomik faaliyetler nasıl işler?
4. Piyasada rekabeti sağlayan koşullar nelerdir?
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2.DEVLET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN EKOLLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Ekonomi tarihi boyunca çeşitli ekollerin devlete bakışı, özellikle her ekolün devletin
ekonomiye müdahalesi noktasında felsefeleri, kamu harcamalarının arttırılması, para-maliye
politikalarına verdiği ağırlık, bütçe ve borçlanma konularındaki görüşleri ve devletin
ekonomiye müdahalesi noktasındaki fikirleri, birbirlerinden farklıdır.
Merkantilizmde devletin gücü, elindeki değerli maden stoku ve servetidir, dış ticaret
fazlası vermeye yönelik müdahaleci bir anlayıştır. Merkantilizme bir tepki niteliğinde ortaya
çıkan Fizyokrasi, doğal düzen anlayışını benimsemiştir. Devlet faaliyetlerinin özgürlük
üzerinde baskı yarattığını, o nedenle doğal düzenin sürmesi için özel mülkiyete ve onun
özgürlüğüne dayalı bir sistemin geliştirilmesi gerektiğini savunmuştur.
Klasik iktisatçılara göre minimal devlet, ekonomiye en az müdahale eden, sadece tam
kamusal malları sunan devlettir. Klasik iktisatçılar devletin sadece savunma, diplomasi, asayiş
görevlerini yerine getirmesi, bir “jandarma devlet” olması gerektiği görüşü etrafında hemfikir
olmuşlardır. 1929 yılındaki Büyük Buhran sonrasında, Klasik ekolün buhranın problemlerine
çözüm bulamayacağı açığa çıkınca, buhranın sebeplerini açıklayan ve çözüm önerilerine olan
talebi karşılayan iktisatçı, J. M. Keynes olmuştur. Ona göre modern devlet müdahalecidir, güçlü
ulus-devlet olma özelliğine paralel olarak, devlet ekonomiye konjonktürün gerektirdiği
müdahaleyi yapabilmek için mali araçlarına hakimdir.
Neo Klasik düşüncede, Klasik İktisadi ekolden farklı olarak piyasa ekonomisinin
başarısızlığa uğrayabileceği görüşü hakimdir. Dolayısıyla devlet, piyasa başarısızlıkları
durumunda (optimal kaynak dağılımı, ekonomik istikrar, ekonomik büyüme ve gelir
dağılımının sağlanması) ekonomiye müdahale eder.
Friedman ve onun görüşündeki ekonomistler, kamu harcamalarının artışına ve
borçlanma mekanizmasına, devletin özel sektöre rakip olarak ödünç verilebilir fonlar
piyasasına girerek faiz oranlarını arttırması ve özel yatırımları dışlaması (crowding-out)
nedeniyle sıcak bakmazlar. Ayrıca geniş bütçe açıklarına yol açan popülist içerikli iradi maliye
politikası önlemlerinin faiz oranlarını yükseltmesi, borcun finansmanında kullanılacak vergi
artışlarına yükümlü tepkilerine yol açması ve bütçe açıklarının Merkez Bankası kaynaklarından
karşılanmasına da, enflasyona neden olacağı gerekçesiyle taraftar değildir.
Arz Yanlı iktisadın kurucusu Nobel ödüllü A. Laffer’e göre, vergi oranlarındaki artış,
vergi hasılatını beklenen oranda arttırmaz. Çünkü vergiler yatırım, tasarruf ve emek arzı
üzerinde saptırıcı etkiler yaratarak, büyümeyi negatif etkiler. Bu teori devletin hareket alanını,
vergi indirimi gerçekleştirilmesi, rekabetin ve teknolojik yeniliğin geliştirilmesine yönelik
düzenlemelerin hayata geçirilmesi şeklinde sınırlar.
Kamusal Seçiş iktisatçıları, Keynes’in önerdiği maliye politikası uygulamalarının
bütçenin açık vermesine ve borçlanma ile finansmanında, borcun yükünün gelecek nesillerce
taşınmasına yol açması nedeniyle eleştirmişlerdir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Günümüzde hakim iktisat ekolü nedir? Özelliklerini anlatınız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Devlet Gerçekte Nedir?

Devlet kavramını, ekonomik
açıdan tanımlamayı öğrenir.

Devlet
Ekoller

Müdahalesinde Müdahale yanlısı iktisadi
ekoller ile müdahale yanlısı
olmayan ekolleri öğrenir.

Devlet
Ekoller

Müdahalesinde Devletin
ekonomik
müdahale araçlarını öğrenir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Merkantilizm



Fizyokrasi



Klasikler



Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler



Keynes



Neo Klasik



Monetarizm



Laffer Eğrisi



Kamusal Seçiş



Anayasal İktisat
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Giriş
Devlet faaliyetlerinin seviyesi, yüzyıllar boyunca çeşitli faktörlerin etkisi ile değişikliğe
uğramıştır. 20. yüzyılı, özellikle 1930’lardan bu yana, sosyo-politik alanda karakterize eden en
önemli olay, kuşkusuz devlet anlayışında ve faaliyetlerinde meydana gelen değişikliklerdir. Bir
başka deyişle iktisadi düşünce akımlarında meydana gelen değişimler, örneğin 1929 Büyük
Buhranı, İkinci Dünya Savaşı, savaşın yıkımının yeniden inşaası, nüfus artışı, şehirleşme gibi
olgular da devlet anlayışının değişmesinde önemli birer faktör olmuştur. İktisadi ve mali
literatür de devlet anlayışındaki değişikliklerle beslenmiştir.
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2.1. Devlet Gerçekte Nedir? (Amaçları İtibariyle Tanımlanabilir Mi?)
Devlet, soyut bir kategori olmayıp, belirli sosyal koşullar altında ve belirli bir tarihsel
konumda ortaya çıkan somut bir gerçektir. Günümüzde modern devletin ortaya çıkışı, 16.
yüzyıla rastlamaktadır. Ancak kavram olarak devlet, ilk olarak nerede ve nasıl oluştuğu
bilinemeyecek kadar eski bir tarihi olaydır ve toplum halinde yaşamanın vazgeçilmez ve
kaçınılmaz bir sonucudur.
Acaba devlet gerçekte neye benzemektedir? M. Weber, modernleşme çerçevesi ile
devlet biçimi arasındaki ilişkiyi 19. yüzyıldan başlayarak irdeleyen bir sosyal bilimcidir. M.
Weber tanımlı modern devlet, devletin mekanizmalarını kategorize etmektedir; “sürekli
işlemler yapan yaptırımcı bir siyasal örgüt, bu yaptırımları yerine getirmeye araç olan idari
personel ve fizik güç ve şiddetin meşru kullanımının tekel altına alındığı bir düzen”dir. C.
Pierson ise Weber’in tanımından yola çıkarak devleti; “şiddet araçlarının denetimi, toprak,
egemenlik, anayasallık, kişisel olmayan iktidar, kamu bürokrasisi, yetki, yurttaşlık ve
vergilendirme yetkisi” olmak üzere devletin öğeleri çerçevesinde tanımlamış ve
vergilendirmeyi eklemiştir.
Geleneksel devlet biçimleri egemenlik, tekel yetkisi, milliyetçilik, anayasallık gibi
kavramlardan yoksundur. Bu özellikler modern devlette mevcuttur ayrıca modern devlet, diğer
devletler arasında devlet olma öz bilincine sahip olma niteliği de taşımaktadır.
Modern devletin, toplum ile olan ilişkisi içinde nasıl şekillendiğini tartışmak
mümkündür. Devlet belirli bir toplumun, tarihsel gelişmesinin belirli bir aşamasında kendine
özgü düzen ve ilerleme anlayışını gerçekleştirmeye yönelik kurumsal bir siyasal iktidar
örgütüdür.
Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin ortaya çıkışlarının temeldeki nedeni, toplum
halinde yaşamanın bir sonucu olan kamusal ihtiyaçların karşılanması gereğidir. Bu tür
ihtiyaçlar esas olarak devlet tarafından giderilmektedir. Bilinen bu gerçeğe rağmen devletle
ilgili tartışmalar sürüp gitmekte, devlet fonksiyonlarının nelerden ibaret olması gerektiği hatta
devlet faaliyetlerine bir sınır çizilip çizilemeyeceği sürekli olarak sorgulanmaktadır. Burada tek
bir cevap olmamasının nedeni, sorunun çok yönlü olmasından kaynaklanmaktadır. Bir başka
deyişle sosyal, ekonomik, mali, siyasal, hatta ideolojik faktörler uygulamayı etkilemektedir.

2.2.Devlet Faaliyetlerini Etkileyen Düşünce Akımları
2.2.1. Merkantilizm
16. yüzyılın ortalarından 18. yüzyıla dek hakim iktisat anlayışı olan Merkantilizm, ticari
kapitalizmin gelişmesinde devletin ekonomiye müdahalesine izin verir.
Yeni keşif ve icatların geliştiği bu dönemde feodalizm çökmüş ve ticari burjuvazi hem
güçlenmiş hem de siyasi açıdan önem kazanmıştır. Tarımsal ve feodal düzende, ticaret ve
sanayi devletine geçiş güçlü, korumacı ve etkin bir devlet anlayışı ile mümkün olmuştur.
Merkantilizmde devletin gücü, elindeki değerli maden stoku ve serveti ile ölçülmüş,
değerli madenlerin önemi ve ihracatının teşvik edilip, ithalatının engellenmesi gerektiği
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savunulmuştur. O nedenle Merkantilizme göre zenginleşmenin yolu, dış ticaret fazlası
vermekten geçer.
Dış ticaret fazlası vermeye yönelik müdahaleci bir anlayış olan merkantilist düşüncede,
zenginliğin devamının sağlanabilmesi için para arzı artışı gerekli görülmüş, aynı zamanda para
arzı artışı için de dış ticaret fazlası verilmesi kaçınılmaz olmuştur. Söz konusu artış, fiyatlar
genel düzeyini yükselterek tüccar sınıfın zenginleşmesine katkı sağlamıştır. Gelir ve istihdamı
arttıran ve tüccarların yararlandıkları kamu harcamaları, para arzı artışı ile finanse edilmiştir.

2.2.2 Fizyokrasi
18. yüzyılın ortalarında Merkantilizme bir tepki niteliğinde ortaya çıkan, ancak kısa bir
süre etkili olan ve Klasik İktisadın tohumlarını yerleştiren Fizyokrasi, doğal düzen anlayışını
benimsemiştir. Devlet faaliyetlerinin özgürlük üzerinde baskı yarattığını, o nedenle doğal
düzenin sürmesi için özel mülkiyete ve onun özgürlüğüne dayalı bir sistemin geliştirilmesi
gerektiğini savunmuştur. Fizyokratlara göre devlet, sadece kişisel özgürlüğü ve mülkiyet
haklarını güvence altına alacak hukuki alt yapının oluşturulması görevini yüklenmeli, bunun
dışında müdahaleci şekilde rol almamalıdır.
Ünlü Fizyokrat Quesnay’a göre toprak, servetin tek kaynağıdır. O nedenle fizyokratlar,
ülkenin zenginliğini tarıma dayandırmışlar ve tarımsal işgücünün üretkenliğini kabul
etmişlerdir. Kamu harcamalarının artmaması, minimal devletin zorunlu harcamalarının
finansmanında da, doğal düzenin serbest işleyişini bozan karmaşık ve çok sayıda vergi yerine,
sadece tek verimli sektör olan tarım üzerinden, tek bir verginin yeterli olacağını ileri
sürmüşlerdir. Çünkü ekonomide sadece tarım üretken olduğuna ve artık tarımda oluştuğuna
göre, vergiler de sadece tarımdan alınmalıdır. Elde edilen artık ya da rant, her zaman toprak
mülkiyetini elinde tutanda olduğu için, mülkiyet sahiplerinden bir kez alınmalıdır. Görüldüğü
üzere, toprak rantı üzerinden alınacak bu dolaysız verginin uygulaması, kolay ve masrafsızdır.

2.3. Klasik İktisadi Ekol (Klasik Yaklaşım)
İktisadi ve mali literatürde belli görüşlerin ifadesinde “klasik-modern ekonomi (maliye)”
deyimlerinin kullanılarak bir ayrımın yapıldığı görülür. Klasik deyimi, Keynes’in temel eserini
yazdığı 1936 tarihinden önceki, modern deyimi de bu tarihten sonraki dönemin görüşlerini
belirtmek amacıyla kullanılır.
Klasik İktisadi ekolün başlangıcındaki en önemli olgu, Sanayi Devrimi’dir. 1789’dan
1929 Büyük Buhran’ına kadar geçen sürede iktisadi ve mali politikalara hakim olan görüş
çerçevesinde Klasik İktisatçılar (A. Smith, D. Ricardo, J.S. Mill), devletin ekonomiye
müdahalesi konusunda hoşgörülü olmamış, “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler”
formülünün devlet anlayışındaki görüntüsü olarak, devletin tarafsız olmasını istemişlerdir.
Liberal devlet anlayışına dayanan minimal devlet, ekonomiye en az müdahale eden,
sadece tam kamusal malları sunan devlettir. Klasik iktisatçılar devletin sadece savunma,
diplomasi, asayiş görevlerini yerine getirmesi, bir “jandarma devlet” olması gerektiği görüşü
etrafında hemfikir olmuşlardır. Onlara göre ekonomi fiyat mekanizması aracılığıyla, tüm üretim
faktörleri iş bularak, kendiliğinden dengeye geleceğinden, rekabet ekonomiyi doğal düzende
ve dengede tutan temel koşul olarak kabul edilmiştir.
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A. Smith l776’da, çağdaş iktisadın ilk temel eseri olan Milletlerin Zenginliği (The
Wealth of Nations)nde rekabetin, sanki bir görünmez elin yönlendirmesi gibi, kişileri kendi
özel çıkarlarını izlerken, kamu çıkarını izlemeye de götüreceğini ileri sürmüştür.
Klasik ekole göre faaliyet alanı sınırlandırılan devletin bütçesinin yıllık olarak denk ve
rakamlarının da mümkün olduğunca küçük olması gerekir. Çünkü bütçe harcama
rakamlarındaki bir artış bütçe denkliğini bozar, açığın kapatılması için ek vergilere
başvurulması da, vergilerin saptırıcı etkilerini ortaya çıkararak yatırım, tasarruf ve emek arzı
üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Bu şekilde tarafsız olması gereken devletin bu yönü
zedelenerek, ekonomiye müdahalesi artar. Öte yandan vergi yerine borçlanmaya
başvurulduğunda da, devletin ödünç verilebilir fonlar piyasasında özel sektöre rakip olmasıyla
faizler yükselir ve özel firmalar kredi piyasalarından dışlanır. Ayrıca borcun finansman sorunu
da, gelecek nesiller üzerine yük bırakır.

2.4. Keynesyen Ekol Ve Müdahaleci Devlet (Modern Yaklaşım)
Birinci Dünya Savaşı, pek çok ülkenin ekonomisine büyük yükler getirmiş, hem savaş
nedeniyle kamu harcamaları artmış, hem de emisyonlar gerçekleştirilmiştir. Henüz savaşın
yaraları sarılmadan yaşanan 1929 yılındaki Büyük Buhran sonrasında, Klasik ekolün buhranın
problemlerine çözüm bulamayacağı açığa çıkmıştır. O yıllarda buhranın sebeplerini açıklayan
ve çözüm önerilerine olan talebi karşılayan iktisatçı, J. M. Keynes olmuştur. Keynes, klasik
iktisatçıların para politikası ile ekonomiye müdahalesinin yeterli olmayacağını, maliye
politikası araçlarına da önem ve öncelik verilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.
Keynes, 1936 yılında yayınladığı “İstihdamın, Paranın ve Faizin Genel Teorisi” adlı kitabında,
Klasiklerin temel iktisadi prensiplerine eleştiriler getirmiştir. Klasiklerce ileri sürülen ücretlerin
aşağıya doğru esnekliği ve ekonomiyi her zaman tam istihdamda dengeye getireceği ilkesine
karşı Keynes, ücretlerin aşağıya doğru esnek olmadığını ve tam istihdamın arızi bir durum olup,
ekonominin eksik istihdamda da dengede olacağını ileri sürmüştür. Eksik istihdamda toplam
talebi arttırıcı maliye politikası üzerinde önemle durmuş ve makroekonomik bir değişken olarak
bütçe açığı üzerine dikkatleri çekmiştir. Keynesyenlere göre, resesyon döneminde bütçe denk
olmak zorunda değildir. Bunun yerine konjonktürel bütçe görüşü geçerlidir ve konjonktür
boyunca bütçe ortalama olarak denk olabilir.
Görüldüğü üzere bu anlamdaki devlet, artık 1930’lu yıllara kadarki dönemin tarafsız devleti
değildir. Modern devlet müdahalecidir, güçlü ulus-devlet olma özelliğine paralel olarak, devlet
ekonomiye konjonktürün gerektirdiği müdahaleyi yapabilmek için mali araçlarına hakimdir.
Çünkü piyasayı yönetmek ve piyasanın başarısızlıkları ile başa çıkmak, ancak bu yolla
mümkündür.
Keynes’in görüşleri, 1960’lı yıllara kadar hakim iktisadi anlayış olmayı başarmıştır. Başarısı,
1970’lerde patlak veren stagflasyon olgusuna, Keynesyen önermelerin çözüm olamayacağının
anlaşılmasına dek sürmüştür.

2.5. Neo Klasik İktisat
Neo Klasik yaklaşım, tüm dönemler için tam istihdam varsayımının geçerli olduğu, bir
uzun dönem analizidir. Piyasa ekonomisinin işleyişini esas alan bu ekol, etkinliğin sağlanması
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için tam rekabet şartlarına gereksinim olduğunu ileri sürer. Bütçe açıkları ve borçlanmanın
ekonomik etkileri açısından Keynesyen teoriye karşı alternatif oluşturan Neo Klasik ekol,
ekonomide yaşam sürelerini göz önüne alarak tüketimlerini planlayan, rasyonel ve ileri görüşlü
kişilerin bulunduğu varsayımına dayanır. Bu kişilerin bulunduğu toplumda bütçe açıkları,
vergileri daha sonraki nesiller üzerine aktaran mekanizmayı çalıştırır.
Neo Klasik teori, gerek maliye gerekse para politikalarının, kişilerin bu özelliği altında
etkinliği kalmadığını ileri sürer. Özellikle dönemsel olarak tekrarlanan politikaların, kişiler
tarafından alınacak karşı önlemelerle etkinsiz kalacağını belirtir.
Neo Klasiklere göre devlet, piyasa aktörlerinin yanında, sosyal refahın maksimizasyonu
amacıyla faaliyet gösteren, tarafsız ve organik bir varlıktır. Neo Klasik ekolün öncü iktisatçısı
R.A. Musgrave, bütçenin cari bütçe ve yatırım bütçesi şeklinde ele alınması gerektiğini, yatırım
bütçesinin açık verebileceğini, dolayısıyla borçlanma ile finanse edilebileceğini ileri sürer.
Neo Klasik düşüncede, Klasik İktisadi ekolden farklı olarak piyasa ekonomisinin
başarısızlığa uğrayabileceği görüşü hakimdir. Dolayısıyla devlet, piyasa başarısızlıkları
durumunda (optimal kaynak dağılımı, ekonomik istikrar, ekonomik büyüme ve gelir
dağılımının sağlanması) ekonomiye müdahale eder.
Neo Klasik teoriye göre, bütçe açıklarının finansmanında borçlanma ya da vergi tercihi
aynı sonuçları doğurur. Her ikisinde de piyasa ekonomisinden kamu ekonomisine bir kaynak
aktarımı söz konusu olur (Ricardian Eşdeğerlik Teoremi). Devletin borçlanmaya gitmesi,
kamu ekonomisi ile piyasa ekonomisi arasında bir rekabete yol açar. Yatırımlar için ayrılan
kaynakların, kamu kesimi tarafından vergiler yolu ile alınması, faiz oranlarındaki değişmeye
bağlı olarak özel yatırımları dışlama etkisine (crowding-out) uğratır.

2.6. Monetarizm
Birinci Dünya Savaşı sonrası açık bütçe politikası ile ülkeleri ekonomik istikrara
kavuşturan Keynesyen teorinin başarısı, 1960’lı yıllara dek sürmüştür. 1973 yılındaki Petrol
Krizi ve yayılan stagflasyonist eğilimler, Keynes’in maliye politikası önlemleri ile
aşılamamıştır. Bu arada Monetarizm ve öncüsü M. Friedman, kamunun ekonomi içindeki
payının daraltılmasını ve para politikası uygulamalarının gerekliliğini ileri sürmüştür. Onlara
göre ekonomik faktörlerin, talebin, istihdamın ve fiyatlar genel düzeyinin belirleyicisi ve
düzenleyicisi, para arzındaki değişimlerdir.
Friedman ve onun görüşündeki ekonomistler, kamu harcamalarının artışına ve
borçlanma mekanizmasına, devletin özel sektöre rakip olarak ödünç verilebilir fonlar
piyasasına girerek faiz oranlarını arttırması ve özel yatırımları dışlaması (crowding-out)
nedeniyle sıcak bakmazlar. Ayrıca geniş bütçe açıklarına yol açan popülist içerikli iradi maliye
politikası önlemlerinin faiz oranlarını yükseltmesi, borcun finansmanında kullanılacak vergi
artışlarına yükümlü tepkilerine yol açması ve bütçe açıklarının Merkez Bankası kaynaklarından
karşılanmasına da, enflasyona neden olacağı gerekçesiyle taraftar değildir.
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2.7. Arz Yanlı Teori
1970’li yıllarda ekonominin arz yanına önem veren bir ekol olarak ünlenen Arz Yanlı
Teori, stagflasyonist eğilimleri önleyemeyen Keynesyen reçetelere karşı, kamu harcamalarını
azaltan, para arzındaki artışı yavaşlatan, vergi indirimlerini gündeme getiren uygulamaları
ekonomik hayata taşımıştır.
Arz Yanlı iktisadın kurucusu Nobel ödüllü A. Laffer’e göre, vergi oranlarındaki artış,
vergi hasılatını beklenen oranda arttırmaz. Çünkü vergiler yatırım, tasarruf ve emek arzı
üzerinde saptırıcı etkiler yaratarak, büyümeyi negatif etkiler. Bu teori devletin hareket alanını,
vergi indirimi gerçekleştirilmesi, rekabetin ve teknolojik yeniliğin geliştirilmesine yönelik
düzenlemelerin hayata geçirilmesi şeklinde sınırlar.
Ancak uygulamadaki vergi indirimlerinin, veri kamu harcaması düzeyinden fedakârlık
yapılmadığında bütçe açıklarına yol açacağı, bütçe açıklarının borçlanmayla finansmanında da
diğer makroekonomik değişkenleri olumsuz etkileyeceği unutulmamalıdır.

2.8. Kamusal Seçiş Teorisi
Nobel ödüllü J. Buchanan’ın kurucusu olduğu Kamusal Seçiş Teorisi, kamu harcamalarının
düzeyi ve artış sınırının, anayasal hükümlerle belirlenmesi gerekliliğine dair görüşün sahibidir.
Anayasal İktisat olarak da anılan bu görüşe göre devletin ekonomiye müdahalesi, yasal
çerçevede önlenmelidir. Günümüzde mali kural uygulamaları ile gündeme gelen bu teoride,
siyasi karar alıcıların bütçe üzerindeki iradi kararları, mali kurallar ile sınırlandırılmış olur.
Kamusal Seçiş iktisatçıları, Keynes’in önerdiği maliye politikası uygulamalarının bütçenin açık
vermesine ve borçlanma ile finansmanında, borcun yükünün gelecek nesillerce taşınmasına yol
açması nedeniyle eleştirmişlerdir.
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Uygulamalar
A. Laffer’in, A.B.D. Başkanı R. Reagan’a ekonomi danışmanlığı yaptığı dönemde
uygulanan iktisat politikalarına verilen ad, “Reagonomics”dir
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin ortaya çıkışlarının temeldeki nedeni, toplum
halinde yaşamanın bir sonucu olan kamusal ihtiyaçların karşılanması gereğidir. Bilinen bu
gerçeğe rağmen devletle ilgili tartışmalar sürüp gitmekte, devlet fonksiyonlarının nelerden
ibaret olması gerektiği hatta devlet faaliyetlerine bir sınır çizilip çizilemeyeceği sürekli olarak
sorgulanmaktadır.
Bu bölümde, devlet kavramı çok yönlü bir şekilde ele alınmıştır. Maliye biliminin çıkış
noktası olan devletin ekonomiye müdahalesi, farklı ekoller itibariyle incelenmiştir. Tarihsel
gelişim itibariyle yapılan incelemede, Fizyokratlardan Merkantilizme, Klasiklerden Keynes’e
ve günümüz hakim iktisat ideolojisi olan Neo-Klasik’lere kadar, tüm ekollerin devlete, devletin
bütçesine, mali araçlarına ve ekonomiye müdahalesine ilişkin görüşleri aktarılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Arz Yanlı İktisadın temel önermeleri nelerdir?
2. 1929 Büyük Buhranı ile iktisadi düşüncelerde ne gibi değişimler yaşanmıştır?
3. Klasik İktisatçılara göre devletin fonksiyonları neler olmalıdır?
4. Monetaristlerin ekonomik istikrar koşulu nedir?
5. Buchanan’ın görüşü doğrultusunda, devletin ekonomiye müdahalesi nasıl
sınırlandırılabilir?
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3. PİYASA BAŞARISIZLIKLARI TEORİSİ VE
DEVLETİN EKONOMİDEKİ YERİ

32

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Piyasa başarısızlıkları teorisi, Neo-Klasik iktisat ile maliye biliminin buluştuğu
alanlardan biridir. Neo-Klasik iktisatçılara göre kaynakları tahsis mekanizması, asıl olarak
piyasadır. Piyasa mekanizmasının çalışmadığı veya yetersiz çalıştığı alanlarda kamu
ekonomisine gerek vardır. Kaynakların optimal dağılımının, ekonomik istikrarın, gelir
dağılımında adaletin ve iktisadi büyümenin sağlanmasında piyasa ekonomisi başarılı
olmayabilir.
Ekonomik istikrarın sağlanması denildiğinde, devletin hem fiyat istikrarı hem de tam
kullanımı ve dolayısıyla tam istihdamı sağlaması anlaşılır. Piyasa ekonomisi kendi haline
bırakıldığında ekonomide konjonktür dalgalanmaları görülür. İşte bu dalgalanmaları önlemek
veya hiç olmazsa boyutlarını azaltmak için devletin, gerekli önlemleri zamanında alması
gerekir.
Adil bir gelir dağılımı, sosyal bir devletin ve iktisadi kalkınmanın ön şartıdır. Piyasa
ekonomisi kendi haline bırakıldığı zaman, adil olmayan bir gelir ve servet dağılımına yol açar.
Böyle bir durum, bir ekonomide kamuoyunda huzursuzluk kaynağı olduğundan, arzu
edilmeyen bir durumdur. Gelir dağılımının düzeltilmesi devleti, servet dağılımının düzeltilmesi
sorunu ile de karşı karşıya getirir. Onun için devletin bu konuda ekonomik hayata müdahale
etmesi ve bir takım önlemler alması gereklidir. Adalet amacına ulaşılırken, piyasanın
gerçekleştirdiği birincil gelir dağılımının, maliye politikası araçları ile düzeltilmesi suretiyle,
ortaya ikincil gelir dağılımı ortaya çıkar.
Gelişmiş ülkelerde, gerekli ve kabul edilen büyüme hızının, ekonomiye dışarıdan fazla
müdahale yapmadan, ekonominin iç dinamiği ile gerçekleşeceği genellikle kabul edilir.
Gelişmekte olan ülkelerde ise bu ülkelerin sosyo-ekonomik yapısı, yüksek bir milli gelir artışını
sağlayacak durumda değildir. İşte bu ülkelerdeki sosyo-ekonomik yapının değiştirilmesi için,
ekonomiye dışarıdan bilinçli müdahaleler yapılması gereklidir. Onun için maliye politikası
araçları olan kamu gelir ve giderlerinin, toplam talep ve dolayısıyla ekonomik gelişme
üzerindeki etkileri olcukça önemlidir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Piyasa ekonomisi neden başarısızlığa uğrar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Piyasa başarısızlıkları

Piyasa
başarısızlıkları
kapsamında;
kaynak
dağılımında optimalitenin,
ekonomik istikrarın, gelir
dağılımında adaletin ve
iktisadi
büyümenin
sağlanması
kapsamında
devletin
ekonomiye
müdahalesini öğrenir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Piyasa başarısızlıkları



Tam kamusal mal



Dışsallık



Eksik rekabet



Eksik piyasa



Eksik bilgi



Phillips eğrisi
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Giriş
Piyasa başarısızlıkları (market failure) teorisine göre piyasa mekanizmasının
çalışmadığı veya yetersiz çalıştığı alanlarda, kamu ekonomisi belirmeye ve devletin ekonomik
gerekçeleri sıralanmaya başlar.
Devletin ekonomik faaliyetlerinin nerede başlayıp nerede sonlanacağına dair çizgiyi
çizen R. Musgrave’e göre; kaynak dağılımında optimalitenin, ekonomik istikrarın, gelir
dağılımında adaletin ve ekonomik büyümenin sağlanmasında yaşanan piyasa ekonomisinin
başarısızlıkları, devlet fonksiyonlarına kapı aralar.
Klasik devlet anlayışından uzaklaşma, devletin görevlerini arttırıcı etki yapmıştır.
Özellikle sosyal refah devleti anlayışının ve refah ekonomisinin gelişmesine paralel olarak,
daha önceleri devletin görevleri arasında sayılmayan ve düşünülmeyen bir çok faaliyet,
devletten beklenmeye başlanmıştır. Ayrıca içinde bulunulan zamana, mekana ve ekonomik
şartlara göre bazı devlet görevleri, daha önemli hale gelmiştir.
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3.1. Optimal Kaynak Dağılımının Sağlanması
Kamu ve piyasa ekonomisi, gerek özel gerekse toplumsal ihtiyaçları tatmin etmek için
kıt kaynakları kullanır. Kaynaklar bir ekonomik kesimden diğerine, diğerinin kullandığı kısmı
azaltarak geçer. Piyasa ekonomisinin toplam kaynakların önemli bir kısmını kullandığı
kapitalist ülkelerde, kamusal hizmetlere ayrılan kaynaklar azalır. Kamu ekonomisinin toplam
kaynakların önemli bir kısmını kullandığı sosyalist sistemlerde ise özel ihtiyaçların yeterli
düzeyde giderilmediği görülür. Kaynakların bu şekilde etkin olmayan dağılımı, toplumun refah
düzeyini azaltır.
Klasik İktisadi ekole göre piyasada tam rekabet şartları, genel bir durumdur ve tam
rekabet piyasaları kaynakların optimal dağılımını sağlar. Ancak gerçek hayatta tam rekabet
piyasaları genel değil, istisnadır. O halde Klasik iktisatçıların bu varsayımı ortadan kalktığı
takdirde, piyasada optimal kaynak dağılımından söz edilemez. Piyasa ekonomisi, fiyatların ışığı
altında kendi haline bırakıldığında kaynaklar etkin dağılmaz. Bir başka deyişle piyasada tam
rekabet koşulları olsa dahi, fiyat bazı mal ve hizmetlerin toplam fayda ve maliyetini açıklayacak
şekilde gerçekleşmez. Bir mal ya da hizmetin piyasa koşullarına göre üretimi, toplumsal
faydanın maksimum olduğu üretim düzeyini sağlayamaması, piyasa ekonomisinin optimal
kaynak dağılımına ilişkin piyasa başarısızlığıdır. Bu durumda devletin, kaynakların daha etkin
bir biçimde dağılması için piyasaya müdahale etmesi gerekir.
Kaynakların etkin dağılımı çerçevesinde devletin ekonomik hayat içindeki rolü R.
Musgrave’e göre; tam kamusal mallar, dışsallıklar ve eksik rekabet gibi piyasa
başarısızlıklarında ortaya çıkar. J. Stiglitz ise eksik piyasalar ve asimetrik bilgi halinde de
piyasa ekonomisinin kaynakları etkin dağıtmada başarısız olduğunu ileri sürer.
Bu bilgiler ışığında;
- tam kamusal mallar,
- dışsallıklar,
- eksik rekabet,
- eksik piyasalar
- asimetrik bilgi
varsa, kaynakların optimal dağılımının sağlanması için, devlet ekonomiye müdahale
eder.

3.2. Ekonomik İstikrarın Sağlanması
Piyasa başarısızlıkları teorisi, Neo Klasik iktisat ile maliye bilimini buluşturur. Neo
Klasik iktisatçılara göre kaynakları etkin kullanan, piyasadır. Piyasa mekanizmasının
çalışmadığı veya yetersiz çalıştığı alanlarda devlete gereksinim duyulur. Çünkü piyasa
ekonomisi kendi haline bırakıldığında ekonomide konjonktür dalgalanmaları görülür. Söz
konusu dalgalanmaların önlenmesi ve ekonomideki olumsuz gidişatın durdurulması için
devletin, gerekli önlemleri zamanında alması gerekir.
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Klasik iktisadi düşünceye göre ekonomik istikrar ile fiyat istikrarı, eş anlamlıdır. Çünkü
klasik iktisatçılar ekonominin devamlı olarak tam istihdam düzeyinde dengede olduğunu kabul
ederler. 1929 Büyük Buhran’ı, en önemli ekonomik sorunun, istikrar olduğunu ortaya
çıkarmıştır. Ekonomik istikrara, hem tam istihdam hem de fiyat istikrarının bir arada
sağlanması ile ulaşılabilir. Keynes, ekonominin devamlı bir şekilde tam istihdam düzeyinde
dengede olamayacağını, istihdam düzeyinin eksik istihdam, aşırı istihdam ve tam istihdam
düzeyinde gerçekleşebileceğini ileri sürmüştür. Böylece ekonomik istikrarın sağlanması için
sadece fiyat istikrarı değil, onun yanında tam istihdamın da gerçekleşmesi gerektiği fikri
benimsenmiştir.

3.2.1. Tam Kullanım ve Tam İstihdam
Tam kullanım, üretim faktörlerinin üretime sokulması; tam istihdam, çalışmak isteyen
herkesin iş bulması anlamına gelir. Ancak bir ekonomide tam kullanım ve dolayısıyla tam
istihdam denildiğinde, bu kaynakların tamamının kullanıldığı anlamına gelmez. İktisatçılara
göre normal işsizlik oranı, hem friksiyonel hem de yapısal nedenlerden kaynaklandığından, %56 düzeyinde olduğu kabul edilir, hem de tam istihdam, kişilerin verimli işlerde ve alanlarda
istihdam edilmeleri halinde, daha büyük önem ve anlam kazanır.

3.2.2. Fiyat İstikrarı
Günümüz devletlerinin en büyük ekonomik problemi ve maliye politikasının en önemli
amacı, dengeli bir fiyat düzeyinin sağlanması ve korunmasıdır. Fiyat istikrarı, ekonomide
dengeli bir fiyat düzeyinin bulunmasıdır. Ancak fiyatlar genel düzeyi ya sürekli yükselir ya da
sürekli düşer. Birinci durum enflasyon, ikinci durum ise deflasyon olarak isimlendirilir.
Enflasyonist ortamda devletin vergi alarak elde ettiği kamu gelirlerinin hepsini
harcamayarak, bütçe fazlası sağlaması gerekir. Ekonomide işsizliğin, durgunluğun söz konusu
olduğu dönemlerde ise açık bütçe politikası uygulayarak, kamu harcamalarını arttırarak toplam
talebi yükseltmeye çalışması gerekir. Böylece hem ekonomide işsizlik oranı düşürülmüş hem
de varsa kullanılmayan üretim kapasitesinden de yararlanılmış olunur.

3.2.3. Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Phillips Eğrisi
Eksik istihdamda, istikrarlı bir fiyat düzeyi istenilmediği gibi, hızla yükselen bir fiyat
düzeyinde de, yüksek üretim miktarı ve istihdam düzeyinin bir ekonomide birlikte tam olarak
gerçekleşeceğini söylemek mümkün değildir.
Bir ekonomide, fiyat istikrarı ve düzeyi ile tam istihdam ve düzeyi arasında çok yakın
ve güçlü bir ilişki mevcuttur. Çünkü mal ve hizmet piyasaları ile üretim faktörü piyasaları, eksik
rekabet koşulları altında çalışır. Bugün enflasyonsuz tam istihdam amacına ulaşmak imkân
dahilinde görülmez. Bu nedenle, devletin fiyat istikrarı ve tam istihdam amaçları arasında bir
değişim oranını belirlemesi gerekir.
1958 yılında, İngiliz iktisatçı A.W. Phillips’in yaptığı bir araştırmaya göre, işsizlik oranı
düşük olduğu zaman, parasal ücretlerdeki değişiklik oranı, artma eğilimi içine girer. Bazı
iktisatçılar, Phillips’in bu çalışmasına dayanarak enflasyonla işsizlik oranı arasında negatif bir
ilişki olduğunu ileri sürmüşlerdir. İşsizlik ve enflasyon (parasal ücretlerdeki değişim oranı)
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arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye de, literatürde “Phillips Eğrisi” adı verilmiştir. 1970’li
yıllarda yaşanan, durgunluk içinde enflasyon olarak tanımlanan “stagflasyon” olgusu,
enflasyon ve işsizliğin yapısal bir nitelik kazanması sonucu ortaya çıkmıştır.

3.3. Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanması
Gelir dağılımı, bir ekonominin toplam gelirinin, ekonomi içindeki aktörler arasında
dağılımı olarak tanımlanabilir. Gelir dağılımında adalet, sosyal bir devletin ve iktisadi
kalkınmanın ön şartıdır. Büyüme ve kalkınmanın, bir toplumun hayat standardına ne ölçüde
yansıdığı ve artan refahın, toplumun değişik kesimleri arasında nasıl bölüşüldüğü de önemli bir
sorundur.
Gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımındaki bozukluk, kaynakların optimal dağılımını
engelleyici bir durumdur. Düşük gelir grubundakilerin nüfus içindeki payının arttığı
toplumlarda, mal ve hizmetlere yönelik talep yetersizliği, üretim düzeyini düşürür ve kaynak
dağılımında etkinsizlik baş gösterir. Öte yandan üst gelir grubundakilerin ise siyasal karar alma
mekanizmasında etkin rol oynadıkları toplumlarda, üst gelir gruplarının tercih edeceği şekilde
kamuca eğitim, sağlık ve konut politikaları gerçekleştirilirken, düşük gelir grubundakilerin
kamusal mal ve hizmetlerden yeteri kadar yararlanmaları önlenir (toplu taşımacılık hizmetinin
iyileştirilmesi yerine, otoyol ve duble yol yapımına girişilmesi, sosyal konut yerine lüks konut
inşasının tercihi). Böylece gelir dağılımının adil olmadığı bir ortamda yetersiz satın alma gücü
nedeniyle, kişilerin özel mal ve hizmet elde etme olanağının azalması, piyasa ekonomisinin üst
gelir grubundakilere yönelik mal ve hizmet üretmesine, düşük gelir grubundakiler için
üretmemesine neden olur.
Görüldüğü üzere piyasa ekonomisi kendi haline bırakıldığı zaman, adil olmayan bir gelir
ve servet dağılımına yol açar ve piyasanın rekabet koşulları, üst gelir grubundakilerin lehine
sonuç yaratır. Böyle bir durum, bir ekonomide kamuoyunda huzursuzluk kaynağı olduğundan,
arzu edilmeyen bir durumdur. Gelir dağılımının düzeltilmesi devleti, servet dağılımının
düzeltilmesi sorunu ile de karşı karşıya getirir. Onun için devletin bu konuda ekonomik hayata
müdahale etmesi ve bir takım önlemler alması gereklidir.
Piyasanın ortaya çıkardığı gelir dağılımı, birincil gelir dağılımıdır. Dağılımda adalet
amacına ulaşılırken, piyasanın gerçekleştirdiği birincil gelir dağılımının, maliye politikası
araçları ile düzeltilmesi suretiyle, ikincil gelir dağılımı ortaya çıkar. Devletin elinde bu amaca
ulaşmak için iki etkin mali aracı vardır. Bunlardan birincisi kamu harcamalarıdır. Devlet bazı
mal ve hizmetleri düşük gelirlilere bedelsiz veya çok düşük bedellerle maliyetlerinin altında
sunarak ya da hiç bir üretim faktörü talep etmeksizin ve kullanmaksızın transfer harcamaları
yapar. Diğer kamu harcamalarından faydalananların da daha çok düşük gelir grubundakiler
olduğu varsayımı altında, düşük gelir gruplarının reel gelirlerinde bir miktar artış gerçekleşmiş
olur. Bu şekilde piyasasının gerçekleştiremediği gelir dağılımında adaleti sağlamaya çalışır.
İkinci araç, kamu gelirleridir. Bunların başında da vergiler gelir. Yüksek gelir elde edenlerden
artan oranlı tarifelerle sağlanan satın alma gücünün, transfer harcamaları yoluyla düşük gelir
grubundakilere aktarılması, bir taraftan yüksek gelirlilerin gelirlerinde azalmaya neden olur,
diğer taraftan ise düşük gelirlilerin gelirlerinin yükselmesini sağlar. Böylece adil gelir dağılımı
amacına, devletin elindeki mali araçlarla ulaşılmaya çalışılır.
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4. Ekonomik Büyümenin Sağlanması
Kamu ekonomisinin toplam talep üzerindeki etkileri 1930’dan sonra, ekonomik büyüme
ve gelişme üzerindeki etkileri de 1960’lardan sonra popüler olmuştur. Klasik iktisatçılar,
özellikle D. Ricardo, kamu harcamalarının ve vergilerin ekonomik büyüme üzerindeki
etkilerini incelemişler, kamu harcamalarının ekonomik gelişme hızını azalttığı ve hatta
ekonomik durgunluğa neden olduğu sonucuna varmışlardır. Çünkü kamu harcamaları verimli
harcamalar değildir, devlet tüketici ve israf eden bir kamu kuruluşudur. Bugünkü iktisat
literatüründe ise kamu ekonomisinin iktisadi büyüme ve gelişme üzerine etkisi ve önemi,
gittikçe önemi artan bir konudur.
Ekonomik büyüme, bir ülkedeki mal ve hizmetlerin reel olarak artması, milli gelire artış
olarak yansımasıdır. Niceliksel bir kavram olan ekonomik büyüme, tek başına toplumsal
refahın artması anlamına gelmez. O nedenle daha geniş ve niteliksel bir kavram olarak,
ekonomik kalkınma kavramına ihtiyacımız vardır. Ekonomik kalkınma ise milli gelir artışı ile
beraber, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yapıda meydana gelen olumlu dönüşümlerdir.
Ekonomik büyüme kavramı, genellikle gelişmiş ülkelerde milli gelir artışını, ekonomik
gelişme kavramı ise gelişmekte olan ülkelerde milli gelir artışını ifade eder. Gelişmiş ülkelerde,
gerekli ve kabul edilen büyüme hızının, ekonomiye dışarıdan fazla müdahale yapmadan,
ekonominin iç dinamiği ile gerçekleşeceği genellikle kabul edilir. Gelişmekte olan ülkelerde
ise bu ülkelerin sosyo-ekonomik yapısı, yüksek bir milli gelir artışını sağlayacak durumda
değildir. İşte bu ülkelerdeki sosyo-ekonomik yapının değiştirilmesi için, ekonomiye dışarıdan
bilinçli müdahaleler yapılması gereklidir. Onun için kamu gelir ve giderlerinin, toplam talep ve
dolayısıyla ekonomik gelişme üzerindeki etkileri olcukça önemlidir.
Ekonomik büyüme oranını açıklayan popüler iki yaklaşım vardır. Bunlardan birincisi
Neo Keynesyen, ikincisi ise Neo Klasik yaklaşımdır. Neo Keynesyen büyüme modellerini
kuran ve geliştiren Harrod-Domar olmuş ve savaş sonrası yıllarda, bu görüş oldukça fazla ilgi
çekmiştir. Neo Keynesyen yaklaşıma göre bir ekonomide büyüme hızını belirleyen faktör,
sermaye birikimidir. Bir başka deyişle büyüme hızı, sermaye birikimi tarafından belirlenir. Neo
Klasik büyüme modelinde ise büyümeyi belirleyen faktörler arasına, nüfus artışı ve teknolojik
değişimler de eklenir. O halde devlet büyümeyi belirleyen stratejik faktörleri, kamu gelir ve
giderleri üzerinden etkileyerek, arzu edilen büyüme hızını gerçekleştirmeyi veya uzun dönemde
kalkınmayı başarabilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Piyasa başarısızlıkları teorisine göre kaynak dağılımında optimalitenin, gelir dağılımında
adaletin, ekonomik istikrarın ve ekonomik büyümenin sağlanmasında devlete önemli görevler
düşmektedir. Neo-Klasik teorinin birinci temel teoremine göre, belli koşullarda rekabet
piyasalarının ortaya çıkardığı kaynak dağılımının en önemli özelliği, kaynakların toplumda bir
kişiyi başka bir kişinin durumunu kötüleştirmeden daha iyi duruma getirmenin mümkün
olmadığı bir şekilde yeniden düzenlenememesidir ve bu kaynak dağılımlarına “Pareto-etkin
(Pareto-optimal)” dağılımlar adı verilmektedir. İkinci teorem, rekabetçi piyasanın ortaya
çıkardığı gelir dağılımını beğenmezsek, rekabetçi piyasa mekanizmasını terk etmemize gerek
yoktur. Bütün yapılması gereken, başlangıçtaki serveti yeniden dağıtmak, sonra işi rekabetçi
piyasaya bırakmaktır.
Piyasa ekonomisi, fiyatların ışığı altında kendi haline bırakıldığında optimal kaynak
dağılımı gerçekleşmemektedir. Çünkü Klasik iktisatçılar piyasada tam rekabet şartlarının her
zaman var olduğunu ve bu şartlar altında optimal kaynak dağılımının sağlanacağını kabul
etmektedirler; halbuki yapılan birçok çalışmalar sonucunda piyasada tam rekabet koşullarının
kural değil istisna olduğu tespit edilmiş bulunmaktadır.
Piyasa ekonomisi kendi haline bırakıldığı zaman adil olmayan bir gelir ve servet
dağılımının gerçekleştiği bilinmektedir. Bu nedenle günümüzde ister gelişmiş ister azgelişmiş
olsun bütün devletlerin ortak sorunu, adil bir gelir dağılımının gerçekleştirilmesidir. Ancak
hemen belirtmemiz gerekir ki; gelir ve servet arasında organik bir ilişki bulunmaktadır ve gelir
dağılımının düzeltilmesi devleti, servet dağılımının düzeltilmesi sorunu ile de karşı karşıya
getirmektedir. Onun için devletin bu konuda ekonomik hayata müdahale etmesi ve bir takım
önlemler alması gerekmektedir.
Bir başka piyasa başarısızlığı, ekonomik istikrarın sağlanmasında ortaya çıkmaktadır.
Konjonktür dalgalanmalarını önlemek veya hiç olmazsa boyutlarını azaltmak için devletin,
gerekli önlemleri zamanında alması gerekmektedir. Ekonomik istikrarın sağlanması
denildiğinde, devletin hem fiyat istikrarı hem de tam kullanımı ve dolayısıyla tam istihdamı
sağlaması anlaşılmaktadır. Bir ekonomide fiyat istikrarı ve düzeyi ile tam istihdam ve tam
istihdam düzeyi arasında çok yakın ve güçlü bir ilişki bulunmaktadır.
Ekonomik istikrar ortamında tam istihdam ve fiyat istikrarı amaçlarının birbiriyle
çatıştığı bir durumdan söz edilebilir. 1958 yılında, İngiliz iktisatçısı A.W. Phillips’in yaptığı bir
araştırmaya göre, işsizlik oranı düşük olduğu zaman, parasal ücretlerdeki değişiklik oranının
artma eğilimi içinde olduğu tespit edilmiş bulunmaktadır. Bir ekonomide karar organları
işsizlik oranı ile enflasyon oranı arasında bir değişim oranı kabullenmek durumundadır. 1970’li
yıllarda ortaya çıkan ve durgunluk içinde enflasyon diye tanımlanan “stagflasyon” olgusu,
enflasyon ve işsizliğin yapısal bir nitelik kazanması sonucu ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Son olarak ekonomik büyümenin sağlanmasında da devlete önemli görevler
düşmektedir. Kamu gelir ve giderlerinin, toplam talep ve dolayısıyla iktisadi gelişme üzerindeki
etkileri gittikçe önem kazanmaktadır. Maliye politikasının kısa dönemli amacı ekonomik
istikrar, uzun dönemli amacı ise ekonomik büyümedir.
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Bölüm Soruları
1- Optimal kaynak dağılımının sağlanmasında piyasa ekonomisinin başarısızlığa
uğradığı alanları sıralayınız.
2- Devlet ekonomik istikrarın sağlanmasında nasıl bir rol üstlenir? Bu konuda
karşılaştığı sınırlamalar nelerdir?
3- Gelir dağılımında adaletin sağlanması için devlet ekonomiye nasıl müdahalede
bulunmalıdır?
4- Ekonomik büyüme amaçlı kamu müdahaleleri yeterli midir?
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4. TAM KAMUSAL MALLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kamu mallarının varlığı, kaynak dağılımında optimalitenin piyasa ekonomisince
sağlanmasını engelleyen bir durum, bir piyasa başarısızlığıdır. Tam kamusal mal ve hizmetlerin
çeşitli özellikleri bulunmaktadır. İlk olarak kamu mallarının arzı ve hangi miktarda üretileceği,
siyasal talep yoluyla belirlenir. Talebi ve dolayısıyla fiyatı belli olmayan bir mal ya da hizmeti,
kâr motifi ile çalışan firmaların üretmesini beklemek piyasa ekonomisinin felsefesine ve
yapısına aykırı düşer.
Tam kamusal malların önemli bir özelliği de tüketimde rakip olmama halidir. Özel
mallarda olduğunun aksine kamu malının tüketicisi, yani ondan faydalanan bir kimse aynı
maldan diğerlerinin de aynı oranda faydalanmasına engel olmamaktadır. Bu mallarının fayda
alanında bulunan herkes, bu mal ve hizmetlerin faydasından aynı oranda ve miktarda
yararlanmaktadır. Bir başka deyişle marjinal tüketicinin maliyeti, sıfıra eşittir.
Tam kamusal malların bedelini ödemek istemeyenleri, malın faydalarından mahrum
etmek mümkün değildir. Bir başka deyişle bu mallar için tüketimden mahrum bırakılamama
ilkesi, bir diğer önemli özelliktir. Söz konusu özellik, kamu mal ve hizmetlerinin faydasının
kollektif bir karaktere sahip olmasından ileri gelir. Görülüyor ki kollektif mal ve hizmetlerin
faydası “bölünememekte” dolayısıyla bedeli ödettirilememekte ve istenilse dahi toplum içinde
bazıları bunların faydalarından mahrum edilememekte, bir başka deyişle bunların faydaları
sadece belli kişilere tahsis edilememektedir.
Tam kamusal malların kural olarak pazarlanmaları da mümkün değildir. Bu özellik
“bölünemez” nitelikte oluşlarının doğal bir sonucudur. Yaygın bir özelliği piyasaya
bırakıldıklarında sağladıkları faydanın tümünün ya da önemli bir kısmının satılamamasıdır.
Başka bir deyişle, bu malların pek çoğunun faydasının önemli bir kısmı pazarlanamaz
niteliktedir; sadece ödeyenin kullanımına sunulamaz. Bir hizmetin faydalarının önemli bir
kısmının (hiç değilse kamu karar organlarınca önemli sayılan bir kısmının) pazarlanamaz
nitelikte olması, bu konuda piyasa rejiminin yetersiz kalmasına neden olur. Hizmeti sunan firma
yalnızca satabildiği faydaları dikkate alarak üretime bu ölçüde kaynak sağlar. Öte yandan,
hizmetten ödeme yapmaksızın dışarıdan yararlananlar da, gerçek isteklerini ödeme yaparak
açıklamaktansa, başkalarının talep ettikleri hizmet birimlerin saçılan faydalarına ortak olmayı
yeğlerler. Beleşçilik (bedavacılık-freerider) nedeniyle hizmetin eksik talep edilmesi ve bu
yüzden tüm faydaların sunan firmaca paraya çevrilememesi, hizmet arzının yetersiz kalmasına
neden olur, sunulan son hizmet biriminin faydası (marjinal fayda) üretimi için kullanılan
kaynakların maliyetini aşar. Bu durumda hizmete toplumsal faydasına eşit değerde kaynak
ayrılabilmesi için, devlet ya firmalara topluma saçılan faydalar için bir ödemede bulunmalı
(mali yardım), ya da o üretimi kendisi üstlenmelidir.
Tam kamusal malların bir diğer özelliği de bunların üretim hacimlerinin genellikle,
piyasa tarafından karşılanmasına imkân vermeyecek derecede büyük olmasıdır. Kamu mal ve
hizmetlerinin, örneğin savaş ve benzeri dönemlerdeki milli savunma hizmetlerinin, çok büyük
hacimlerde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
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Tam kamusal malların özelliklerini belirtirken, bir hukuki faktörü de açıklamak gerekir.
Piyasada üretilen mal ve hizmetlerden yararlanıp yararlanmamakta tüketici tamamen serbesttir.
Onun bu konudaki kararını etkileyen faktör, tamamen iktisadi bir nitelik taşıyan, fayda
maksimizasyonudur. Oysaki kamu mal ve hizmetlerinden yararlanma bazen zorunlu olabilir.
Tüketicinin belli bir hizmetten yararlanmak istememesi bazen bir önem taşımaz ve tercih hakkı
yoktur. Hizmetin arzını düzenleyen siyasal süreç, talebini de zorunlu kılabilir.
Tam kamusal malların faydaları bölünemediğine ve ölçülemediğine göre, bunların
maliyetlerinin karşılanmasında gönüllü finansman (piyasa finansmanı) yerine kamusal
finansmana başvurmak gerekmektedir. Kamusal finansmanın kaynaklarının başında da vergiler
bulunmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Bir mal ve hizmetin tam
Tam kamusal mal kavramı ve kamusal mal sayılabilmesi
özellikleri
için
geçerli
özellikleri
öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


Kamusal mal



Siyasal talep



Bedava yolcu



Teknik bölünememezlik



Tüketici egemenliği



Paternalizm
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Giriş
Kamusal mal (public goods) kavramını ilk kez, P. Samuelson (1954) kullanarak
literatüre kazandırmıştır. Tüketimde rekabetin ve mahrum etmenin olmadığı, topluca ya da
kolektif olarak tüketilen mallar olan tam kamusal malların varlığı, kaynak dağılımında
optimalitenin piyasa ekonomisince sağlanmasını engelleyen bir durum, bir piyasa
başarısızlığıdır. Bu mallara olan talebin vergilerle beslenen bir siyasal talep olması, onun özel
mal ve hizmetlerden farklı yöntemlerle incelenmesini gerektirir.
Tam kamusal malların tanımlanmasında, bu mal ve hizmetlerin temel niteliklerinden
hareket edilir. Aynı zamanda tam kamusal malların nitelikleri, kamu ekonomisi ile piyasa
ekonomisinin birbirinden ayırtedilmesini olanaklı hale getirir
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4.1. Sunum Mekanizması
Özel mallar tüketici tercihleri doğrultusunda sunulurken, tam kamusal malların
üretimine karar veren ve arzını düzenleyen, kamu ekonomisidir. Bir başka deyişle özel mallar
için piyasa talebi geçerli iken, tam kamusal mallar için siyasal talep geçerlidir.
Tam kamusal malların arzını siyasal süreç belirler ve bütçe de siyasal talebin oluştuğu
en önemli yerdir. Demokratik ülkelerde seçmenlerin oylama aracılığıyla tam kamusal mal ve
hizmetlere yönelik taleplerini açıklamaları mümkündür.
Tam kamusal malların sunumunda bir önemli özellik, bu mal ve hizmetlerin üretim
hacimlerinin ve hizmetin etki alanının büyüklüğüdür. Bu etki alanında yaşayan herkes
hizmetten yararlanır. Öte yandan üretim hacmi, piyasanın üretim ve sunumda yetersiz kalacağı
derecede büyüktür. Dolayısıyla firmaların sermaye düzeyleri, bu tür hizmetlerin üretimi için
gerekli miktarın oldukça altında olup, ayrıca mal ve hizmetin sabit maliyetlerini karşılamaya
yetmez.
Esasında diğer tüm şartlar elverişli olsa dahi, tam kamusal malları piyasa ekonomisinin
üretip sunması, yine de mümkün olmayabilir. Savunma, asayiş, adalet, diplomasi ve deniz
feneri gibi temel kamusal hizmetlerin, piyasanın sorumluluğuna bırakılması doğru değildir.

4.2. Tüketimde Rakip Olmama
Tam kamusal malların en önemli niteliği, tüketimde rekabetin olmamasıdır. Bu mal ve
hizmetlerden yararlanan bir kişi, aynı maldan diğerlerinin de aynı oranda yararlanmasına engel
oluşturmaz. Daha teknik bir ifadeyle, tam kamusal mallarda marjinal tüketicinin maliyeti
“0”dır. Örneğin ülkede yeni doğan bir bebek ya da ülkeye iltica etmiş birisi, diğer kişilerin
maldan elde ettikleri faydayı azaltmaz. Oysa özel malların faydası, sadece o malı tüketene tahsis
edilir. Bu durumda tüketiciler özel malı tüketirken, birbirlerine rakiptirler.
Ancak bazı tam kamusal malların faydasından yararlanmada doğal ve bölgesel
sınırlamalar ortaya çıkabilir. Örneğin önemli bir sağlık problemi nedeniyle ülkenin belirli bir
bölgesinde karantina ilan edilebilir. Ya da bazı bölgelerde asayiş ile ilgili önlemler alınabilir.
Tam kamusal malların tüketiminde rekabetin olmamasının en önemli sınırı, kapasite
noktasıdır. Kalabalık olmayan bir yolda marjinal tüketicinin maliyeti “0” iken, kalabalıklaşma,
ilave tüketicilerin maliyetini ortaya çıkarır. Bu durumda geçiş ücretlerinden yararlanılabilir.
Ancak bu ücretler, üretici ve tüketiciye maliyetler yükler. Bazı kişiler tüketimden mahrum
edilirken, turnike inşası ve personel maliyeti gibi maliyetler de, sunumu sağlayanın üzerinde
kalır.

4.3. Tüketimden Mahrum Edilememe
Tam kamusal malların faydaları tüm topluma yayılır. Dolayısıyla tam kamusal mallarda
hizmetin etki alanı ve üretim hacminin genişliği dikkate alındığında, bu alandaki herkes, adeta
hizmete maruz kalır. O nedenle bu malların bedelini ödemek istemeyenler de, malın
faydasından mahrum edilemez. İşte tüketimden mahrum edilememe ilkesi, tam kamusal mallar
için bir diğer önemli niteliktir.
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Piyasa ekonomisinde bir özel malın üretilebilmesi için, bedelini ödemeyen kişinin
faydadan dışlanması, bir başka deyişle tüketiminden mahrum edilmesi gerekir. Bu durumda
bedel ödemeyen, maldan faydalanmaz. Kamu ekonomisinde üretimi ve sunumu gerçekleştirilen
tam kamusal mallarda ise tüketimden mahrum edilememe sonucu, bedel ödemek istemeyenler
de bu maldan faydalandığından, taleplerin açıklanması yönünde kimse güdülenmeyebilir ve
bedel ödemeye istekli olmayabilir.
Kamu ekonomisinin çözümsüz kaldığı alanlardan biri olan bedava yolcu (free rider)
sorunu, tam kamusal malların finansmanını zorlaştıran bir durumdur ve mala ödenmesi gereken
tutar, malın üretim maliyetinin altında kalabilir. Bir başka açıdan da kamu mallarının özel arzı,
bedava yolcu problemi nedeniyle imkânsızlaşır. Örneğin bir semtte, sivrisinek ile mücadele
konusunda herkesin kişisel çözüm metodları olabilir (pencerelere sineklik takılması, her odanın
ayrı ayrı ilaçlanması gibi). Ancak kesin çözüm, sivrisineklerin barındığı yer olan bataklıkların
kurutulmasıdır ve bataklık kurutulduğunda bedel ödemek istemeyen bedava yolcular da o
hizmetten yararlanmış olur. Ayrıca söz konusu kamusal bir faaliyet sonucu bataklık
kurutulduğunda, artık sivrisinek sorunundan o semtte yaşayanları dışlamak, teknik olarak
imkânsız hale gelir. Bataklığın kurutulması bu nedenle piyasa ekonomisince gerçekleştirilemez.

4.4. Faydaların Bölünememesi Ve Pazarlanamama
Tam kamusal malların topluca ve aynı oranda tüketilebilme olasılığı, faydaların
bölünememesi nedeniyledir. Özel malların aksine bölünemez faydalara sahip olan tam kamusal
mallar, pazarlanamaz. Pazarlanamayan bir mala, özel maldakine benzer türden talep doğmaz
ve talep olmayınca fiyat da oluşmaz. Bu durumda, piyasa ekonomisi düzeni içinde kâr motifi
ile çalışan özel firmaların, tam kamusal malları üretip sunmaları mümkün olmaz.
Tam kamusal malların yaygın bir özelliği, piyasaya bırakıldıklarında sağladıkları
faydanın tümünün ya da önemli bir kısmının satılamamasıdır. Faydaların pazarlanamaması tam
kamusal malın fizik özelliklerinden ortaya çıkar. Buna teknik bölünememezlik denir.
Tam kamusal malların pazarlanamaz nitelikte olması, piyasa ekonomisinin kaynakları
etkin dağıtmasını engeller ve onu başarısızlığa iter. Çünkü piyasa ekonomisinde yer alan
firmalar, sadece fiyatlayabildikleri faydaları dikkate alarak, üretime bu ölçüde kaynak
aktarırlar. Ayrıca, bedava yolcular da, mala ödeme yaparak sahip olmak yerine, halihazırda
sunulan ve diğerlerince finanse edilen malın topluma yayılan faydalarından yararlanmak
isterler ve taleplerini açıklamak yönünde çaba göstermezler.
Bazen pazarlanamama, ekonomik nedenlerle ortaya çıkabilir. Mala olan talep düzeyi
pazarlama maliyetlerini karşılayacak kadar gelir yaratamaz. Buna örnek olarak bir takım doğa
ürünleri ya da madenleri, ulaştırma maliyeti nedeniyle pazarlanamayıp, serbest mal haline
gelir.
Bazen de pazarlanamama, belli bir fiyatla sunumuna göre pazarlama maliyetlerinden
tasarruf sağlar. Örneğin aydınlatılması gereken bir sokakta herkesin kendi ışığını taşıması
yerine, kamuca sokağın aydınlatılması çok daha etkindir.
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4.5. Zorunlu Finansman
Tam kamusal malların, tüm topluma yayılan faydalarının bölünemez ve birim olarak
ifade edilemeyen yapısı gereği, bedel ödeyenlere sunum şansı ortadan kalkar. Çünkü piyasa
mekanizması içinde firmalar, talebi belli olmayan bir mala ayıracakları kaynak miktarını ve
bedelini belirleyemez ve ortaya çıkan durum, kâr motifiyle de uyuşmaz. Bu çerçevede piyasa
ekonomisinin özel fayda ve fiyat mekanizması işlemediğinden, tam kamusal malların
maliyetlerinin karşılanmasında piyasa finansmanı uygun değildir.
Tam kamusal malların finansmanı kamusaldır ve kamusal finansman kaynaklarının
başında da yükümlülerden zorunlu olarak alınan vergiler yer alır. Dolayısıyla devletin üretimini
gerçekleştirdiği bu malların finansmanı, zorunlu karaktere sahiptir.

4.6. Zorunlu Tüketim
Piyasa ekonomisinde üretilen özel mal ve hizmetleri kullanımda tüketici egemenliği
hakimdir. Tüketici, faydasını maksimize etme peşindedir ve kendi refahına yönelik en doğru
kararı verebilir. Tüketici egemenliğinin tersi, Paternalist devlet görüşüdür. Kişilerin kendileri
için neyin daha iyi olduğunu bilmedikleri varsayımına dayanan Paternalist devlet görüşünün
hakimiyeti, tüketici egemenliğini zedeler. İşte tüketimden mahrum edilememenin geçerli
olduğu bu malları tüketmek, bazı durumlarda zorunlu olabilir.
Bu durumda küçük yaşta bir çocuğun okula gitmek ya da parkta oynamak arasındaki
tercihinin etkin olmayacağı kanaatine varan kamu, hizmetin arzını düzenler ve hukuki bir
karakter ile ilköğretimi zorunlu tutar. İlköğretimin zorunluluğu, çocuğunu eğitimden alıkoyan
veli ya da vasiyi cezalandırma şeklinde de olabilir. Ayrıca kamu, nüfus kağıdının tüm
vatandaşlarca edinilmesini zorunlu tuttuğu gibi, kaybedenlere de ceza ödettirir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
Savunma malı örneğinde tam kamusal malların özelliklerini anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tam kamusal mal ve hizmetlerin çeşitli özellikleri bulunmaktadır. İlk olarak tam
kamusal malların arzı ve hangi miktarda üretileceği, siyasal talep yoluyla belirlenir. Talebi ve
dolayısıyla fiyatı belli olmayan bir mal ya da hizmeti, kâr motifi ile çalışan firmaların
üretmesini beklenemez.
Bir diğer özelliği de tüketimde rakip olmama halidir. Kamu hizmetlerinin yaygın bir
özelliği piyasaya bırakıldıklarında sağladıkları faydanın tümünün ya da önemli bir kısmının
satılamamasıdır. Başka bir deyişle, bu hizmetlerin pek çoğunun faydasının önemli bir kısmı
pazarlanamaz niteliktedir; sadece ödeyenin kullanımına sunulamaz. Ayrıca tam kamusal
malların faydasından tüketiciler mahrum bırakılamamaktadır da. Bu çerçevede malın
finansmanı da zorunlu finansman araçları ile gerçekleştirilir.
Tam kamusal malların diğer özellikleri de bunların üretim hacimlerinin genellikle,
piyasa tarafından karşılanmasına imkân vermeyecek derecede büyük olması, bazen zorunlu
tüketimi zorunlu kılması. Örneğin savaş ve benzeri dönemlerdeki milli savunma hizmetlerinin,
çok büyük hacimlerde gerçekleştirilmesi gerekmektedir
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Bölüm Soruları
- Tam kamusal malların tüketiminde, tüketiciler arasında rekabet olsa idi aşağıdakilerden
hangisi yanlış olurdu?
a) özel sektörce arz edilemezdi
b) hizmetin fayda alanındaki herkes aynı oranda faydalanamazdı
c) bu maldan faydalanan birey, başkalarının kullanımını engellerdi
d) marjinal tüketicinin maliyeti pozitif olurdu.
2- Tam kamusal malların bireylere tek tek sunulması mümkün olsa, aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşir?
a) kolektif tüketim
b) faydaların bölünememesi
c) hizmete maruz kalma
d) fiyatlayabilme ve pazarlayabilme
3- Kamu hizmetlerinin üretiminin miktarını ve bileşimini aşağıdakilerden hangisi
belirler?
a) hizmetin fiyatı
b) hizmete olan talep
c) oylama mekanizması
d) tüketici tercihi
4- Tam kamusal mal olarak kabul edilen dört örnek malı sıralayınız.
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5. YARI KAMUSAL MALLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bazı mal ve hizmetler ilk bakışta tam kamusal mal gibi görünmelerine rağmen,
pazarlanabilmeleri ve fiyat yoluyla tüketiciye sunulmaları mümkündür. Bu malların ayrıca
tüketimden mahrum bırakılma özelliğine sahip olmaları nedeniyle özel mallara benzetilmeleri
de mümkün olabilir. Örneğin eğitim ve sağlık hizmetleri gibi. Ancak bu mal ve hizmetler çoğu
ülkede kamu ekonomisi tarafından üretilmekte ya da piyasada üretilseler dahi, esas itibariyle
kamu ekonomisinin alanı içinde yer almaktadırlar. Aksi halde ekonomide kaynakların optimal
dağılımı sağlanamaz. Yarı kamusal mal ve hizmet adı verilen bu mal ve hizmetleri, tam kamusal
mal ve hizmetlerden ayıran en önemli özelliği, dışsallıklarıdır.
Dışsal fayda ve dışsal maliyet durumunda topluma yayılan fayda ya da maliyet bir tür
kamu malı niteliğinde olduğu için piyasada oluşacak olan fiyat, bu fayda ve maliyetleri
kapsamaz ve pareto optimallik koşullarından oluşan “fiyat = marjinal maliyet” kuralını
zedelediği için, piyasa üretim düzeyi negatif dışsallık durumunda toplumsal optimumun
üzerinde, pozitif dışsallık durumunda ise toplumsal optimumun altında oluşur.
Dışsallıklar bir piyasa aksaklığı olarak kabul edilir ve devletin toplumsal optimum
üretim düzeyini sağlayıcı araçları kullanmasını gerektirir. Bunların en yaygın olarak kullanılan
örnekleri negatif dışsallık durumunda vergi ve pozitif dışsallık durumunda ise
sübvansiyonlardır. Bunun yanında devletin kullanabileceği diğer araçlar şunlardır:
Dışsal maliyetlerin firma tarafından içselleştirilmesini sağlamak için bu maliyetlere eşit
bir miktarda vergi konulması dışsallıklar teorisinin uzun yıllar en çok kabul görmüş olan
önermelerinden bir tanesidir. Devletin negatif dışsallıklar durumunda klasik bir müdahale
yöntemi haline gelmiş olan bu vergi, “Pigou Vergisi” adıyla da anılır.
Devlet dışsallık yaratan bir faaliyeti yasal olarak engelleyebilir. Ancak bu durum, üretim
azalışının yaratacağı ekonomik maliyetler nedeniyle, fazla uygulanan bir çözüm olarak kabul
edilmemektedir. Bir başka önlem, firmanın kirliliği yok edecek filtre ve arıtma cihazları
kullanmasını sağlayıcı yasal düzenlemeler getirmek, firma düzeyinde kirlilik yaratan
faaliyetleri düzenleyici önlemlerden bir kaçıdır. Günümüzde en çok uygulanan çözümlerden
bir tanesi budur. Negatif dışsallığı yaratan firma ile dışsallıktan etkilenen firmanın tek bir firma
olarak birleştirilmesi yöntemi de, negatif dışsallığı içselleştirir.
Negatif dışsallıkları azaltmada uygulanan çözümlerden bir tanesi de, devletin
işletmelere, belirli miktarda kirlilik yayma hakkı veren permiler dağıtması ve bu permilerin
piyasada alınıp satılarak, kirlilik yaratan emisyonların kontrol altında tutulmasıdır. Bu sistemde,
emisyonlarını kısan bir firma emisyon yayma hakkını, daha fazla üretim yapmak (kirletici
emisyonlarını artırmak) isteyen başka bir firmaya satabilmektedir. Böylece hakların piyasa
fiyatı, üretimi azaltmanın marjinal maliyetinden yüksek olduğu sürece firmalar emisyon yayma
haklarını satacaklardır.
Piyasa çözümü, dışsallık yaratan ve dışsallıktan etkilenen tarafların karşılıklı anlaşmaları
ve mülkiyet haklarının dağılımına bağlı olarak bir tarafın diğer tarafa ‘tazminat’ ödemesi
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yoluyla dışsallığın ortadan kaldırılmasıdır. Dışsallık sorununa çözümün piyasa içinde ortaya
çıkmasını ileri süren Chicago ekolü iktisatçılarından Coase’dur. Bu çözümde devletin mülkiyet
haklarını belirlemek ve muamele maliyetlerini düşürmek dışında herhangi bir rolü olmaması
gerekir.
Coase’a göre, dışsallık durumunda devletin müdahale etmesine gerek yoktur, aralarında
anlaşma yapan birey veya firmalar sosyal optimum çözümüne ulaşacaklardır. Ancak Coase
teoreminin dayandığı anlaşma modelinin uygulamada bazı zorluklar içereceği yönünde
yaklaşımı birçok bakımdan eleştirilmiştir. Bu eleştiriler anlaşma maliyetleri, bedavacılık ve
artan pazarlık gücü kazanmak için anlaşmayı geciktirme olarak sıralanabilir.
Devlet müdahalesinde başka mallar da vardır. Erdemli mallar, ancak piyasa
ekonomisinde üretilebilen özel mallardır. Bu malların erdemleri bilgisizlik, yoksulluk gibi
nedenlerle doğru algılanmadığından, piyasaya bırakıldığında eksik üretilip tüketilir ve toplum
refahı azalarak yaşam kalitesi düşer. Bu nedenlerle erdemli mallar, müfredat kitaplarının
ilköğretim çocuklarına ve sütün bebeklere kamuca bedava arzedildiği mallardır.
Tüketimde rekabetin olduğu, ancak tüketimden kimsenin mahrum edilmediği ortak
mülkiyet malları, erişimi olanlar tarafından, ödeme yapılmadan kullanılabilen kaynaklar olarak
tanımlanır. Ortak mülkiyet mallarının sorunu, birinin kullanımının, diğerlerini etkilemesidir.
Bir başka deyişle, dışsallıklarıdır.
İlk olarak teorik çerçevesi J. Buchanan tarafından çizilen klüp malları da, kamusal
malların tüketiminde mahrum edilmenin olduğu ama tüketimde rekabetin olmadığı (kapasite
sınırına dek) bir mal olup, malın arzı klüp şeklinde organize edilir.
İlk olarak Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında yayınlanan eserde ifadesini bulan
küresel kamusal mallar da tüketimde rekabet olmaması ve mahrum edilememe özelliklerine
göre sınıflandırıldığında; tam küresel kamusal mallar, yarı küresel kamusal mallar, klüp malları
ve bağlı ürünler olarak dörde ayrılır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Eğitim hizmetinin dışsal faydaları nelerdir? Söz konusu dışsal faydalar nasıl
ençoklaştırılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Yarı
kamusal
özellikleri

Dışsallıklar, bölünebilirlik ve
finansman
konularını
öğrenir.

Dışsal
faydaların
ençoklaştırılması ve dışsal
devlet
maliyetlerin
minimize
edilmesi
yöntemlerini
öğrenir.

Dışsallıklara
müdahalesi

Dışsallıklara
çözümü

malların

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

özel

sektör

Coase Teoremini öğrenir.

Erdemli
mallar,
ortak
Devlet
müdahalesindeki mülkiyet
malları,
klüp
malları ve küresel kamusal
diğer mallar
malları öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


Dışsallık



Pigou Vergisi



Coase Teoremi



Erdemli mal



Ortak mülkiyet malı



Klüp malı



Küresel kamusal mal
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Giriş
Piyasa ekonomisinin kaynakların etkin dağılımı çerçevesinde başarısızlığa uğramasına
yol açan nedenlerden biri, mal ve hizmetin sunumu sonucunda ortaya çıkan dışsallıklardır.
Dışsallık, bir üretim veya tüketim ilişkisi sonucu ortaya çıkan, fiyatlandırılamayan ve
pazarlanamayan fayda ve maliyetlerdir.
Yarı kamusal malları, tam kamusal mallardan ayıran en önemli özelliği olan dışsallıklar,
dışsal fayda ve dışsal maliyet olarak sınıflandırılırken, devlet müdahalesine de açıktırlar.
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5.1. Dışsallıkların Sınıflandırılması
Dışsallıklar, topluma saçılan dışsal fayda ve dışsal maliyetler olarak temelde ikiye
ayrılır. Söz konusu fayda ve maliyetler, bir üretim ve tüketim ilişkisi sonucu ortaya çıkarlar ve
pazarlanmayıp, fiyatlandırılamazlar.

5.1.1. Dışsal Fayda
Özel mallardan, sadece onu tüketenler ve onu üretenler fayda sağlarken, yarı kamusal
mallarda topluma fayda akımı meydana gelir. Bir tabak sebze çorbasını tüketen acıkmış bir
kişinin açlığını gidermesiyle, özel fayda ortaya çıkar. Oysa kendi sağlığını korumak için doğru
beslenmeyi tercih edip, çeşitli hastalık risklerine karşı aşı olursa, sağlıklı bir kişi olarak hayatına
devam etmesiyle, özel faydaların yanında, dışsal faydalar da ortaya çıkar. Sağlıklı bir kişi iş
hayatında zinde ve verimli bir mesai geçirir. Öte yandan bulaşıcı hastalıkları yaymayarak,
toplumun diğer üyelerinin de sağlıklı olmalarına katkı sağlar. İşte tüm bunlar, çevreye doğru
olan fayda akımı, bir başka deyişle dışsal faydadır.
Dışsal faydalar, üretimden ve tüketimden kaynaklanır. Bir kişinin eğitim alması,
tüketimden doğan dışsal faydaya verilen en güzel örneklerdendir. Eğitilmiş bir kişi, iyi bir
meslek edinmek, kariyer sahibi olmak ve yüksek gelir elde etmek gibi özel faydalar elde eder.
Bunun yanında eğitimin sosyo-ekonomik nitelikte dışsal faydaları da vardır. Eğitimli
kişilerden oluşan toplumda suç ve trafik kazası oranları düşer. Eğitimli kişiler, seçim
dönemlerinde siyasi partilerin vaatlerini yakından değerlendirebilir, daha bilinçli seçmenler
grubu oluşur ve ülkenin geleceğinde eğitimli, bilinçli bir nesil söz sahibi olur. Eğitimin,
ekonomide verimlilik artışına, sosyal ve kültürel kalkınmaya önemli katkıları vardır. Öte
yandan eğitimli ailelerin eğitimli çocuklar yetiştirme olasılığı, eğitimsizlere göre daha fazladır.
Üretimden doğan dışsal faydalara örnek olarak, hobileri arasında çiçek yetiştirmek ve
ağaç dikmek olan bir kişiyi gösterebiliriz. Bu kişi hobisine zaman ayırdığında, kendisi özel
fayda elde eder. Ancak çiçeklerin güzel görünümü ve kokusunun etrafa yayılması, çevreden
geçenleri olumlu etkilediğinde ve ağaçlandırma faaliyetleri, yeşil ve gölgelik alan yaratarak
diğer kişilerin bu havadan yararlanmasını sağladığında da dışsal faydalar ortaya çıkar.

5.1.2. Dışsal Maliyet
Bazı malların üretim ve tüketiminden doğan özel maliyetlerinin yanında, topluma saçılan
dışsal maliyetleri de vardır. Sağlığa zararlı ve bağımlılık yaratan bir ürün olan alkol tüketimi,
tüketimden doğan dışsal maliyete örnek olarak verilebilir.
Alkol tüketen bir kişinin işteki verimliliği düşer, satın alma gücü azalır. Ailesi ve dostları
ile ilişkileri kötüleşir. Bu sayılanlar, alkol tüketimi sonucu ortaya çıkan özel maliyetlerdir.
Alkol tüketiminin dışsal maliyetleri de mevcuttur. İçkili araç kullanımı kazalara ve sonunda
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ölüm, maddi hasar ya da yaralanmalara neden olur. Alkol tüketen kişinin toplumun üretim
kapasitesine etkisi de negatiftir.
Üretim esnasında firmaların özel maliyetleri, sabit ve üretime bağlı olarak değişir
maliyetlerdir. Firma, üretim sırasında fabrika atıklarını yakında bulunan bir nehre akıttığında,
çevre kirliği baş gösterir, nehirde balık ölümleri başlar. Bu sayılanlar da üretimden doğan dışsal
maliyetlerdir.

5.2. Dışsallıklara Devlet Müdahalesı
Dışsallıklar bir piyasa başarısızlığı olarak kabul edildiğinden, devletin toplumsal
optimum üretim düzeyini sağlayıcı araçları kullanarak müdahale etmesi gerekir. En sık
kullanılan araçlar; dışsal faydalar halinde sübvansiyon ödemeleri ya da mali yardım, dışsal
maliyetler halinde de vergilemedir.

5.2.1. Dışsal Fayda ve Sübvansiyon Ödemeleri
Dışsal fayda ve dışsal faydaya yol açan mal ve hizmetleri ençoklaştırmak, marjinal
toplumsal fayda düzeyini yükseltir. Oysaki piyasa ekonomisinde yer alan bir firma dışsal
faydası olan bir malı ürettiğinde, dışsal faydayı fiyatlandıramadığı için, talep fonksiyonuna
dahil etmez ve eksik üretim ortaya çıkar. Bu firma, fiyatlandırabileceği ve bedelini alıp kâr
edebileceği sadece özel fayda kadar üretimde bulunur. Bu durumda parası olan bu hizmeti
alırken, parası olmayan hizmetten mahrum kalır.
Tam rekabet piyasası ve pareto optimallik koşullarından oluşan fiyat = marjinal maliyet
kuralı zedelendiği için, dışsal faydaları bulunan mal ve hizmetilerde piyasa üretim düzeyi,
toplumsal optimumun altında oluşur. Devlet, ekonomide toplumsal açıdan en etkin kaynak
dağılımını sağlamak için üretimi, marjinal toplumsal fayda = marjinal özel fayda + marjinal
dışsal fayda durumunun gerçekleştiği noktaya kadar ilerletir. Bu durumda hizmete toplumsal
faydasına eşit değerde kaynak ayrılabilmesi için devlet, ya firmalara topluma saçılan faydalar
için bir ödemede bulunmalı (mali yardım), ya da o üretimi kendisi üstlenmelidir.
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Şekil 2. Dışsal Fayda ve Sübvansiyon Ödemeleri

Şekil 2’de görüldüğü üzere T1 talep eğrisi, dışsallığı olan malın bölünebilir nitelikte özel
faydasının ortaya çıkardığı talep eğrisidir. Burada üretim düzeyi Q0, fiyat ise P0’dır. Ancak bu
üretim ve fiyat düzeyi, toplumsal optimumdan uzaktır. Dışsal faydaları ortaya çıkaracak şekilde
talep eğrisinin sağa kayması gerekir.
T2 talep eğrisi, T1 eğrisine dışsal faydaların eklenmesiyle elde edilir. T2 talep eğrisini
çizebilmek için, bölünemez nitelikteki dışsal faydaları da içerecek şekilde üretim Q0’dan Q1’e
ulaşır. Yeni fiyat düzeyi ise P1’dir. Devlet, üretimin Q0’dan Q1’e gelmesi için üreticiye
P0P1KL alanına eşit sübvansiyon ödemesi yapar. Bu şekilde firma Q1 üretim düzeyine P0
fiyatını vererek ulaşma şansına kavuşur.

5.2.2. Dışsal Maliyet ve Pigou Vergisi
Dışsal maliyetlerin ve dışsal maliyete yol açan mal ve hizmetlerin üretiminin
azalmasıyla, marjinal toplumsal maliyet de azalır. Piyasa ekonomisinde dışsal maliyet yaratan
bir firma, sabit ve değişir maliyetlerinden oluşan özel maliyetlere bir fiyat ödemek zorunda
olduğundan, arz fonksiyonuna dahil ederken, dışsal maliyetleri dahil etmez.
Oysaki dışsal maliyetler firmanın sabit ve değişir maliyetlerinden farklı olarak, üretim
esnasında çevreye verdiği zarardır. Piyasa üretim düzeyi, dışsal maliyet halinde toplumsal
optimumun üzerinde gerçekleşir. Görüldüğü gibi dışsal maliyetler sonunda piyasa fiyatı, bütün
maliyetleri kapsamaz. Marjinal özel maliyetlerin yanında, bir de topluma yayılan dışsal
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maliyetler nedeniyle, marjinal toplumsal maliyet = marjinal özel maliyet + marjinal dışsal
maliyet eşitliği kurulur.
Dışsal maliyet yaratan firma tarafından bu maliyetlerin içselleştirilmesini sağlayan bir
yöntem, Pigou Vergisidir. Bu vergi, dışsal maliyetlere eşit bir miktarda ünite başına vergidir.
Pigou vergisi ile firmaların üretim miktarını belirlerken kullandığı marjinal özel maliyetleri
gösteren piyasa arz eğrisinin, marjinal toplumsal maliyetleri de kapsaması ve böylece üretim
miktarının toplumsal optimumda oluşması sağlanır. Bu toplumsal optimum üretim miktarı,
piyasa üretim miktarının altında oluşur. Aşağıdaki Şekil 3’de bu durum gösterilmiştir.
Ünite başına konulan t kadar bir vergi, malın fiyatını P0’dan P1’e yükseltirken, arz
eğrisini A1’den A2’ye doğru sola kaydırır. Firma bu vergi ile dışsal maliyetleri arz
fonksiyonuna dahil etmiş olur. Bu durumda üretim miktarı Q0’dan, toplumsal optimum üretim
düzeyi olan Q1’e geriler. Devletin vergi hasılatı P1P2AB alanı kadar olurken, üretim azalışı
sonucu ADE kadar toplumsal açıdan net fayda kazancı gerçekleşir.

Şekil 3. Dışsal Maliyet ve Pigou Vergisi

Söz konusu vergi hasılatının, dışsallıktan etkilenen kesimlerin zararlarını tazmin etmek
için kullanılması, etkinlik açısından uygundur. Böylece devlet, dışsallık yayan kesimler ile
dışsallıktan etkilenen kesimler arasında bir gelir transferi gerçekleştirmiş olur.

5.2.3. Dışsallıkların İçselleştirilmesinde Diğer Devlet Müdahaleleri
Devletin dışsal maliyet yaratan bir faaliyeti engellemesi, yasal olarak mümkün olabilir.
Ancak bu durumun, dışsal maliyet ile üretilen malı satın alanları daha kötü duruma
getirebileceği unutulmamalıdır.
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Dışsallıklarla ilgili bir başka önlem, çevreyi tahrip eden firmanın, devletçe kirliliği
önleyecek teçhizatı kullanmasına yönelik yasal düzenlemelere tabi tutulmasıdır.
Firmanın dışsal maliyeti içselleştirmesi için devletin önlemlerinden biri de, dışsallık
yaratan firma ile dışsallıktan etkilenen firmanın birleştirilmesidir. Örneğin çevreyi kirleten
firmanın, ayrıca çevreyi temizleme faaliyeti gösteren bir firma ile birleşerek, tek bir firma haline
gelmesi gibi.
Son olarak devletçe dışsal maliyetler için önerilen çözümlerden biri de, devletin
işletmelere, belirli miktarda kirlilik yayma hakkı veren permiler dağıtması, kirlilik düzeyinin
permilerle sınırlı tutulması ve bu permilerin piyasada alınıp satılmasına izin verilmesidir.

5.2.4. Dışsallıklara Piyasa Çözümü: Coase Teoremi
Dışsallıklar, dışsallığı yaratan ve dışsallıktan etkilenen iki taraf ortaya çıkarır. Dışsallığı
yaratan, dışsallığın vardığı boyutu çoğunlukla tahmin etmez, etse dahi bu konuda kendini
çözüm üreten bir aktör olarak görmez. Bu nedenle devletin dışsal faydaların varlığında mali
yardım ile toplumsal optimum üretim düzeyine dek üretimi arttırması, dışsal maliyetlerin
varlığında da vergileme ya da diğer yasal düzenlemelerle toplumsal optimum üretim düzeyine
geri çekmesi beklenir.
Oysa R. Coase, dışsallıklara piyasa çözümünü önererek, 1991 yılında Nobel İktisat ödülü
kazanmıştır. Piyasa çözümü, dışsallık yaratan ve dışsallıktan etkilenen tarafların karşılıklı
anlaşmaları ve mülkiyet haklarının dağılımına bağlı olarak, bir tarafın diğer tarafa tazminat
ödemesi yoluyla dışsallığın ortadan kaldırılmasıdır. Bu çözümde, devletin mülkiyet haklarını
belirleme ve işlem maliyetlerini düşürme dışında, herhangi bir rolü olmaması gerekir.
Coase’a göre, dışsallık durumunda devletin müdahale etmesine gerek yoktur, aralarında
anlaşma yapan gerçek ve tüzel kişiler optimum çözüme ulaşacaklardır. Ancak Coase
Teoremi’nde, tarafların anlaşma modelinde bazı uygulama güçlükleri mevcuttur.
İlk olarak anlaşmanın parasal ve zamansal maliyetleri yüksektir ve maliyetler çok kişiye
dağılmıştır. Örneğin, havayı kirleten bir fabrikanın binlerce kişiye zarar vermesi gibi. Bunun
dışında anlaşmaya ve dolayısıyla maliyetlere katılmayan ancak sonuçtan fayda sağlayacak olan
bedavacılar, süreci tıkayıcı unsurlardandır. Son olarak anlaşma yapılan kişi sayısı arttıkça,
henüz anlaşma yapmamış kişilerin sayısı azalır, pazarlık gücü artar ve anlaşmayı imzalamayı
geciktirerek yine süreci tıkarlar.

5.3. Devlet Müdahalesindeki Diğer Mal Ve Hizmetler
5.3.1. Erdemli Mallar
Piyasa ekonomisinde üretilebilen özel mallar olan erdemli mallar (merit goods),
bölünebilir niteliktedir. Bu malların erdemleri bilgisizlik, yoksulluk gibi nedenlerle doğru
algılanmadığından, piyasaya bırakıldığında eksik üretilip tüketilir ve toplum refahı azalarak
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yaşam kalitesi düşer. Bu nedenlerle erdemli mallar, müfredat kitaplarının ilköğretim
çocuklarına ve sütün bebeklere kamuca bedava arzedildiği mallardır.
Bazı yazarlara göre erdemli mallar, yararlı özel mallar ve zararlı özel mallar (demerit
goods) olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada, hizmetin bölünebilir özelliği ve yarattıkları
dışsal fayda ve maliyetler önplandadır. Demerit mallar tütün, alkol ve çevre kirletici firma
faaliyetleri olarak örneklendirilebilir. Ancak çalışmamızda dışsallıklar, yarı kamusal malların
en önemli özelliği olarak değerlendirildiğinden, söz konusu dışsallık yayan mal ve hizmetler,
yarı kamusal mallar başlığı altında incelenmiştir.

5.3.2. Ortak Mülkiyet Malları
Tüketimde rekabetin olduğu, ancak tüketimden kimsenin mahrum edilmediği ortak
mülkiyet malları, erişimi olanlar tarafından, ödeme yapılmadan kullanılabilen kaynaklar olarak
tanımlanır. Ortak mülkiyet mallarının sorunu, birinin kullanımının, diğerlerini etkilemesidir.
Bir başka deyişle, dışsallıklarıdır.
Ortak kaynakları fiyatlandırma başarısızlığı sonucu, aşırı kullanılır ve tükenebilir. Balık
avlanmasında sınırlamanın olmadığı bir gölde, her gün artan sandal sayısı, balık neslinin
tükenmesine yol açabilir. Petrol yatağında açılan her kuyu, petrol yatağının basıncını düşürür
ve toplam üretim bu durumdan olumsuz etkilenir. Devlet işte bu aşırı kullanımı ve dışsal
faydadaki azalışı gideren bir fiyatlama yapmak üzere, ekonomiye müdahale eder.

5.3.3. Klüp Malları
İlk olarak teorik çerçevesi J. Buchanan tarafından çizilen klüp malları (club goods),
kamusal malların tüketiminde mahrum edilmenin olduğu ama tüketimde rekabetin olmadığı
(kapasite sınırına dek) bir mal olup, malın arzı klüp şeklinde organize edilir. Sınırlı sayıda kişi
için tam kamusal mal özelliği gösteren klüp mallarından, klübe üye olanlar eşit şekilde
yararlanır. Bedava yolcu probleminin yaşanmadığı klüp mallarına, tüketim ve yapı
kooperatifleri, tenis, su sporları klüpleri örnek olarak gösterilebilir.

5.3.4. Küresel Kamusal Mallar
Tam kamusal mallar, ülke sınırlarının dışına taşıp, küresel düzeyde de ele alınabilir. İlk
olarak Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında yayınlanan eserde ifadesini bulan küresel
kamusal malların (global public goods) tanımı, iki temel niteliğe bağlanır. Tam kamusal
malların tüketimden mahrum edilememe ve tüketiciler arasında rekabet olmaması özelliklerine,
küresel bir perspektiften bakılır. Diğer niteliği ise, bu malların fayda ve maliyetleri sınırları
aşarak, tüm ülkelere, nüfus gruplarına ve nesillere yayılır.
Kamusallık boyutuna göre küresel kamusal mallar, tüketimde rekabet olmaması ve
mahrum edilememe özelliklerine göre sınıflandırıldığında; tam küresel kamusal mallar, yarı
küresel kamusal mallar, klüp malları ve bağlı ürünler olarak dörde ayrılır.
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Tam küresel kamusal mallar, küresel düzeyde tüketimde rekabetin ve mahrum etmenin
mümkün olmadığı türden faydaları olan, atmosfer, okyanuslar gibi mallardır. Küresel ısınmaya
neden olan gazların emisyonunun azaltılması, küresel düzeyde kimsenin birbirine rakip
olmayacağı ve dışarıda bırakmanın mümkün olmadığı faydalar sağlar. Yarı küresel kamusal
mallar, tüketiminde kısmi rakiplilik veya kısmi mahrum etme özelliği gösteren, organize
suçların azaltılması gibi mallardır.
Küresel kamusal mallar ayrıca sektörlere göre çevre, sağlık, bilgi, yönetişim ve barış ve
güvenlik olarak sınıflandırılabilir. Bu şekilde yapılan sınıflandırma çerçevesinden küresel
kamusal mallar arasında çevre, sağlık, barış ve güvenlik; sınırları aşan dışsal maliyetleri
minimize etmeyi hedeflerken, bilgi ve yönetişim de ülkelerin kapasitesinin arttırılmasına katkı
sağlar.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
Küresel kamusal malların sınırları aşan fayda ve zararlarının görüldüğü barışgüvenlik, çevre, sağlık, yoksulluk gibi çeşitlerini araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dışsallıklar, piyasa başarısızlığı adı verilen alanın konusunu oluşturmaktadır. Dışsallık,
üretim ve tüketim ilişkisi sonucu ortaya çıkan, topluma yayılan ya da saçılan,
fiyatlandırılamayan ve pazarlanamayan fayda ya da maliyetlerdir. Piyasa ekonomisi fiyat
mekanizması, özel faydalar ile özel maliyetleri dikkate alarak çalışır. Oysa birçok durumda özel
faydaların yanında dışsal faydalar veya özel maliyetlerin yanında dışsal maliyetler de söz
konusudur.
Dışsal maliyetlerin firma tarafından içselleştirilmesini sağlamak için bu maliyetlere eşit
bir miktarda vergi (Pigou Vergisi) konulabilir. Ayrıca devlet dışsallık yaratan bir faaliyeti yasal
olarak engelleyebilir. Bir başka önlem, firmanın kirliliği yok edecek filtre ve arıtma cihazları
kullanmasını sağlayıcı yasal düzenlemeler getirmek, firma düzeyinde kirlilik yaratan
faaliyetleri düzenleyici önlemlerden bir kaçıdır. Negatif dışsallığı yaratan firma ile dışsallıktan
etkilenen firmanın tek bir firma olarak birleştirililebilir ya da devlet kirlilik permileri dağıtabilir.
Dışsallıklara özel sektör çözümünü açıklayan Coase’a göre, dışsallık durumunda
devletin müdahale etmesine gerek yoktur, pek çok uyglama zorluğu olmasına rağmen,
aralarında anlaşma yapan birey veya firmalar sosyal optimum çözümüne ulaşacaklardır. Devlet
müdahalesinde olan erdemli mallar, ortak mülkiyet malları, klüp malları ve küresel kamusal
mallar da mevcuttur.
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Bölüm Soruları
1Herhangi bir üretim veya tüketim olayının, üretici veya tüketici dışındakilere
doğurduğu fayda ve zararlara ............................... denir.
2Dışsal
fayda
ve
maliyetlerin
............................................. sağlanamamaktadır.

varlığı

halinde

piyasada

3Dışsal fayda yaratan bir alanda üretim yapan bir özel sektör firmasının
gerçekleştireceği üretim düzeyi, devletin o alanda üretim yapmasıyla oluşacak üretim düzeyini
aşacaktır.
D. Y.
4Bireylerin eğitimli ve sağlıklı olmaları halinde ekonominin genel verimliğinin
artması, aşağıdaki dışsallık türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?
a) üretimden doğan dışsal zarar
b) tüketimden doğan dışsal fayda
c) üretimden doğan dışsal fayda
d) tüketimden doğan dışsal zarar
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6. EKSİK REKABET, EKSİK PİYASALAR VE EKSİK BİLGİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kamu ekonomisinin önemli alanlarından biri de elektrik, su, gaz gibi geniş altyapı
yatırımlarının incelendiği doğal tekel alanıdır. Piyasa başarısızklıkları teorisine göre, kamu
ekonomisinin varlığını gerekli kılan nedenlerden bir tanesi olan doğal tekeller, tüketimden
mahrum bırakma ve faydada rekabet özelliklerine sahip olan özel mal ve hizmet üretirler. Doğal
tekeller azalan maliyetlerle üretim yaparlar, yani üretim boyunca ortalama maliyetler azalır ve
bu nedenle marjinal maliyetler her üretim miktarında ortalama maliyetlerin altında seyreder.
Bu durumun sonucu olarak, üretim ölçeği ne kadar büyük olursa, firmanın maliyetleri o kadar
düşük olacaktır. Bu sektörlerde, büyük ölçekli tek bir firmanın çalışması, her biri yüksek
maliyetler ile çalışacak olan küçük ölçekli birden çok firmanın çalışmasından daha etkin
olacaktır.
Piyasa başarısızklıkları teorisine göre, kamu ekonomisinin varlığını gerekli kılan
nedenlerden bir diğeri de eksik piyasalardır. Tam piyasalar, tedarik maliyeti, bireylerin
ödemeye hazır olduğu tutarın altındaki hizmetleri sağlayan özel piyasalardır. Eksik piyasalar
da, tedarik maliyeti bireylerin ödemeye hazır olduğu tutardan daha düşük olmasına rağmen, bir
mal ya da hizmeti tedarikte başarısız olan piyasalardır. Eğer eksik piyasalar var ise bir piyasa
başarızlığı var, demektir. Bazı iktisatçılar özel piyasaları sigorta ve sermaye piyasalarındaki
hizmetlerin sağlanmasında yetersiz görmekte, bunun da bu alanlardaki devlet faaliyetlerinin
gerekçesini oluşturduğuna inanmaktadırlar.
Yeterli özel sigorta piyasalarının yokluğu, kamu sigorta programlarının gerekçesini
oluştursa da, bazı kamu sigorta programları özellikle, programdan yararlananlara kaynak
transferi için tasarlanmıştır ve çoğu önemli riskleri sigorta etmemektedir.
Özel sigorta piyasalarının, enflasyona karşı endekslenmiş olmaması, önemli bir eksik
piyasa örneği ve sosyal risk yaratır. Devlet, bu konudaki yükümlülüklerini vergileri artırarak
karşılamak durumundadır. İkinci olarak devlet, kuşaklar arasında risk paylaşımına girebilir.
Sözgelimi savaşın maliyetleri bugün ve gelecek kuşaklar arasında paylaşılabilir.
Özel sigortanın önemli sayılacak bir sorunu, farklı bireylerin farklı yaşam beklentileri
olmasından kaynaklanır. Özel sigorta şirketlerinin farklı risklere maruz bireyler arasında ayırım
yapamaması halinde, bambaşka bir problem doğar. En iyi riskler sigorta satın almayınca
primlerin artması gerekir. Sadece kötü risklerin özel sigorta satın aldığı bu sürece, “olumsuz
seçim” denir. Olumsuz seçim, anüiteler için uygulanan yüksek primlerin açıklanmasının bir
kısmını oluşturur.
Bireyler kesin olarak emekli olmaya hazırlanır ve önlemler alırken sosyal güvenlikle
bağlantılı bir başka sorun da temel “ahlaki tehlike”dir. İyi çalışan özel sigorta piyasaları olsa
bile, yine de devlet müdahalesi için bir gerekçe vardır. Bu görüşe göre emeklilik sigortası (ve
hayat sigortası) paternalist bir devletin bireyleri kendi iyilikleri için zorladığı bir yarı kamusal
hizmettir.
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Sermaye piyasaları da eksik piyasa örneklerindendir. Dolayısıyla devlet sadece risk
piyasalarındaki yetersizlikleri gidermede aktif rol oynamakla kalmamakta, eksik sermaye
piyasalarının etkilerini de iyileştirici fonksiyon görmektedir.
Ayrıca belli tamamlayıcı piyasaların olmayışına ilişkin sorunlar, halen mevcuttur. Her
firma yalnız hareket ettiğinde kamu çıkarını izleme güçleri olmazken, birlikte hareket
ettiklerinde bunu yapabileceklerdir. Devlet, bu eşgüdümü temin edecektir.
Bilgi eksikliği durumunda da devlete önemli görevler düşmektedir. Çünkü çoğu yönleri
ile bilgi bir kamu malıdır. Bir fazla kişiye daha bilgi verme, diğerlerine verilen miktarı
azaltmaz. Etkinliği sağlamak için bilgi ya bedava verilmeli ya da daha doğrusu alınacak bedel,
sadece bilgiyi aktarma maliyeti olmalıdır. Özel piyasa tıpkı diğer kamu mallarında olduğu gibi
çoğunlukla bilgiyi de yetersiz arz eder. Bu alandaki en çarpıcı devlet faaliyeti örneği,
Meteoroloji İdaresidir. Diğer örnek ise sahil güvenlik tarafından gemilere verilen bilgidir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

82

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Eksik rekabet

Doğal tekellerin varlığında
devlet müdahalesini öğrenir.

Eksik piyasa

Eksik emeklilik, sağlık ve
sermaye piyasalarına devlet
müdahalesini öğrenir.

Eksik bilgi

Piyasa ekonomisinin bilgiyi
eksik sunması sonucu ters
seçiş ve ahlaki tehlike
problemleri
ve
devlet
müdahalesini öğrenir.

Eksik rekabet

Doğal tekellerin varlığında
devlet müdahalesini öğrenir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Doğal tekel



Eksik piyasa



Asimetrik bilgi



Ters seçiş



Ahlaki tehlike
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Giriş
Piyasa başarısızlıkları teorisine göre, optimal kaynak kullanımının sağlanması amacıyla
devletin ekonomiye müdahale nedenlerinden üç tanesi; doğal tekellerin varlığı, piyasaların
eksikliği ve asimetrik bilgidir.
Azalan maliyet ile çalışan sektörlerde üretim özel sektöre bırakılır ve özel sektör üretimi
ve fiyatlaması regülasyona tabi tutulmazsa, özel tekel fiyatlaması durumu ortaya çıkar ve
burada gerçekleşen üretim miktarı, toplumsal optimaliteden uzak kalır.
Özellikle sigorta ve sermaye piyasalarında, mal ve hizmetin fiyatını karşılamaya istekli
tüketiciler olsa da, üretim yetersiz kalır ve bu tür eksik piyasaları tamamlayıcı olarak devlet
ekonomiye müdahalede bulunur.
Asimetrik bilgi nedeniyle de ters seçiş ve ahlaki tehlike problemlerinin varlığı, piyasanın
kaynakların etkin dağılımını sağlayamadığını gösterir ve devletin müdahale ederek bilgiyi tam
aktarması gerekir.

85

6.1.Eksik Rekabet (Doğal Tekeller)
Piyasa başarısızlıkları teorisine göre, kamu ekonomisinin varlığını gerekli kılan
nedenlerden biri, doğal tekellerdir. Doğal tekellerin varlığında devlet ekonomiye müdahale
eder. Tüketimde rekabet ve mahrum etmenin mümkün olduğu özel mal ve hizmet üreten doğal
tekeller, sabit maliyeti yüksek elektrik, su, gaz, telekomünikasyon gibi geniş altyapı
yatırımlarını üstlenirler. Yatırımın sabit maliyetinin yüksekliği, her firmanın bu alana girişini
zorlaştırır.
Doğal tekeller, ölçek ekonomilerine sahiptirler. Bu nedenle üretim arttıkça ortalama
maliyetler azalır ve marjinal maliyetler her üretim miktarında ortalama maliyetlerin altında
seyreder. Bir başka deyişle üretim ölçeği büyüdükçe, firmanın maliyetleri düşmeye başlar. Bu
sektörlerde, büyük ölçekli tek bir firmanın çalışması, yüksek maliyetle çalışacak küçük ölçekli
birden çok firmanın çalışmasından daha etkin olacağından, rekabet azalır ve doğal tekeller
oluşur.
Doğal tekellerde etkin üretim için gerekli miktar ve fiyat, Şekil 4 yardımıyla
gösterilebilir.
Şekil 4. Doğal Tekel

Özel sektör firması ya da bir özel tekel, kâr maksimizasyonu ilkesinden hareket eder.
Azalan marjinal maliyet şartları altında üretim sonucu, marjinal maliyetler ile marjinal hasıla
eğrisinin kesiştiği noktada, QP kadar üretim yapar ve PP fiyatından satar. Özel tekelin aşırı kârı,
SPPPAB alanına eşitlikten hareketle, üretim miktarı, optimallik koşulu olan fiyatların marjinal
maliyetlere eşit olması gerektiğinden, toplumsal optimum üretim düzeyi değildir.
Azalan marjinal maliyet şartları altında üretim yapan bir kamu işletmesi de, marjinal
maliyet fiyatlaması yaparak etkin üretim miktarı olan QK kadar üreterek kaynak dağılımında
etkinlik koşullarını yerine getirir. Bu üretim düzeyinde satış fiyatı PK’dır. Ortalama maliyet
fiyatlaması ile oluşan üretim düzeyi QR ve fiyat da PR’dir. Her iki noktada, tüketici rantı artar.
Ancak ölçek ekonomileri sonucu, ortalama maliyetler marjinal maliyetlerin üzerinde olduğu
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için, zarar ortaya çıkar. Öyle ki, kamu işletmesi QK üretim miktarında, birim başına EF kadar
zarar eder.
Bu durumda, toplumsal optimumun sağlanabilmesi ve tüketici rantının minimize
olmaması için, kamuca fiyat düzenlemesi yapmak şartıyla, üretimi özel sektör üstlenebilir.
Bunun dışında da kamu marjinal maliyet fiyatlaması yaparak, üretimi kendi üstlenebilir.
Kamuca üstlenilen üretim sonucu ortaya çıkan zarar, bütçeden vergi gelirleri ile karşılanır.

6.2. Eksik Piyasalar
Mal ve hizmet için ödenmeye hazır olunan fiyat ile mal ve hizmetin maliyetinin uyumlu
olduğu ve söz konusu mal ve hizmeti sunmayı başaran piyasalar, tam piyasalardır. Eksik
piyasalar ise, mal ve hizmet için ödenmeye hazır olunan fiyat, maliyetten düşük olmasına
rağmen, söz konusu mal ve hizmeti sunumda yetersiz olan piyasalardır. Eğer eksik piyasalar
var ise bir piyasa başarısızlığı ile karşı karşıyayız, demektir.
Özellikle sigorta ve sermaye piyasalarındaki hizmetlerin sağlanmasında piyasa
ekonomisi yetersizdir ve bu durum söz konusu alanlardaki devlet faaliyetlerinin gerekçesini
oluşturur.

6.2.1. Eksik Sigorta Piyasaları
Emeklilik, sağlık ve diğer risklere ait özel sigorta piyasaları, kişilerin karşılaştıkları çoğu
önemli riskleri sigorta edemediklerinden dolayı, bu sigorta piyasaları eksik piyasalara örnektir.
Gelişmiş ve kapitalist ülkelerde dahi bu piyasa başarısızlığı nedeniyle, devletçe üstlenilen çok
sayıda sigorta programı uygulaması hayattadır. Devletin sosyal güvenlik hizmeti içindeki
emeklilik ve sağlık sigortası programları, özellikle programdan yararlananlara bir kaynak
transferi sağlar.
Özel sigortaların eksik sigorta piyasası olmasının nedenlerinden biri, sosyal güvenlikle
bağlantılı hizmetlerin, yarı kamusal mal ve hizmet olmasıdır.
Bir kişinin emeklilik ile ilgili geleceğe yönelik tasarruflarını biriktirmeye başlaması,
kendini güvende hissetmesine, endişeden uzak çalışma hayatı geçirmesine ve verimliliğinin
artmasına yol açar. Söz konusu özel faydaların yanında, topluma da saçılan dışsal faydalar
vardır. Tüm bu iyi halin topluma ve iş hayatına olumlu yansımaları sonucu, genel refahın ve
üretim kapasitesinin artması gibi.
Tersine, rasyonel olmayan bir kişinin sosyal güvenlikle bağlantılı emeklilik ve sağlık
sigortalarından bilinçli olarak yoksunluğu tercih etmesi, geleceği garanti altında olmadan ve
risklere açık bir şekilde endişeli yaşam sürmesine ve verimliliğin düşmesine neden olur. Söz
konusu özel maliyetlerin yanında, topluma yayılan dışsal maliyetler de vardır. Risklerin sigorta
altında olduğu durumda oluşacak dışsal faydalar ortaya çıkmadığı gibi, olumsuzluklar toplum
ve iş hayatına yansır, genel refah ve üretim kapasitesi düşer. Kamu sosyal sigortalarında,
rasyonel kişilerin, rasyonel olmayan ve gelecekte karşılaşabilecekleri riskler için önlem
almayanları finanse etmeleri, gelir dağılımında adaleti bozar.
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Kamu sosyal sigortaları, son derece önemli dışsallıkları bulunan sosyal güvenlikle
bağlantılı hizmetlerin satın alınmasında zorlayıcı olur. Bu görüşe göre emeklilik sigortası,
paternalist bir devletin, kişileri kendi iyilikleri için zorladığı, bir yarı kamusal mal ve hizmettir.
Piyasa ekonomisinde özel sigortaların eksik piyasalar olmasının bir diğer nedeni,
enflasyon gibi sosyal risklerdir. Özel sigortalar, özellikle enflasyonist ortamda kayba uğrayan
sigorta getirileri için fazla bir şey yapamazlar. Eğer sigorta şirketi bir poliçeyi enflasyona karşı
sigortalarsa, enflasyon oranının beklediğinden daha hızlı arttığı ortamda tüm poliçelerden zarar
eder ve aynı zamanda tüm yükümlülükleri de karşılayamaz.
Ayrıca bir başka sosyal risk olan savaş, doğal afet halinde karşılaşılan önemli can ve mal
kayıpları için de özel sigorta kaynakları yetersiz kalır. İyi bir risk analizi yapan özel sigorta
firmaları, ortalama can ve mal kaybına göre kaynak yaratabilirler. Ancak özel sigorta firması
tahmin edilemeyen bu tür tazminatları ödemede başarısız olacağından, bu tür sosyal riskleri
kapsamaz. Sonuç itibariyle kâr maksimizasyonu amacıyla hareket eden bu firmalar, yüksek
riskli sigorta kollarına girmezler.
Oysa devletin elinde vergi alma ve iç ya da dış borç geliri bulma gibi yetkileri vardır.
Hatta devlet nesiller arası yük paylaşımı da yapabilir. Savaş ya da doğal afet döneminde büyük
zarar gören neslin harcamaları için, ağır vergileme yerine borçlanmayı tercih eder. Söz konusu
borçların finansmanı için toplanacak vergileri de, savaşsız ve afetsiz dönemde daha müreffeh
bir yaşam süren, bir sonraki nesilden tahsil eder.
Özel sigortanın bir başka eksik yanı, kişilerin yaşam kalitesi ve beklentilerinin farklılığı
nedeniyle, yaşlı ve hasta kişileri sigortalamama eğilimleridir. Yüksek risk taşıyan bu kişileri
mutlaka sigortalayacaklar ise de sürprim uygularlar. Çünkü etkinlik açısından, elde edecekleri
gelirin, tazminat ödemelerinden yüksek olması gerekir. Halihazırda yaşlı ve hasta kişilerin
şanssızlığı, sürprim uygulaması ile bir kat daha artar. Sürprimin dezavantajlarından kaçınan
kişiler nedeniyle özel sigortaların kapsamı daralır, piyasa eksikliği de büyümüş olur.

6.2.2. Eksik Sermaye Piyasaları
Devletin, eksik sermaye piyasalarının başarısızlıklarını giderici rolünün, ekonomik
istikrarsızlıkların ve güven bunalımının önlenmesinde ne derece önemli olduğu, kapitalist
sistemin birbiri ardına girdiği krizlerle ortadadır. Kapitalizmin ilk önemli krizi olan 1929 Büyük
Buhran’ında banka iflaslarının ardında devlet, Federal Mevduat Sigortası kurumunu
oluşturarak, banka mudilerinin tasarruflarını sigortalamıştır.
Piyasa ekonomisinin işlerliğinin sıklıkla krizlere yol açtığı son yıllarda kamunun
mevduat sigortası fonları, ülkemizde 2001 Likidite Krizi ve ABD’de baş gösteren 2008 Küresel
Krizi döneminde, tasarruf sahiplerinin birikimlerini koruyucu rol oynamıştır.
Öte yandan devlet, eksik sermaye piyasalarındaki yetersizlikleri gidermede aktif rol
oynamakla kalmaz, ortaya çıkardığı olumsuz etkileri de iyileştirici fonksiyon görür. Sermaye
piyasası aktörlerinin denetim ve gözetimi ile finansal piyasaların sağlamlaştırılmasına yönelik
önlemler, kamunun eseridir.
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Ayrıca devlet, çeşitli kredi programları ile sermaye piyasasında görev alır ve özel sektörü
destekler. A.B.D.’de konut finansmanı piyasasında likiditeyi arttırma görevi olan devlet
destekli Federal Ulusal İpotek Birliği olan Fannie Mae ve uluslararası ticaretle uğraşan
işletmelere kredi veren Export-Import Bank’ın ardından, bu kuruluşların bulunduğu piyasalarda
özel firmalar başarı sağlamıştır.

6.3. Eksik (Asimetrik) Bilgi – Ters Seçiş Ve Ahlaki Tehlike
Piyasa ekonomisinde optimal kaynak dağılımına ulaşmayı sağlayan tam rekabet
piyasalarının varsayımlarından biri, eksiksiz ve simetrik bilgidir. Burada piyasa ekonomisinin
aktörleri birbirleri hakkında tam bilgilenmiş durumdadır. Ancak bilgi akışındaki aksama, piyasa
mekanizmasının çalışmasını engelleyerek, piyasa başarısızlığını ortaya çıkarır.
Oysa bilgi, tüketimde rekabet olmaması ve tüketimden mahrum edilememe yönleri ile
tipik bir kamu malıdır. Bir fazla kişiye daha bilgi verme, diğerlerine verilen miktarı azaltmaz.
Etkinliği sağlamak için bilgi ya bedava verilmeli ya da alınacak bedel, sadece bilgiyi aktarma
maliyeti olmalıdır.
Optimal kaynak dağılımının sağlanması için bilginin eksiksiz ve simetrik bir şekilde
sunulması gerekirken, piyasa ekonomisi diğer kamu mallarında olduğu gibi bilgiyi de eksik arz
eder. Bu durumda, asimetrik bilgi denilen durum ortaya çıkar. Örneğin Meteoroloji İdaresi ile
Sahil Güvenliğin çalışmalarının yarattığı bilgiler, devlet eliyle simetrik bilgi iken, piyasa
ekonomisince sunumu, asimetrik hale gelir.
Devletin bilgiyi tamamlayıcı faaliyetlerinin çoğu da, tüketiciler açısından eksik bilgiden
ve piyasanın kendisinin çok az bilgi sağladığı inancından kaynaklanır. Örneğin devlet,
kreditörlerin, borcun faiz ve vadesi hakkında müşterilere mutlak bilgi vermelerini gerektiren
yasal düzenlemeleri hayata geçirmelidir. Çünkü rekabetçi piyasa kendi haline bırakıldığında,
asimetrik bilgi akışı başlayabilir. Hatta bilgi açıklanması konusundaki yasal düzenlemelere
karşı çıkılabilir. Üstelik tüketiciler söz konusu bilginin sınırlarını ve de doğruluğunu denetleme
olanağına sahip olmayıp, bilgili de değildir. Bu noktada devlet asimetrik bilgi problemine karşı,
tüketiciyi koruyucu yasal düzenlemeleri hayata geçirebilir.

6.3.1. Sigorta Piyasalarında Asimetrik Bilgi Kaynaklı Ters Seçiş ve
Ahlaki Tehlike
Gerek emeklilik gerekse sağlık piyasalarının tam rekabet piyasası olup-olmadığı
tartışmalıdır. Tam rekabet piyasalarının varsayımlarından ilki, kâr maksimizasyonu peşinde
koşan çok sayıda satıcı olduğudur. Oysaki sağlık piyasasında satıcıların sayısı sınırlıdır ve bu
piyasada kârdan daha önemli unsurlar vardır. Satıcı sayısı çok olsa da, alıcıların deneyim
edinmeleri zamansal, parasal ve sağlığa ilişkin faktörleri bünyesinde barındırır. Bir başka
varsayım, alıcıların tam bilgi sahibi olmalarıdır ki; sağlık piyasasında hastane, doktor, ilaç ve
maliyet hakkında tam bilgilenebilmek de aynı faktörleri bünyesinde barındırır. Ayrıca tam
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rekabet piyasasında malların homojen olduğu varsayımı geçerlidir. Ancak sağlık piyasasında
malların heterojen (teşhis, ilaç, görüntüleme, tahlil v.s.) olduğu görülür.
Sağlık piyasasında, asimetrik bilgi nedeniyle ters seçiş problemi mevcuttur. Özel sigorta
firmaları sigortalayacakları kişilerin farklı risklerine ilişkin sağlıklı bilgi edinmeleri
güçleştiğinde ve farklı riskler arasında ayrım yapamadıklarında, ters seçiş (olumsuz seçim) ile
karşılaşılır. Kötü riskli kişilerin sağlık hizmetlerine olan yüksek talebi, firmaların tazminat
ödemelerini arttırır. İyi riskli kişiler ise sağlık talebi düşük olduklarından, tazminat düzeyleri
düşüktür. Sigorta firmaları, sigortalayacakları kişilerin gerçek sağlık bilgilerine ulaşamamaları
halinde, zarar etmemek için primleri arttırırlar ve yüksek primler, ters seçiş sorununu ortaya
çıkarır. İyi risklerin yüksek primler nedeniyle piyasayı terk etmeleri durumunda, piyasaya kötü
riskler hakim olur.
Sağlık piyasasında asimetrik bilgi nedeniyle ahlaki tehlike problemi de ortaya çıkar.
Sigorta firmasına ödediği poliçe tutarının tüm menfaatini kendisine almayı düşünen kişiler,
bilgi eksikliği ortamında başarılı olurlar. Öte yandan sağlık hizmeti sunan firmalar da, tüm
maliyetin hastaya ait olmadığının bilincinde olarak, yine sigorta menfaatinin kendilerine
geçmesine çaba göstererek, teşhis ve tedavide çoğu gereksiz harcamaları ortaya çıkarabilirler.
Bu durum, özel sağlık piyasasında asimetrik bilgi kaynaklı ahlaki tehlike yaratır.
Emeklilik sigortasında da bilgi asimetriktir. Emekliliğe ilişkin tasarruf yapanlar, gelecek
belirsiz olduğu için farklı risklerle karşılaşırlar. Özellikle özel emeklilik firmasının bir likidite
krizi ya da yönetim sorunları sonucu iflası gibi bir risk varsa, asimetrik bilgi sonucu hem ters
seçiş hem de ahlaki tehlike problemleri yaşanır. Bu durum, emeklilik döneminde kullanılacak
tasarruflar için, rasyonel kararların verilmesini engelleyerek, bu piyasanın başarısızlığını
arttırır. Bu durumda bir tasarruf mevduatı sigortasının kamuca yürütülmesi gerekir.
Emeklilik sigortasında kişilerin çalışma güçlerine ilişkin bilgi eksikliği, sigortanın
kapsamının giderek genişlemesine yol açar. Genç yaşta ve çalışabilir durumda emekli olmaya
hazırlananlar nedeniyle, rasyonel kişilerin durumları daha kötü hale gelir. Bu durum, sosyal
güvenlikle bağlantılı temel ahlaki tehlikedir.
İşte kamu sosyal sigorta programları, kişileri sigorta satın almaya zorlar ve böylece
asimetrik bilgi kaynaklı ters seçiş ve ahlaki tehlike problemlerini önleyebilir.

6.3.2. Finansal Piyasalarda Asimetrik Bilgi Kaynaklı Ters Seçiş ve
Ahlaki Tehlike
Finansal piyasalar, fon ihtiyacı olanlar ile fon fazlası olanları buluşturarak, onlara kaynak
temin eder. Ancak finansal piyasalarda var olan piyasa başarısızlıkları, bu fonksiyonların yerine
getirilmesini önleyebilir ve tüm ekonomiyi etkileyici çeşitli sorunlar doğurabilir.
Bir piyasa başarısızlığı olan asimetrik bilgi problemi, küresel krize zemin hazırlayan
unsurlardan biridir. Bu bağlamda asimetrik bilgi problemi, aynı zamanda finansal krizleri
açıklayan üçüncü nesil kriz modellerinin temelini oluşturur.
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Finansal piyasalarda bir ekonomik ilişkiye taraf olanların birbirleri hakkında asimetrik
bilgiye sahip olmaları, iki ayrı sonuca neden olabilir. Bunlardan biri, ters seçimdir. Bir bankanın
vereceği kredi öncesinde, borçlunun geri ödeme kabiliyeti ile ilgili istihbarat yapmaması, ters
seçime neden olarak riskli kredilerin hacmini büyütür. Bu yönde örneklerin çoğalması, yeni
kredi başvurularının reddine ve kredi hacminin daralmasına neden olur.
Finansal piyasalarda asimetrik bilgi nedeniyle yatırımcılar, firmaların mali sağlamlığı ve
hisse senetlerinin kârlılığı hakkında yanlış bilgilenebilirler. Bu durumda yatırımcılar, ters seçim
yaparak iyi riskli firmalardan az, kötü riskli firmalardan çok hisse senedi alarak, sermaye
piyasalarının etkin çalışmasını engeller.
Asimetrik bilginin neden olacağı ikinci sonuç, ahlaki tehlikedir. Ahlaki tehlike,
toplumun ahlaki değer yargılarını da yansıtır.
Küresel kriz öncesinde yatırım bankalarındaki kredi pazarlamacılarının maaştan daha
yüksek prim almaları, ahlaki tehlikenin başlangıcı kabul edilir. Böyle bir prim ortamı, kısa
vadeli kâr peşinde koşan kredi pazarlamacılarının, riski gruplara da kredi pazarlamasına yol
açmıştır.
Finansal piyasalarda ahlaki tehlike, kredi borçlusunun kreditöre kendisi hakkında yanlış
bilgi vermesi ile de ortaya çıkar. Bu durum, temerrüt riskini arttırır. Ayrıca bankaların mevduat
sigorta fonu ile mudilerinin mevduatlarının güvence altına alınmış olması, küresel krize giden
süreçte bankaların konut kredilerini verirken, riskli ve sorumsuz davranmalarını beraberinde
getirmiştir.
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Uygulamalar

2008 Küresel Krizinin nedenlerinden en önemlisi, hatta 3. Nesil kriz modellerinin
çıkış noktası, asimetrik bilgidir. Dolayısıyla bu konuyla ilgili en iyi uygulama, son
yaşadığımız krizdir.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Piyasa başarısızlıkları teorisine göre, kamu ekonomisinin varlığını gerekli kılan
nedenlerden bir tanesi, doğal tekellerdir. Doğal tekeller tüketimden mahrum bırakma ve
faydada rekabet özelliklerine sahip olan özel mal ve hizmet üretirler. Doğal tekeller azalan
maliyetlerle üretim yaparlar, yani üretim boyunca ortalama maliyetler azalır ve bu nedenle
marjinal maliyetler her üretim miktarında ortalama maliyetlerin altında seyreder.
Piyasa başarısızlıkları teorisine göre, eksik piyasaların varlığında kamu ekonomisinin
varlığı açıklanmaktadır. Bazı iktisatçılar özel piyasaları sigorta ve sermaye piyasalarındaki
hizmetlerin sağlanmasında yetersiz görmekte, bunun da bu alanlardaki devlet faaliyetlerinin
gerekçesini oluşturduğuna inanmaktadırlar. Ayrıca belli tamamlayıcı piyasaların olmayışına
ilişkin sorunlar, halen mevcuttur. Her firma yalnız hareket ettiğinde kamu çıkarını izleme
güçleri olmazken, birlikte hareket ettiklerinde bunu yapabileceklerdir ve devlet, bu eşgüdümü
temin edecektir.
Çoğu yönleri ile bilgi bir kamu malı olduğundan bilgi eksikliği durumunda da devlete
önemli görevler düşmektedir. Etkinliği sağlamak için bilgi ya bedava verilmeli ya da daha
doğrusu alınacak bedel, sadece bilgiyi aktarma maliyeti olmalıdır.
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Bölüm Soruları
1- Doğal tekeller için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Devlet doğal tekelleri regülasyona tabi tutmamalıdır
b) Artan maliyetlerle üretim yaparlar
c) Ortalama maliyetler marjinal maliyetlerin altında seyreder
d) Marjinal maliyet fiyatlaması zarar ortaya çıkarır
e) Pazarlanabilir nitelikteki mallar üretirler
2- Eksik piyasalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Özel sigortalar sosyal riskleri sigortalayamaz
b) Özel sigortalar yükümlülükleri arttığında vergilemeye başvuramaz
c) Özel sigortaların eksikliğini devlet tamamlayabilir
d) Özel sigorta piyasasının aksaklığı devletin ekonomiye müdahale nedenidir
e) Hiçbiri yanlış değildir
3- Özel sigortanın farklı bireyler arasındaki risklerde ayrım yapamaması sonucunda
aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a) Ahlaki tehlike b) Olumsuz seçim c) Farklı riskler d) Devlet müdahalesi e) Rekabet
4- Asimetrik bilgi nedeniyle ortaya çıkan ters seçiş ve ahlaki tehlike sorunlarına, çeşitli
piyasalardan örnekler veriniz.
5- Bilgi eksikliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bilgi bir kamu malıdır
b) Bir fazla kişiye sunum bilgiyi aktarma maliyeti yaratır
c) Özel piyasalar bilgiyi aktarmada başarılıdır
d) Tüketiciler bilgi eksikliğinin farkına varmayabilir
e) Bilginin açıklanması konusunda devlet piyasayı özendirir
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7. KAMU HARCAMALARI TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Devletin varlığını sürdürebilmesi için, en azından iç ve dış güvenliğini sağlaması gerekir.
Bu da her ne pahasına olursa olsun bazı harcamalara girişmesini zorunlu kılar. Kamu hizmetleri,
kamu ihtiyaçlarını gidermek görevini yüklenen kamu ekonomisi kesimindeki faaliyetlerin
ürünüdür. Kamu harcamaları ise bu faaliyetlerin mali plandaki parasal görüntüsüdür. Bu
durumda kamu harcamaları devlet faaliyetlerinin bir fonksiyonu olmaktadır.
Kamu harcamalarını dar anlamda açıklayan görüşe, hukuki tanım da denilmektedir.
Hukuki tanıma göre, bir harcamanın kamu harcaması ya da gideri niteliğine sahip olması,
harcamayı yapanın hukuki kişiliğine bağlıdır. Geniş anlamda kamu harcamaları kapsamına;
Devlet ve mahalli idarelerin yaptığı harcamalar, İktisadi devlet teşekkülleri harcamaları, Sosyal
güvenlik kuruluşlarının harcamaları, Topluma yararlı hizmetler sunan kurumların harcamaları
(belediyelerin işlettiği otobüs, doğalgaz, elektrik v.s. harcamaları), Vergi muaflıkları ve vergi
indirimleri, Özel kişilerin yaptıkları bağış ve yardımlar ve Devlet aktifinde meydana gelen
azalmalar girmektedir.
Kamu harcamaları, kamu hizmetlerinin parasal göstergesidir. Bu nedenle harcamaların
hizmetler arasında nasıl dağıtıldığının, hangi hizmetlere öncelik verildiğinin, bu hizmetlerin
topluma parasal maliyetinin ne olduğunun anlaşılabilmesi için harcamaların sınıflandırılması
gerekmektedir.
Fonksiyonel sınıflandırmada kamu hizmetinin yapılması ile görevli idari, siyasi, teknik
birim değil, gerçekleştirilmek istenilen kamu hizmeti esas alınmaktadır. Kamu harcamaları
kamu hizmetlerine göre sınıflandırılarak çeşitli kamu hizmetlerinin maliyetleri belirlenmeye
çalışılmaktadır.
Son olarak kamu harcamaları, gerçek-reel ve transfer harcamaları şeklinde ekonomik
sınıflandırmaya tabi tutulabilir. Gerçek-reel kamu harcamaları, devletin üretim faktörü satın
almak için yaptığı harcamalardır. Devlet, ya doğrudan doğruya üretim faktörü satın almak veya
kiralamak için ya da hazır bazı mal ve hizmetleri satın almak için kamu harcamaları
yapmaktadır. Devletin üretim faktörü satın almaksızın yaptığı kamu harcamaları ise transfer
harcamalarıdır. Örneğin emekli dul ve yetim aylıkları ile faiz ödemeleri gibi. Devlet bu tur
harcamalarla, doğrudan üretim faktörü talep etmediği için, üretim faaliyetine doğrudan katılmış
olmamaktadır. Ancak transfer harcamaları gelir dağılımını etkilediği için, gelir dağılımı
değiştikten sonra ve bu değişikliğin neticesi olarak ekonomideki kaynak dağılımını da
etkilemektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kamu harcamaları kavramı

Dar ve geniş anlamda kamu
harcamalarının
tanımını
öğrenir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kamu harcamalarının idari,
Kamu
harcamalarının
fonksiyonel ve ekonomik
sınıflandırılması
sınıflandırmasını öğrenir.
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Anahtar Kavramlar



Reel harcamalar



Cari harcamalar



Yatırım harcamaları



Transfer harcamaları



Mali transferler



Ekonomik transferler



Sosyal transferler
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Giriş
Kamu ekonomisinde piyasa ekonomisinin aksine, Klasik Maliyenin harcama ilkeleri
olan gelirin gidere uydurulması ve giderlerin gelirlere önceliği ilkeleri geçerlidir. Bu açıdan
kamu ekonomisinin başlangıç noktası, esasen kamu harcamalarıdır ve her maliye kitabında,
kamu gelirlerinden önce kamu harcamaları ile ilgili bilgiler aktarılır. Bu öncelik, sadece
düşünsel ve ideolojik olarak yapılan bir değerlendirme sonucu ortaya çıkmaz, maliye
öğrencilerine kamu gelirlerinin tanımından önce gelirlerin harcandığı yeri göstermek,
pedagojik açıdan da uygundur.
Kamu ekonomik faaliyetleri, kamu ekonomik birimlerince yerine getirilir. Bu birimler
merkezi ve yerel yönetim birimleri, kamu ekonomik ve sosyal güvenlik kuruluşlarıdır. Devlete
dair görev ve fonksiyonların ifası, bu kuruluşların harcama yapmasını gerektirir. Minimal
devletin bile varlığını sürdürebilmesi, iç ve dış güvenliğini sağlaması için, mutlaka kamu
harcaması yapması gerekir.
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7.1. Kamusal İhtiyaçlar Ve Tatmin Süreci
Kamu ekonomisinde gerçekleşen ekonomik faaliyetler, kamusal ihtiyaçları tatmine
yöneliktir. Kamu harcamaları da söz konusu ekonomik faaliyetlerin ürünü olarak ortaya çıkar.
Bu durumda kamu ekonomik birimlerinin tatminini sağladığı kamusal ihtiyaçların mali
plandaki parasal görünümü, kamu harcamalarıdır, diyebiliriz. O nedenle kamusal ihtiyaçlar ile
kamu harcamaları arasında bir neden – sonuç ilişkisi olduğu hemen fark edilir.
Kamusal ihtiyaçlar, ortak ya da kolektif nitelikte olup, topluca tüketilerek tatmin
sağlarlar. Kamusal ihtiyaçların topluca tatmini sonucunda, fayda da kolektif düzeyde ortaya
çıkar. O nedenle kamusal ihtiyaçlara yönelik bir kamu hizmetinin kişisel özelliği bulunmaz ve
kişilere özel sunulan bir hizmet değildir.
Kamusal ihtiyaçların düzeyinin ve çeşitinin belirlenerek kamu hizmeti şekline
bürünmesi, siyasal süreci gerektirir. Demokratik ülkelerde oylama yöntemi ile devlet, kamusal
ihtiyaçlara göre ayıracağı bütçeyi ve finansmanda kullanacağı gelir kalemlerini belirler.

7.2. Kamu Harcamalarının Tanımı
Devlet ve fonksiyonlarına ilişkin görüşlerin farklılığı, farklı kamu harcaması
tanımlarının yapılmasına yol açmıştır. O nedenle burada Klasik Maliye anlayışının temsil ettiği
dar ve Modern Maliye anlayışının temsil ettiği geniş anlamda kamu harcamaları tanımına yer
verilmiştir.

7.2.1. Dar Anlamda Kamu Harcamaları
Kamu harcamalarını dar anlamda açıklayan görüş, hukuki tanımdır. Bu tanım, bir
harcamanın kamu harcaması olabilmesini, harcamayı yapan kurumun hukuki kişiliğine bağlar.
Kamu tüzel kişileri, ilke olarak kâr amacı gütmez ve toplumsal fayda amacıyla faaliyette
bulunur. Özel hukuk kişileri ise kâr motifi ile hareket ederler. Ayrıca kamu tüzel kişileri ve
birimleri faaliyetlerinde tek taraflı yükümlülük yaratıcı ve karar alıcıyken, diğer yandan
firmalar, faaliyetlerini karşılıklı irade beyanına dayandırırlar.
Kamu ve özel hukuk kişilerinin çalışma esasları ve tanımlarının farklılığı nedeniyle, bir
harcamanın kamu harcamasının bir merkezi ya da yerel yönetim kuruluşlarınca
gerçekleştirilmesi yeterlidir. Bu durumda özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerince
gerçekleştirilmesi ise özel harcamadır.
Kamu harcamalarının dar anlamda tanımı, devletin günümüzdeki müdahaleci
karakterini, piyasa ekonomisi ile olabilecek işbirliğini dikkate almadığından, eleştirilir. O
nedenle farklı bir kamu harcaması tanımına gerek vardır.
2.2. Geniş Anlamda Kamu Harcamaları
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Kamu harcamalarının geniş anlamda tanımı, tümüyle hukuki tanımdan ayrılmayan,
ekonomik tanımdır.
Bu tanım, devletin toplumsal yaşam ve ekonomik faaliyetlerdeki rolünü ve kamu
yetkisini dikkate alır. Söz konusu yetki devleti, tek taraflı olarak yükümlülük yaratıcı ve karar
alıcı yapar. Devlet bu yetkiyi kendisi kullanabileceği gibi, başka kuruluşlara da devredebilir.
Dar anlamda kamu harcaması olarak, sadece merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin
yaptıkları harcamalar kabul edilirken, devletin kısmen yetkisini bir kuruluşa devretmesi ile, özel
hukuk hükümlerine göre ekonomik faaliyette bulunan kuruluşlar olan İktisadi Devlet
Teşekkülleri ile Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının harcamaları, geniş anlamda kamu harcamaları
tanımına girmiş olur.
Öte yandan ülkemizde geniş anlamda kamu harcamasına tanımına giren harcamalar
ayrıca şunlardır: Topluma yararlı hizmet sunan kurumların harcamaları (belediyelerin işlettiği
otobüs, doğalgaz, elektrik v.s. harcamaları), vergi muaflıkları ve vergi indirimleri, özel kişilerin
yaptıkları bağış ve yardımlar ile devlet aktifinde meydana gelen azalmalar.
Görüldüğü üzere kamu harcamasının tanımı artık Modern Maliye yaklaşımının etkisinde
olup, hukuki değil, ekonomik açıdan yapılmaktadır.

3. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması
Maliye biliminde devletin faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullandığı en önemli
araçlardan olan kamu harcamaları; ekonomik, mali ve sosyal etkiler yaratır. Kamu
harcamalarının söz konusu etkilerinin ve yarattığı maliyetin net bir şekilde görülebilmesi için,
bazı kriterlere göre sınıflandırılması gerekir.

7.3.1. İdari (Organik) Sınıflandırma
Bu sınıflandırma şekli, kamu harcamalarının en çok kullanılan ve en eski sınıflandırılma
şeklidir. İdari ya da organik sınıflandırmada kamu harcamaları siyasi, idari ve teknik birimler
açısından belirlenir.
Kamu harcamasını gerçekleştiren idari birimin bir mali yıl için bütçeden aldığı pay, o
kamu kuruluşu ya da biriminin kamu harcamasını görmemizi sağlar. Bu birimler
cumhurbaşkanlığından YÖK’e, bakanlıklardan üniversitelere kadar, bütçeden pay alan
harcamacı kuruluşlardır.
İdari organik sınıflandırma, harcama tutarını kurum bazında verirken, kurumun
gerçekleştirdiği işleve ayrılan bütçe payını göstermez. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı
bütçesine bakıldığında, eğitime bütçeden ayrılan payı anlamamız mümkün değildir. Çünkü
eğitime YÖK, üniversiteler dahil olmak üzere herhangi bir bakanlığın eğitim departmanınca da
pay ayrılıyor olabilir. Birden fazla idari birimin eğitime ayırdığı payların görülememesi, bu
sınıflandırma şeklinin eksikliği olup, bunu gidermeye yönelik, başka sınıflandırma şekilleri
vardır.
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7.3.2. Fonksiyonel (İşlevsel) Sınıflandırma
Bu sınıflandırma şekli, kamu harcamalarını işlevlerine göre, bir başka deyişle
gerçekleştirilmek istenilen kamu hizmetine göre sınıflandırır. Bu haliyle kamu hizmetlerinin
maliyeti belirlenmiş olur.
İdari sınıflandırmanın yukarıda bahsedilen eksikliğini gideren sınıflandırma şekli,
işlevsel sınıflandırmadır. Kamuca sunulan eğitim hizmeti, birden fazla idari birim tarafından
görüldüğünden işlevsel sınıflandırma hizmetin maliyetini doğru bir şekilde belirler. Eğitime
çeşitli Bakanlıklar tarafından da bütçe aktarılsa, aslolan o hizmetin görülmesi için yapılan kamu
harcamalarının toplamıdır.

7.3.3. Ekonomik Sınıflandırma
A.C. Pigou tarafından ileri sürülen ekonomik sınıflandırma, kamu harcamalarının
birbirinden farklı ekonomik etkilerinin ortaya çıkarılmasında çok yararlıdır.
Kamu harcamaları ekonomik açıdan, reel (gerçek) ve transfer harcamaları olarak ikiye
ayrılır. Reel harcamalar kendi içinde cari ve personel harcamaları olarak ikiye, transfer
harcamaları da, iktisadi, mali ve sosyal transfer harcamaları olarak üçe ayrılır.

7.3.3.1. Gelir Yaratıcı Kamu Harcamaları (Gerçek - Reel Harcamalar)
Reel harcamalar, devletin üretim faktörü satın almak için yaptığı harcamalardır. Devlet
üretim faktörlerini bazı durumlarda doğrudan satın alırken, bazı durumlarda kiralayarak, bazı
durumlarda da piyasada üretilen mal ve hizmetleri satın almak için kamu harcaması yapar. Bu
şekilde üretim faktörlerinin geliri artar ve bir gelir akımı ortaya çıkar. Ekonominin üretim
kapasitesini arttırmaya yönelik olan reel harcamalara ayrıca, gelir yaratıcı harcamalar da denir.
Bu harcamalar, kendi içinde cari ve yatırım harcamaları olarak ikiye ayrılır.

7.3.3.1.1. Cari Harcamalar
Devletin faaliyetlerini yürütebilmesi için ortaya çıkan günlük tüketim harcamaları, cari
harcamalardır. Gerçekleştirilen yatırım harcamalarının etkinliğine ve üretim kapasitesinin
arttırılmasına dolaylı katkı sağlarlar.
Cari harcamaların en önemli kalemi, personel harcamalarıdır ve devletin kullandığı
emek üretim faktörüne yaptığı ödemelerdir. Özellikle bir yatırım harcaması olarak inşa edilen
devlet hastanesinin doktorsuz veya hemşiresiz kalması, söz konusu yatırım harcamasının
veriminin ortaya çıkmasına engel olur. Öte yandan kalkınma carileri adı verilen ve beşeri
sermayeye yönelik eğitim ve sağlık harcamaları, nitelikli emek yaratılmasına ilişkin önemli bir
fonksiyona sahiptir. O halde, devletin beşeri sermayeye yönelik harcamaları da ekonomik
büyüme ve kalkınmanın anahtarıdır ve kamunun eğitim, sağlık ve konut politikalarının
yaratacağı dışsallıklar, büyüme ve gelir dağılımında adalet amaçlarına bir arada hizmet eder.
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7.3.3.1.2. Yatırım Harcamaları
Devlet, yatırım harcamaları gerçekleştirmek için üretim faktörü satın alır ve gelir
akımına yol açar. Bu harcamalar, devletin üretim kapasitesini arttırmaya yönelik önemli altyapı
harcamaları, sermaye mallarına ek ve stok artışı yaratan harcamalardır. Ekonominin genel
verimliliğini orta ve uzun vadede arttırmaya yarayan kamu harcamalarıdır.
Yatırım harcamaları, köprü, baraj, ulaşım ağı, okul ve hastane inşaatı olarak
örneklendirilebilir. Tamamlandığında gelir getirebilecek nitelikte olanları da vardır.
Dolayısıyla bu harcamalar, hem ekonominin genel verimliliğini arttırır hem de kendini amorti
eder.

7.3.3.2. Gelir Aktaran Kamu Harcamaları (Transfer Harcamaları)
Transfer harcamaları, devletin üretim faktörü satın almaksızın gerçekleştirdiği kamu
harcamalarıdır. Bu harcamalar için devlet üretim faktörü talebinde bulunmaz. Ancak yine de
bu harcamalar, makroekonomik değişkenler ve gelir dağılımı politikaları üzerinde etkilidir.
Devlet transfer harcamaları yaparak üretim faktörlerinin piyasa ekonomisi içindeki dağılımını
değiştirir.
Transfer harcamalarının iktisadi, mali ve sosyal transferler olmak üzere üç çeşidi vardır.

7.3.3.2.1. İktisadi Transferler
Borcun faizi sözleşmeden doğan bir yükümlülük olduğu için, vade dolduğunda ödenmesi
zorunluluğu vardır. Kamu borçlarının faizlerinin ödenmesi için yapılan transfer harcamaları,
iktisadi transferlerdir. Faiz ödemeleri yaparak devlet, gelir dağılımını değiştirir. Kendisine borç
vermiş marjinal tasarruf eğilimi yüksek orta ve üst gelir grubundakilere, faiz ödemesi olarak
kaynak aktarır. Öte yandan borçluluk ve faiz yükümlülüğü arttıkça, devletin mali ve sosyal
transferlere ayıracağı pay azaldığından, gelir dağılımı ve büyüme politikaları bu durumdan
olumsuz etkilenir.

7.3.3.2.2. Mali Transferler
Mali transferler; mali yardımlar, vergi muafiyet ve istisnaları gibi vergisel teşvikler ve
sübvansiyon ödemeleri gibi transferlerdir. Ekonomik büyümenin stratejik faktörlerinden biri
olan sermaye birikiminin hızlandırılması için yatırımlara verilen sübvansiyon ödemeleri,
firmaların yatırılabilir fonlarını arttırarak, üretim artışı sağlar.

7.3.3.2.3. Sosyal Transferler
Transfer harcamaları, devletin üretim faktörü kullanmaksızın belli gelir gruplarına gelir
aktarımı sağlayan harcamalardır. Bu harcamalar gelir dağılımını değiştirir ve gelir dağılımı
değiştikten sonra da bu değişiklik sonucunda kaynak dağılımı etkilenir.
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İşsizlere, ihtiyarlara, kimsesiz dul ve yetimlere yapılan karşısızlık yardımlar, öğrencilere
verilen burslar, özel hastanelere, özel okullara hükümetin yaptığı yardımlar, sosyal transfer
çeşitleridir. Devlet bir anlamda sosyal transferlerle zenginden alıp yoksula verir. Ödeme gücüne
göre adil bir vergileme aracılığıyla elde edilen vergi gelirleri, düşük gelir grubu ve marjinal
tüketim eğilimi yüksek gruplara aktarılır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Kamu hizmetleri, kamu ihtiyaçlarını gidermek görevini yüklenen kamu ekonomisi
kesimindeki faaliyetlerin ürünüdür. Kamu harcamaları ise bu faaliyetlerin mali plandaki parasal
görüntüsüdür. Bu durumda kamu harcamaları devlet faaliyetlerinin bir fonksiyonu olmaktadır.
Dar anlamda kamu harcamaları hukuki açıdan tanımı sağlar. Geniş anlamda kamu
harcamaları kapsamına; Devlet ve mahalli idarelerin yaptığı harcamalar, İktisadi devlet
teşekkülleri harcamaları, Sosyal güvenlik kuruluşlarının harcamaları, Topluma yararlı
hizmetler sunan kurumların harcamaları (belediyelerin işlettiği otobüs, doğalgaz, elektrik v.s.
harcamaları), Vergi muaflıkları ve vergi indirimleri, Özel kişilerin yaptıkları bağış ve yardımlar
ve Devlet aktifinde meydana gelen azalmalar girmektedir.
Kamu harcamalarının topluma parasal maliyetinin ne olduğunun anlaşılabilmesi için
harcamaların sınıflandırılması gerekmektedir. İdari sınıflandırma ile kamu harcamaları idari
teşkilata göre bölünmektedir. Fonksiyonel sınıflandırmada gerçekleştirilmek istenilen kamu
hizmeti esas alınmaktadır. Kamu harcamaları kamu hizmetlerine göre sınıflandırılarak çeşitli
kamu hizmetlerinin maliyetleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Kamu harcamaları, gerçek-reel ve
transfer harcamaları şeklinde ekonomik sınıflandırmaya tabi tutulabilir. Gerçek-reel kamu
harcamaları, devletin üretim faktörü satın almak için yaptığı harcamalardır. Devletin üretim
faktörü satın almaksızın yaptığı kamu harcamaları ise transfer harcamalarıdır.
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Bölüm Soruları
1- Devletin piyasadan üretim faktörü talep etmeden
gerçekleştirmesi, devletin hangi amaçla ekonomiye müdahalesidir?
a) Ekonomik istikrarın sağlanması
sağlanması
c) Gelir dağılımında adaletin sağlanması

b)

Kaynak

transfer

dağılımında

harcamaları
optimalitenin

d) Ekonomik büyümenin sağlanması

e) Tam istihdamın sağlanması
2- Kamu hizmetinin yapılması ile görevli teknik, idari ve siyasi birim dikkate alınarak
yapılan kamu harcaması sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fonksiyonel b) İdari

c) İşlevsel

d) Ekonomik

e) İktisadi

3- Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda kamu harcaması tanımına girmez?
a) Merkezi ve yerel yönetimlerin harcamaları
b) Özel kişilerin yaptıkları bağış ve yardımlar
c) İktisadi devlet teşekkülleri harcamaları
d) Üniversitelerin harcamaları
e) Vergi muaflıkları
4- Reel harcamalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Devletin üretim faktörü satın almadan yaptığı harcamalardır
b) Ekonominin verimini arttırır
c) Yatırım ve cari harcamalar şeklinde sınıflandırılır
d) Ekonomi tam istihdamda iken özel ekonominin üretiminin kısılmasına yol açar
e) Hiçbiri
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8. KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINI AÇIKLAYAN
YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Pek çok ülkenin bütçelerine bakılırsa, kamu harcamalarının bazı olağanüstü haller
dışında devamlı bir şekilde mutlak rakamlar olarak arttığı görülmektedir. Kamu harcamaları,
paranın satın alma gücündeki azalma, bütçede harcamaların gösterilme yöntemlerinin
değişmesi, ülke sınırlarının ve nüfusunun değişmesi gibi nedenlerle görünüşte artmaktadır. Öte
yandan kamu harcamalarının GSMH’ye oranında bir artış olması, kamu harcamalarının gerçek
anlamda arttığını göstermektedir. Kamu harcamalarının gerçek artış nedenleri şunlardır: Savaş
ve savunma harcamalarında artış, devlet anlayışında meydana gelen değişmeler, bilimsel ve
teknik gelişmeler, nüfus artışı.
Pek çok ülkede gözlenen gerek devlet gerekse mahalli idarelerin harcamalarının artışı
gerçeği, herkesçe kabul edilmektedir. Bu konuda iki çalışmadan Wagner’in kamu harcamaları
artışı kanununa göre, gerek ekonomik ve sosyal gelişme gerekse sanayileşme ile birlikte
devletin ekonomiye müdahalesinin ve devlet faaliyetlerinin, dolayısıyla kamu harcamalarının
arttığını savunmuştur. Peacock-Wiseman sıçrama tezine göre de savaş ve/veya olağanüstü
durum dönemlerinde devletin zorunlu olarak yeni görevler üstlenmesi ile kamu harcaması
düzeyinde bir sıçrama meydana gelmektedir. Ayrıca kamu harcamalarının artışını açıklayan
makro ve mikro modeller çerçevesinde yaklaşımlar da vardır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

113

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kamu
harcamalarının
Kamu harcamaarının artış
görünürde ve gerçek artış
nedenleri
nedenlerini öğrenir.
Kamu harcamalarının artışını Mikro ve makro modeller
açıklamaya
yönelik çerçevesinde
yaklaşımları
yaklaşımlar
öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


Leviathan



Mali yanılsama



Wagner kanunu



Peacock-Wiseman tezi



Bürokrat davramışı
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Giriş
Uluslararası mali göstergeler incelendiğinde dikkat çeken gelişme, kapitalizmin öncüsü
sayılan ülkelerde bile, kamu harcamalarının milli gelir içindeki payının, bazı olağanüstü haller
dışında bile mutlak rakamlar olarak artış gösterdiğidir. Bu durumun açıklanabilmesinde çeşitli
nedenlerden ve yaklaşımlardan yararlanabiliriz.
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8.1.Kamu Harcamalarının Artış Nedenleri
Kamu harcaması rakamlarında yıldan yıla meydana gelen artışa rağmen, topluma
sunulan hizmetlerde bir değişiklik yoksa, kamu harcamalarının görünürde arttığı ileri sürülür.
Tersine, kamu harcamalarının milli gelir içindeki payında artış yaşanıyorsa ya da kişi başına
düşen kamu harcaması düzeyi çoğaldıysa, kamu harcamalarının gerçekte de arttığı ileri sürülür.

8.1.1. Kamu Harcamalarının Görünürde Artış Nedenleri
8.1.1.1. Paranın Satın Alma Gücündeki Azalma
Paranın satın alma gücünün azalmasıyla, reel olarak aynı kamu harcamasını yapmak için, daha
fazla harcama yapılması gerekir. Dolayısıyla para değerindeki azalış, kamu harcamasını arttırıcı
etki yaparken, bu gerçek bir artış değildir. Enflasyonun yarattığı bu etkiyi ortadan kaldırmak
için, fiyat endeksi kullanılabilir ve harcamalar üzerindeki fiyat etkisi bu şekilde giderilebilir.

8.1.1.2. Bütçe Yöntem ve Tekniğinde Değişme
Bütçede daha önce gösterilmeyen kamu harcamalarının bütçe içerisine alınması, kamu
harcamalarının gerçekte arttığını göstermez. Ayrıca bütçe hazırlama tekniğinde, safi usulden
gayrisafi usule geçilmesi, kamu harcamalarında görünürde bir artışa yol açar. Safi usulde, kamu
harcaması gerçekleştirilirken gelirler giderlerden düşülürken, gayrisafi usulde gelir arkasında
gider, gider arkasında gelir yazılmaz.

8.1.1.3. Ülke Sınırlarında ve Nüfusta Değişme
Ülke sınırlarının savaş gibi nedenlerle genişlemesi ile hem siyasi sınırlar hem de nüfusta artış
ortaya çıkar. Bunun sonucunda kamu harcamalarında ortaya çıkan artış, görünürdedir.
Ayrıca ülke sınırlarının genişlemediği bir durumda, nüfusun yıldan yıla artış göstermesi de
kamu harcamalarının gerçek değil, görünürde arttığını gösterir. Kamu harcamalarının artış hızı
ile nüfus artış hızı aynı ise, kamu harcaması artışı nüfus artışına paralel bir gelişme
gösterdiğinden, kamu harcamalarında görünürde bir artış söz konusu olur.

8.1.2. Kamu Harcamalarının Gerçek Artış Nedenleri
8.1.2.1. Savaş ve Savunma Harcamalarında Artış
Gerek savaş gerekse savaş öncesi hazırlık ve savaş sonrası restorasyon harcamaları dahil tüm
savunma harcamaları, kamu harcamaları içinde önemli bir yer tutar. Ayrıca savunma
harcamalarının artması için, mutlaka savaş olması gerekli değildir, savaş ihtimali de savunma
harcamalarını arttırıcı etki yapar. Modern savaş araçlarının ve savunma donanımlarının ileri
teknolojileri bünyelerinde barındırmaları, ithal ve pahalı ürünler olmaları, kamu harcamalarında
gerçek artışa yol açar.
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8.1.2.2. Devlet Anlayışında Meydana Gelen Değişmeler
Devletin ekonomiye müdahalesi taraftarı olmayan Klasik İktisadi anlayıştan günümüze
dek, devlet anlayışında önemli değişiklikler yaşanmıştır. Sosyal refah devleti gereği sağlık,
eğitim, konut, sosyal güvenlik gibi kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunulması ve onların
yaşam standartlarının yükseltilmesi, kamu harcamalarına daha fazla pay ayrılmasına neden
olur. Öte yandan devletin gelir dağılımında adaletin sağlanması, konjonktürel dalgalanmaların
hafifletilmesi, iktisadi büyümenin sağlanması gibi görevleri üstlenmesi ile de kamu
harcamalarında artış ortaya çıkar.

8.1.2.3. Bilimsel ve Teknik Alanda Gelişmeler
Bilimsel ve teknik gelişmeler, hem devletin görevlerini hem de hizmetlerin maliyetini
arttırır. İletişim ve ulaşım araçlarının kullanım alanlarının genişlemesi, devletlerin giderlerini
arttırıcı etkenlerdir. Yine teknik gelişmeler, askeri harcamaları, dolayısıyla orduların savaş
gücünü arttırarak kamu harcamalarını yükseltici etki yapar.

8.1.2.4. Nüfus Artışı
Nüfus artışı, kent hizmetlerinin dolayısıyla kamu harcamalarının artmasına neden olur.
Eğitim, sağlık, ulaşım, konut gibi hizmetlerin çeşitlendirilmesini zorunlu kılar. Ayrıca artan
nüfus ve göç, yeni iş imkânları ve gelir dağılımı ile ilgili önemli sorunları da beraberinde getirir.

8.1.2.5. Seçim Ekonomisi
Seçimler, kamu harcamalarını dönemsel olarak arttıran bir nedendir. Buna yol açan iki
faktör vardır. Biri seçim öncesi siyasi partilere bütçeden aktarılan meblağlar, diğeri de oy
kaygısı taşıyan siyasi iktidarın popülist politikalarla kamu harcaması düzeyini arttırmasıdır.

8.2. Kamu Harcamalarının Artışını Açıklamaya Yönelik Yaklaşımlar
Kamu ekonomisi genişlemiş ve piyasa ekonomisinin alanını daraltmış ülkelerde devlet,
T. Hobbes’un ünlü eserinde bir deniz canavarı olan “Leviathan”a benzetilir. Hobbes’un bu ünlü
eserinde toplumsal yaşamın bir gereği olarak hayata geçen ve onu korumak için oluşturulmuş
olan devlet ve devleti temsil eden diktatör yönetim, özgürlükleri sınırlandırmaya başlar.
Ekonomik gelişmeyle birlikte harcamaları artar, bu harcamalar için yükümlülerin vergisel
yükleri ağırlaşmaya başlar. Hatta devletin harcama artışı vergi geliri artışının üstüne çıktıkça,
gerek içeriden gerekse dışarıdan borçlanır. İşte devlet bu noktada esas varlık gerekçesinden
uzaklaşır ve bir toplumsal maliyete dönüşmesine neden olur.
Ancak tüm bunların ötesinde, kendisine yüklenen görevler sonucu gerek merkezi
gerekse yerel yönetimlerin kamu harcamalarının artışı gerçeği, herkesçe kabul görüyor.
Söz konusu artışın bir sosyal kanun gibi kaçınılmaz olup-olmadığı ve artışın kısa
dönemler için geçerli olup-olmadığı hala tartışılan konular. Aşağıda kamu ekonomisinin ve
harcamalarının büyüme dinamikleri, makro ve mikro modellerle incelenecektir.
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8.2.1. Makro Modeller
Makro modellerde kamu harcamalarının uzun dönemli artışının nedenleri ele alınır.

8.2.1.1. Kalkınma Modelleri
8.2.1.1.1. Wagner’in Kamu Harcamaları Artışı Kanunu
Kamu harcamalarının artışını kalkınma modelleri içinde açıklayan A. Wagner’e göre,
kamu harcamalarının milli gelirdeki payı zamanla yükselerek, mutlak olarak ve ekonomik
yapıya bağlı olarak artar.
19. yüzyılın sonlarında gelişmiş ülkelerden Japonya ve ABD ile bazı Avrupa ülkelerinde
kamu harcamalarına ilişkin gözlemlerde bulunan Wagner, gerek ekonomik ve sosyal gelişme
gerekse sanayileşme ile birlikte devletin ekonomiye müdahalesinin ve devlet faaliyetlerinin,
dolayısıyla kamu harcamalarının arttığını savunmuştur. Gelişme sürecinde artan altyapı ihtiyacı
yanında, nüfusun eğitim, kültür ihtiyaçları ve güvenlik ile ilgili harcamalar artış gösterir.

8.2.1.1.2. R. Musgrave’in Kalkınma Modeli
Kamu harcamalarının artışını açıklamaya yönelik kalkınma modellerinin en önemlisi,
1969 yılında gözlemlerini tamamlayan R. Musgrave’e aittir. Musgrave’e göre devletlerin farklı
kalkınma aşamalarında, farklı türde kamu harcamaları vardır.
Musgrave’e göre, kalkınmanın başlangıç aşamasında özel tasarruflar yetersizdir ve
devletin altyapı için önemli miktarda kamu harcaması yapması gereklidir. Devletin gelir
dağılımına ilişkin kamu harcama politikalarının, ülkenin adalete verdiği değere göre
şekilleneceğini ileri sürer. Musgrave’e göre, ülkeden ülkeye değişiklik gösteren demografik ve
sosyo-politik faktörlerin kamu harcamalarının artış nedenleri arasına dahil edilmesi gerekir.

8.2.1.1.3. Odle-Politik Aşamalar Hipotezi
Odle’ye göre (1975), kamu harcamalarının artışına, devletin fonksiyonlarındaki
değişiklik yol açar. Kamu harcamalarının sömürgecilik öncesi dönemden 1960’larda
sömürgecilik sonrası döneme geçinceye kadar hızlı artışını analiz eden Odle’ye göre her
aşamada devletin niteliği değişmiş, politik yapılanma bu tarihsel gelişim içinde değişikliğe
uğrayarak, kamu harcamalarının artışı üzerinde etkili olmuştur.

8.2.1.2. Organik Devlet Görüşü
Devlet, bu görüşe göre bir organizmaya benzeyen toplumun, toplum halinde yaşamanın
ortaya çıkardığı bir varlıktır ve organizmanın da kalbidir. Vatandaşlarının adına karar verip,
onlar yararına hizmet sunarak, giderek büyür. Organik devlet görüşünde piyasa
başarısızlıklarının varlığı kabul edilir ve piyasa başarısızlıkları çerçevesinde devletin
ekonomiye müdahalesi, kamu harcamalarını arttırır.
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8.2.1.3. Politik Kısıtlar Modeli
Peacock-Wiseman tezine benzer özellikleri bulunan Politik Kısıtlar modelinde, kamu
harcamalarının temel finansman kaynağı olan vergileri belirlemede, politik süreç işler. Ancak
savaş, kriz gibi olağanüstü dönemlerde kamu harcamalarında görülen kısa vadeli ani artışın
finansmanı, sorunlu bir alandır. Genellikle borçlanma ile finansman sağlansa da, bu finansman
kaynağı geçicidir ve yine vergilere başvurulmak zorundadır. O nedenle böyle olağanüstü
dönemler için kabul edilebilir vergi düzeyi yükselebilir ve bu vergi gelirlerinin desteklediği
kamu harcamaları da artış gösterir.

8.2.1.4. Mali Yanılsama Modeli
Kamu harcamalarının maliyeti, yükümlülerce katlanılan vergilerdir. Ancak çoğunlukla
yükümlüler kamu harcamalarının maliyetinin farkında olmayabilir ve mali yanılsama içine
girebilirler (St. Claus Sendromu). Bu durum kamu harcamalarına olan talebi ve sonuçta devletin
beslendiği vergi gelirlerini arttırır.
Kamu harcamaları artarken yükümlüler ödediği vergilerin düzeyini; dolaylı vergilerin
sistem içindeki payının yüksekliği, mali sürüklenme, bütçe açıklarının borçlanma ile
finansmanı, kaynakta kesme yöntemi ile vergi tahsili, mali anestezi gibi nedenlerle tam olarak
algılayamadıklarında, mali yanılsama daha da kuvvetlenir.

8.2.1.5. Leviathan Modeli
Bu modelde kamu harcamalarının artış nedeni, kamunun kendisidir. Çünkü kamu
ekonomisinde yer alan birimler, kendi kendine hizmet veren bir canavar (Leviathan) gibi büyür.
Buna yol açan temel faktör, kamu idarecilerinin (politikacı, bürokrat ya da teknokrat)
bürolarını, menfaatlerini, personelini büyütmek için daha fazla harcama isteğinde olmalarıdır.
Sunulan mal ve hizmetin piyasa alternatifinin olmaması, onların maliyeti minimize etmeleri
yönünde güdülenmelerini engeller.
Kamu harcamalarının sözü edilen nedenlerle artışı, vergi yükümlüleri üzerinde baskı
yaratır.

8.2.1.6. Peacock – Wiseman Sıçrama Tezi
A. Peacock ve J. Wiseman adında iki İngiliz iktisatçı, 1890-1960 yılları arasında
İngiltere’nin kamu harcamalarının gelişimini izlediklerinde, kamu harcamalarının artışının,
uzun vadede düzenli değil, basamaklı bir seyir izlediğini saptamışlardır.
Savaş ve/veya olağanüstü durumlarda devletin zorunlu olarak yeni görevler üstlenmesi
ile kamu harcaması düzeyinde bir sıçrama meydana gelir. Bu olağanüstü dönem harcamaları,
vergi gelirlerini arttırıcı etki yapar. Oluşan yeni koşullar, toplum üyelerinin eskisine oranla daha
ağırlaşan vergi yüküne direnç göstermemeleri ile vergi gelirleri artar. Bir başka deyişle
olağanüstü dönemin piyasa ekonomisi kurallarına göre değil, kamu ekonomisinin kural ve
araçları kullanılarak, bizzat devlet sorumluluğunda atlatılması gerektiği inancına sahip olan
toplum, sorumluluk etkisi ile vergi yükünü anlayışla karşılar (inspection effect). Savaş ve/veya
olağanüstü dönem bittiğinde toplum üyeleri vergi yüküne alıştıklarından, daha alt gelir dilimine
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geçme yönünde çabalamazlar (threshold effect). Bu durumda, eskisine oranla artmış olan vergi
gelirleri, yeni harcamalar için kullanılmaya başlanır ve kamu harcamalarında savaş öncesi
düzeyden, savaş sonrası kamu harcaması düzeyine doğru bir sıçrama gerçekleşir.

8.2.2. Mikro Modeller
Mikro modellerde, kamu harcamalarının arz ve talebini belirleyen bileşenlerindeki
değişiklikler açıklanır.

8.2.2.1. Seçmen Tercihi Modeli
Seçmen tercihi modeline göre medyan seçmenler, seçim zamanlarında en çok kamu
hizmeti sunacak ama daha az vergi alacak partilere oy vererek, kamu harcamalarının artışına
yol açarlar. İşte bu bedavacı olarak nitelenen seçmenler, hem kamu harcaması miktarının hem
de hizmetler arasındaki bölüşümünün belirleyicisi olduklarından, kamu harcamalarının artışına
yol açarlar.

8.2.2.2. Baumol Hipotezi
W. Baumol (1967)’un dengesiz büyüme modeli, kamu ekonomisi için geçerli olduğunda,
kamu harcamalarında artış gerçekleşir. Kamu ekonomisi Baumol’a göre verimsiz bir sektördür.
O nedenle kamu ekonomisinde gerçekleşen emek yoğun üretim, emeğin veriminin diğer
sektörlerden daha düşük kalmasına yol açar. Aslında verimsiz üretim faktörüyle ortaya çıkan
ürün, olduğundan daha pahalıya geldiğinden, kamu harcamalarını arttırıcı etki yaratır.

8.2.3. Bürokrat Davranışı
W. A. Niskanen’in (1945) savunduğu bürokrasi modeli, kamu harcamalarının artışını,
bürokrat davranışına bağlar. Bürokratlar hizmetlerini, gelirlerini, güç ve prestijlerini
genişletmek için bürolarını büyütme eğilimindedir. Bu da onların bütçeden daha fazla ödenek
almak için çaba sarfetmelerine yol açar. Bir yıl alınan yüksek ödenek, izleyen yıllarda
denetlenmezse, zaman geçtikçe çok daha fazla artış gösterir. Kamu hizmetlerine aşırı kaynak
tahsisi, bu modelde kamu harcamalarının artış nedenidir.

8.2.4. Maksimizasyon Yaklaşımı
A. Downs, G. Tullock ve J Buchanan’ın (1971) ileri sürdüğü bu modelde, politikacıların
seçimlerden galip çıkma ve oylarını maksimize etme yönündeki davranışları, kamu
harcamalarını arttırıcı rol oynar.
Politikacılar, kamu bütçesini popülist amaçlar için kullanabilirler. Örneğin, emekliliğe
hak kazanma şartlarını kolaylaştırabilir, belli gruplara hanehalkı transferi gerçekleştirebilir,
aynı zamanda seçmen olan vergi yükümlülerini rahatlatacak tedbirler olarak vergi teşvik ve
avantajlarını belli kesimlerin yararına sunabilir ve kamu harcamalarının finansmanında
vergileme yerine borçlanmayı seçebilir. İşte tüm bu oy maksimizasyonuna yönelik
rasyonellikten uzak uygulamalar, kamu harcamalarının artış nedenidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kamu harcamaları pek çok ülkede ve uzun yıllardır görünürde ve gerçek artış nedenleri
çerçevesinde artmaya devam etmektedir. Bu artışın öncelikle görünürde ve gerçek artış
nedenleri vardır. Görünürde artış nedenleri; paranın satın alma gücündeki azalma, bütçe yöntem
ve tekniğindeki değişimler, ülke sınırları ve nüfusundaki değişimdir. Gerçek artış nedenler ise;
savaş ve savunma harcamalarındaki artış, devlet anlayışında meydana gelen değişiklikler,
bilimsel ve teknik alanda yaşanan gelişmeler, nüfus artışı ve seçim ekonomisidir.
Kamu harcamalarının artışını açıklayan yaklaşımlardan makro modeller; kalkınma
modelleri, organik devler görüşü, politik kısıtlar modeli, mali yanılsama modeli, Leviathan
modeli ve Peacock-Wiseman sıçrama tezidir.
Kamu harcamalarının artışını açıklayan mikro modeller arasında seçmen tercihi modeli
ve Baumol hipotezi sayılabilir. Ayrıca bürokrat davaranışı ile maksimizasyon yaklaşımı da,
konumuz açısından önem taşır.

125

Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının görünürde artış nedenlerindendir?
a) Nüfus artışı

b) Para değerinin düşmesi

d) Ekonomik hayatta devletin aktif rol alması
gelişmeler

c) Savaşlar
e)

Bilimsel

ve

teknik

2- Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarını açıklayan mikro modellerden biri
değildir?
a) Seçmen tercihi modeli

b) Baumol hipotezi

d) Politik kısıtlar modeli

e) Maksimizasyon yaklaşımı

c) Bürokrat davranışı

3- Sıçrama Tezi”, aşağıdaki bilim adamlarından hangileri tarafından ileri sürülmüştür?
a) Peacock-Wagner

b) Peacock-Gupta

c) Peacock-Wiseman

d) Samuelson-Wagner e) Wagner-Wiseman
4- İktisadi gelişme hızlandıkça, kamu harcamalarının sadece mutlak olarak değil nisbi
olarak da büyüdüğünü ileri süren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Keynes

b) Wagner

c) Peacock-Wiseman

d) Smith

e) Phillips
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9. KAMUSAL FİNANSMAN TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kamusal finansman araçları çok çeşitlidir. Bunlar arasında cebire dayanan vergilerden,
piyasa finansmanının temel aracı olan fiyata kadar değişik nitelikte bir çok kamu geliri türü
vardır. Kamu gelirlerinin başlıcaları şunlardır: vergiler, harçlar, resimler, şerefiyeler, parafiskal
gelirler, para cezaları ve vergi cezaları, mülk ve teşebbüs gelirleri, kamu borçlanmaları, para
politikası ve para basmaktan doğan gelirler, sair gelirler (bağışlar, yardımlar, harp tazminatları
ve ganimetler vs.).
Devlet veya diğer kamu kuruluşlarının, kamu hizmetlerini görebilmeleri için toplumu
oluşturan gerçek ve tüzel kişilerden, ödeme güçlerine göre, zora dayanarak ve karşılıksız olarak
aldığı iktisadi değerlere, vergi denilmektedir. Piyasa ekonomisinin geçerli olduğu ülkelerde
toplam kamu gelirlerinin % 70-95’ini vergi gelirleri oluşturmaktadır.
Devletin gördüğü bazı kamu hizmetlerinden, toplumu oluşturan kişilerin elde ettikleri
faydalar kısmen belirlenebilmektedir. İşte bazı kamu kuruluşlarının sundukları kamu
hizmetlerinden faydalananların bu faydalara karşılık ödedikleri bedellere, harç denilmektedir.
Harçların devlet gelirleri içindeki yeri ve önemi, giderek azalmaktadır. Günümüzde harçlar
devlet gelirlerinde daha çok mahalli idarelerin gelir kaynakları arasında yer almaktadır.
Bir başka kamu geliri çeşidi olan resimler bazen harca bazen de vergiye benzeyen bir
kamu geliri türüdür. Harçta bir hizmet karşılığı söz konusu olduğu halde, resim ya tamamen
karşılıksız olarak ya da bir hizmetten yararlanmanın veya bir hakkı elde etmenin karşılığı olarak
alınmaktadır. Bugün ülkemizde eskiden resim olarak adlandırılan yükümlülüklerin, vergi veya
harç adını almaktadır. Bugün sadece il özel idarelerinin gelirleri içinde bir iki resim
bulunmakta, devlet bütçesinde ise ithalat damga resmi ile rıhtım resminden başka bir resim
bulunmamaktadır. Bütçe gelirleri içinde resimlerden sağlanan gelirlerin payı da çok düşük ve
resim, kamu gelirleri içinde önemini kaybetmiş bulunmaktadır.
Şerefiyeler, vergi ile harcın özelliklerini taşıyan ve vergi ile harcın arasında yer alan bir
kamu geliri türüdür. Aynı zamanda “değerlendirme resmi” olarak da adlandırılmaktadır. Devlet
veya belediyeler tarafından yapılan bayındırlık ve imar hizmetlerinden dolayı bölgede bulunan
gayrimenkullerin (bina ve arsaların), değerlerinde artışlar meydana gelebilir. İşte bu gibi
hallerde, değerinde artış meydana gelen gayrimenkulün sahiplerinden şerefiye alınmaktadır.
Görüldüğü gibi şerefiyede zorunluluk söz konusu olduğu halde, vergi gibi karşılıksız bir ödeme
değildir.
Parafiskal (vergi veya harç benzeri) gelirler, devletin hakimiyet hakkına dayanılarak elde
edilen bir kamu geliri türüdür. Kamu hizmeti gören bazı kamu veya yarı kamu kuruluşu
niteliğinde olan iktisadi, sosyal ve mesleki kuruluşların kendi üyelerinden veya hizmetten
yararlananlardan çeşitli adlarla aldığı paralara, parafiskal gelirler denilmektedir. Parafiskal
gelirler devlet bütçesinde değil, hangi kuruluş tarafından tahsil ediliyorsa o kuruluşun
bütçesinde yer almaktadır. Parafiskal gelirler de vergiler gibi birer zorunlu ödemedir.
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Toplumu oluşturan kişilerin, kanunlara ve kurallara vs. aykırı hareket etmeleri
sonucunda alınan paralara, para cezası denilmektedir. Para cezalarının amacı devlete kamu
geliri sağlamak olmayıp, toplumu oluşturan kişilerin kanunlara ve kurallara uygun hareket
etmelerini sağlamak ve onları uslandırmaktır. Vergi cezalarının da temel amacı, para cezaları
gibi kanunlara ve kurallara vergi mükelleflerinin uygun hareket etmelerini sağlamaktır.
Mülk ve teşebbüs gelirleri de kamu geliri türüdür. Halen mülk ve teşebbüs gelirleri,
kamu gelirleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Özel hukuk kurallarına göre yönetilen ve
işletilen kamu iktisadi teşebbüslerinin elde ettikleri kârlar, devletin mülk gelirlerine nazaran
daha önemlidirler.
Devlet, kamu harcamalarını normal gelirleriyle karşılayamadığı zaman veya iktisadi
mali politikanın gereği ya da savaş gibi olağanüstü haller nedeniyle özel sektöre veya yabancı
ülkelere borçlanmak suretiyle kamu geliri elde edebilmektedir.
Öte yandan devlet, uyguladığı para politikası ve para basmak suretiyle de kamu geliri
elde etmektedir. Devletin egemenlik hakkına dayanarak para basmak suretiyle gelir sağlaması,
sonucu fiyat istikrarsızlığı yani enflasyon söz konusu olmaktadır.
Devletin kamu gelirleri içinde önemi düşük olan ve sürekli olmayan, başka gelirleri de
bulunmaktadır. Bunlar arasında bağış ve yardımlar, ganimet ve harp tazminatları ile devlete
intikal eden mallar sayılabilir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Ülkemizde toplam bütçe gelirleri içerisinde, vergi gelirlerinin payı ne kadardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kamusal finansman

Kamusal
finansmanın
özelliklerini ve çeşitlerini
öğrenir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Vergi



Harç



Resim



Şerefiye



Harcamalara katılma payı



Parafiskal gelir



Mali tekel

Emisyon
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Giriş
Özel mal ve hizmetler, bölünebilen ve pazarlanabilen faydalar sağlar ve özel mal ve
hizmetlerin bedeli, bu piyasa ürünlerinden fayda elde edenlerden, fiyat yolu ile tahsil edilir.
Oysaki kamu ekonomisinde üretilen mal ve hizmetlerin önemli bir kısmının faydaları
bölünemez ve bu durum pazarlanabilmelerini, malı talep edenlere de bir bedel karşılığı
sunulmalarını engeller. Bu nedenledir ki, kamunun ürettiği tam kamusal malların finansmanı,
kamusal finansmanın en önemli kısmını oluşturan vergiler yolu ile karşılanır.

133

9.1. Kamusal Finansmanın Özellikleri
Kamusal finansmanı karakterize eden en önemli özellik, zorunlu (cebri) oluşudur. Çünkü
tam kamusal mal ve hizmetleri kamu ekonomisi, zorunlu ödetmeler yolu ile karşılar. Bu haliyle
kamu, gereksinim duyduğu geliri, esas itibariyle gerçek ve tüzel kişilerden zorunlu olarak elde
etmiş olur.
Kamu ekonomisi değişik ölçülerde piyasa finansmanı kullanabilir ve piyasa
ekonomisinin sahip olduğu fiyat yoluyla da gelir elde etme olanağını elinde bulundurur. Ancak
kamu ekonomisinin yetkisinde olan zorunlu finansman türüne, piyasa ekonomisi sahip değildir.
Zorunlu karaktere sahip kamu gelirlerinin çeşitli türleri vardır. Bu gelir türlerinin, ortak
yasal nitelikleri olmasına rağmen, uygulamada yaptırımları farklıdır.
Kamu ekonomisinde üretilen yarı kamusal mal ve hizmetlerden bazıları, piyasa
finansmanına teorik olarak uygundur. Eğitim ve sağlık gibi yarı kamusal malların bölünebilir
nitelikte özel faydaları vardır ve özel faydalar tüketicilere fiyat yolu ile yansıtılabilir. Ancak
böyle bir durumda bu hizmetlerden sadece bedelini ödeyebilenler yararlanırken, bedelini
ödeyemeyenler yararlanamaz. Bu durum toplumsal optimum üretim düzeyinden düşük bir
üretim ortaya çıkararak, dışsal faydaların oluşmasını önler. Böyle bir durumda dışsal faydaların
topluma saçılması kaynakların etkin dağılımı açısından önemlidir ve hizmetin finansmanı
zorunlu ödemelerle sağlanır.
Kamusal finansman bazı kamu mal ve hizmetleri için, faydalanma ilkesine yaklaşır.
Dolayısıyla bu hizmetlerin bir kısmından sadece belirli kimseler yararlanır. Örneğin tapu, noter
ve pasaport hizmetleri, toplumun tüm üyelerine sunulmalarına rağmen, sadece bedelini
ödeyenler yararlanır. Burada hizmetin maliyeti, bu hizmetten yararlananlara ödettirilir.
Kamu ekonomisi, bölünebilir faydaları olan pazarlanabilir nitelikte ürettiği özel malların
finansmanında, piyasa finansmanından da yararlanır. Ancak burada bahsedilen fiyat, piyasada
arz ve talebe göre oluşan fiyat değildir. Bazı siyasal, sosyal ve ekonomik faktörlerin etkisiyle,
kamu kararı ile bazen maliyetin de altında saptanabilen, kendine özgü bir fiyattır.

9.2. Kamu Gelirlerinin Türleri
Kamusal finansman araçları yelpazesinin bir ucunda zorunlu karakterli vergiler, diğer
ucunda ise fiyat yer alır. Çok değişik niteliklere sahip kamu gelirlerinin, yapıları ve hukuki
temelleri itibariyle sıralanışı şu şekildedir:

9.2.1. Vergi
Devlet veya diğer kamu kuruluşlarının, egemenlik hakkına dayanarak, kamu
harcamalarının finansmanını sağlamak üzere, gerçek ve tüzel kişilerden, ödeme güçlerine göre,
zorunlu ve karşılıksız olarak aldığı iktisadi değerlere, vergi denir. Günümüzde devletler gelir
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ihtiyacının çok büyük bir kısmını vergilerle karşılar. Devletin sosyo-ekonomik hayatta
yüklendiği görevler, vergilerin önemini ve kamu gelirleri içindeki rolünü ve önemini
arttırmıştır.
Vergiye ilişkin önemli ayrıntılar, bir sonraki bölümün ana temasını oluşturduğundan,
burada kısa bir vergi tanımı ile yetinilmiştir.

9.2.2. Harç
Kamu ekonomik birimlerince sunulan bazı kamu hizmetleri, kısmen bölünebilir faydalar
ortaya çıkarır. Bazı kamu kuruluşlarının sundukları kamu hizmetlerinden faydalananların, bu
faydalara karşılık ödedikleri bedellere, harç denir. O halde bazı kamu mal ve hizmetlerinden
yararlanmak isteyenler, harç ödemedikleri takdirde bu mal ve hizmetleri elde edemez ve
onlardan faydalanamazlar.
Harçlar, vergiden farklı olarak yararlanma ilkesine göre alınırlar. Oysa vergilemede
ödeme gücü ilkesi geçerlidir. Vergiler birebir karşılığı olmayan ödemeler iken, harçta vergiden
farklı olarak bir karşılık olduğu görülür. Çünkü kamunun üstlendiği bazı hizmetler sonucunda
kamusal fayda yanında özel fayda da sağlanır. Özel faydaların karşılığı olarak harç alınır.
Ancak harçta karşılık esası olsa bile, bazen harcın, hizmetin maliyetinin üstünde belirlendiği
görülür. Bu durum harcın, hizmetin maliyeti ve sunduğu fayda arasında bir ilişki olmadığını
gösterir. Ayrıca, sunulan hizmetin maliyeti de hiç bir zaman harçlarla finanse edilmez.
Vergi ile harcı birbirinden ayıran bir unsur da, verginin zorunlu karakteri yanında, bazı
müelliflerce ileri sürüldüğü gibi, harcın gönüllülüğüdür. Ancak harcı ödemek istemeyenlerin,
o kamu hizmetinden yararlanmaktan vazgeçmeleri gerekir. Tersi durumda da kamu
hizmetinden yararlanmak isteyenlerin, harcı ödemek zorunda olmalarıdır.
Kamu gelirleri arasında önemi giderek azalan harçlar, hem uygulama ve tahsil
kolaylığına uygun hem de kayıp ve kaçaklara izin vermeyen bir yapıya sahiptirler. Harçlar
makbuzla, pul yapıştırılarak veya damga vurmak suretiyle tahsil edilirler.

9.2.3. Resim
Resimler, verginin karşılıksız olma ve harcın da yararlanmaya dayalı ödemeler olma
özelliklerini bünyesinde taşıyan bir kamu geliri türüdür. Resim, bazen bir hakkı elde etme,
bazen de kamu kuruluşları tarafından belirli bir işin yapılmasına yetki ve izin verilmesi
hallerinde alınır. Yine de resimleri, harçlar ve vergilerden kesin olarak ayırmak her zaman
mümkün değildir.
Günümüzde bazı harçların ve vergilerin eskiden resim olarak alındığını görürüz. Damga,
gümrük ve trafik resimlerinin, damga vergisi, gümrük vergisi ve trafik harcına dönüşmesi gibi.
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9.2.4. Şerefiye
Şerefiyeler, vergi ile harcın özelliklerini taşıyan ve vergi ile harcın arasında yer alan bir
kamu geliri türüdür. Aynı zamanda değerlendirme resmi olarak da adlandırıldığına rastlanır.
Ayrıca Belediye Gelirleri Kanunundaki deyimle şerefiyelere, Harcamalara Katılma Payı da
denir.
Merkezi ya da yerel yönetimlerin bayındırlık ve imar hizmetlerinden dolayı bölgede
bulunan gayrimenkullerin (bina ve arsaların) değerlerinde meydana gelen artış, gayrimenkulün
sahiplerinden şerefiye olarak alınır. Bir başka deyişle bu tür hizmetlerin maliyetine, şerefiye ile
malikler katılırlar.
Şerefiyeler, bir hizmet karşılığı olması ve zorunlu karakteri bakımından harçlara
benzerler. Şerefiyeler yine harçlara, bayındırlık faaliyetlerinden yararlananlardan, faydalanma
ilkesine göre alınmaları nedeniyle de benzerler. Bu açıdan şerefiyeler, vergi gibi karşılıksız
karakterde değildir. Ancak burada hizmetten yararlananların, yararlanma konusunda tercih
yapamadıkları da ortadadır.
Şerefiyeleri vergiye yaklaştıran özelliği, ödeme gücünü kavramasıdır. Bayındırlık
faaliyeti sonucu gayrimenkulün iktisadi değerinde ve dolayısıyla maliklerin ödeme gücünde
meydana gelen artış, şerefiye ile kavranmış olur.

9.2.5. Parafiskal Gelir
Parafiskal (vergi veya harç benzeri) gelirler, kamu hizmeti ifa eden bazı kamu ve iktisadi,
sosyal ve mesleki kuruluş gibi, yarı kamu kuruluşlarının sunduğu hizmetlerden
yararlananlardan alınan bir kamu geliri türüdür. Parafiskal geliri ödeyenler, söz konusu
kuruluşların hizmetlerinden yararlanır ve/veya mesleklerini icra etme hakkına sahip olur.
Yapılan ödemeler o kuruluşun bütçesinde yer alır. Örneğin bir hukuk fakültesi mezununun
avukatlık yapabilmesi için Baro’ya kayıtlı olması ve gerekli ödemeyi yapması gerekir. Bu
haliyle parafiskal gelirler, hizmetten yararlanma karşılığı ödenen harca benzerler. Kuruluşların
sundukları hizmetin maliyeti ile hizmetin faydası arasında genellikle bir ilişki yoktur.
Parafiskal gelirler, vergiler gibi zorunlu karaktere sahiptir. Hatta bu zorunluluk harçlarda
bazı durumlarda ortaya çıkan gönüllülüğe rastlanmayacak düzeyde katıdır. Hizmetten
yararlanmak istemeyenlerin diledikleri takdirde yükümlülükten kurtulma olanağı da yoktur. O
nedenle her ne kadar yararlanma karşılığı ödenmesi ön planda olsa da, zorunluluk karakteri
nedeniyle vergiye çok yaklaşan bir kamu geliri türüdür.

9.2.6. Para Ve Vergi Cezası
Toplum üyelerinin kanun ve kurallara aykırı hareket etmeleri sonucunda
cezalandırılmaları ve bu çerçevede maddi yükümlülük altına girmeleri ile cezalar oluşur. Ancak
cezaların amacı, öncelikle kamunun gelir elde etmesi değil, suçun önlenebilmesi için herkesi
kanunlara ve kurallara uygun hareket etmeye zorlamak ve suç işlenirse de cezalandırarak,
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uslandırmaktır. Suçlulara uygulanan bazı cezalar hürriyeti bağlayıcı ceza olabilir ve suçlu
toplumdan ayrı tutulur. Bazı cezalar ise kişinin malvarlığının bir kısmının parasal ceza olarak
devlete aktarılmasına yol açar. Bu nedenle parasal cezalar, ki bunların içinde vergi cezaları da
bulunur, kamu gelirleri kaynakları arasında sayılır.

9.2.7. Mali Tekel
Bir fiyat görünümündeki mali tekel, bir tür tüketim vergisidir. Üretimi devletin tekelinde
olan malların fiyatlarının, yüksek kâr elde edilmesine yönelik olarak yükseltilmesi sonucu
vergi, malın satın fiyatının içine girer. İşte söz konusu fiyat, bir kamu geliri türü olur.
Mali tekel yoluyla tekele alınacak maddenin satışının alternatifi, dolaylı vergilerdir.
Dolaylı vergiler, kayıp ve kaçaklar ve idarenin etkinsizliği gibi nedenlerle, mali tekele oranla
daha düşük hasılatlıdır. Ancak dolaylı vergiler, tüketici rantının minimize edilmemesinde ve
gelir dağılımında adaletsizliğin önüne geçilebilmesinde mali tekele tercih edilir.

9.2.8. Mülk Ve Teşebbüs Geliri
Devletin gayrimenkullerinin satış ve kira gelirleri, kamunun mülk ya da emlak geliridir.
Bunlar kara, demir yolu, liman ve köprü, okul ve müze binası gibi tesisler olup, devletin sabit
sermayesi niteliğindedir.
Kamunun ekonomik kuruluşlarının ticari ve sınai faaliyetleri sonucu elde ettikleri kârları
da teşebbüs geliridir. Kamunun teşebbüs gelirleri, Neo Klasik anlayışa göre devletin ekonomik
hayattaki rolünün daraltılması görüşü çerçevesinde önem ve önceliklerini kaybetmişlerdir.
Ayrıca mülk gelirleri de yine aynı devlet anlayışının bir sonucu olarak hayata geçirilen
özelleştirme uygulamaları sonucu, eski önemini yitirmiştir. Bir başka deyişle mülk ve teşebbüs
gelirlerinin nisbi önemi, devletin ekonomideki payının zayıflamasına paralel olarak azalmıştır.

9.2.9. Kamu Borçlanması
Devlet, olağan kamu geliri türü olan vergilerle harcamalarını finanse edemediğinde,
alternatif bir kamu geliri olan borçlanmaya başvurur. Borçlanma, kamunun belirli bir vade
sonunda anapara, faiz ve diğer ödentilerle birlikte geri ödeme yükümlülüğü bulunan
ödünçlerdir.
Klasik Maliyecilere göre borçlanma vergiden çok farklı olarak, olağanüstü gelir türüdür.
Sadece olağanüstü hallerde ve kendini amorti edecek önemli altyapı harcamalarının
finansmanında devletin borçlanmasına izin verirler. Ayrıca kamu borçlanma gelirleri sadece
bugünkü nesillerin yararlanacağı günlük işler için harcanırsa, gelecek nesiller bu borçları
faizleri ile birlikte ödemek zorunda kalırlar ve borç gelecek nesiller üzerine yük bırakır. İşte
devletin biriken borç ve faiz taksitlerini ödeyemeyecek duruma düşmesi halinde, iflasa
gideceği, Klasikler tarafından ifade edilmiştir.
Oysa Modern Maliyecilerden ve fonksiyonel maliyenin kurucusu A.P. Lerner, Klasik
Maliyecilerin görüşüne katılmayarak, kamu borçlanmasını da vergi gibi bir olağan gelir türü
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olarak kabul eder. Borçlanmanın gelecek nesiller üzerinde yük yaratmadığını, kamu borcunun
ülkenin yoksulluğunun bir nedeni olmadığını ve devletin borç nedeniyle iflas etmesinin
mümkün olmadığını ileri sürer.
Günümüzde kamu borçlanmasının sadece kamu gelir ve giderleri arasındaki
dengesizliğin giderilmesi için değil, bir maliye politikası aracı olarak da kullanılması
mümkündür. Özellikle ekonomide enflasyonist veya deflasyonist baskıların bulunduğu
dönemlerde, toplumu oluşturan kişilerin satın alma gücünü azaltmak veya çoğaltmak amacıyla
kamu borçlanması bir araç olarak kullanılabilir. Çünkü borç alındığı zaman bir gelir unsuru
olduğu halde, ödendiğinde bir gider unsurudur. Böylece konjonktür devrelerinde kamu borçları,
vergi ve kamu harcama politikalarıyla birlikte, etkin bir maliye politikası aracı olarak
kullanılabilir. Ancak borç olarak alınan iktisadi değerler etkin bir biçimde kullanılmaz, israf
edilirse, borç yükünün gelecek nesillere aktarılması kaçınılmaz olur.
Kamu borçlanmasına ilişkin önemli ayrıntılar, 5. Kısımda ele alındığından, burada kısa
bir bilgilendirme ile yetinilmiştir.

9.2.10. Para Politikası Ve Emisyon
Devalüasyon, bir para politikası uygulaması olarak yerli paranın yabancı paralar
karşısındaki değerinin düşürülmesidir. Devalüasyon, devletin altın ve döviz şeklindeki
alacaklarının veya Merkez Bankasında bulunan altın ve döviz rezervlerinin değerinde, yeniden
değerleme nedeniyle artış yaratır. Bu durum, devalüasyon çerçevesinde kamu geliri oluşmasına
yol açar.
Devalüasyon, düzenli bir kaynak yaratma yolu değildir. Ayrıca devalüasyon sonucu yerli
paranın değerinin düşürülmesi, yabancı para cinsinden dış borçların ödenmesinde, yerli para ile
hesaplanan tutarını arttırır. Devalüasyonun net kamu geliri olması için, devletin alacaklarının
borçlarından fazla olması gerekir.
Devletin egemenlik hakkına dayalı olarak para basması, nakit sıkışıklığının yoğun
olduğu zamanlarda başvurulan önemli bir kamu geliri elde etme yöntemidir. Ancak bu şekilde
Merkez Bankası’nın karşılıksız olarak para yaratmak için para arzını arttırması, diğer adıyla
emisyon, fiyat istikrarsızlığı yani enflasyona neden olur.

9.2.11. Diğer Gelirler
Kamu gelirleri arasında önem ve özelliği giderek zayıflayan başka kamu geliri türleri de
vardır. Bunlar; bağış ve yardımlar, ganimet ile harp tazminatları ve devlete intikal eden
mallardır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kamu kesiminde üretilen kamu mallarının finansmanı, kamusal finansmanın en önemli
kısmını oluşturan vergiler yolu ile karşılanmaktadır. Kamusal finansman araçları çok çeşitlidir.
Bunlar arasında cebire dayanan vergilerden, piyasa finansmanının temel aracı olan fiyata kadar
değişik nitelikte bir çok kamu geliri türü vardır. Kamu gelirlerinin başlıcaları şunlardır: vergiler,
harçlar, resimler, şerefiyeler, parafiskal gelirler, para cezaları ve vergi cezaları, mülk ve
teşebbüs gelirleri, kamu borçlanmaları, para politikası ve para basmaktan doğan gelirler, sair
gelirler (bağışlar, yardımlar, harp tazminatları ve ganimetler vs.).
Devlet veya diğer kamu kuruluşlarının, kamu hizmetlerini görebilmeleri için toplumu
oluşturan gerçek ve tüzel kişilerden, ödeme güçlerine göre, zora dayanarak ve karşılıksız olarak
aldığı iktisadi değerlere, vergi denilmektedir. Bazı kamu kuruluşlarının sundukları kamu
hizmetlerinden faydalananların bu faydalara karşılık ödedikleri bedellere, harç denilmektedir.
Resimler bazen harca bazen de vergiye benzeyen bir kamu geliri türüdür. Şerefiyeler, devlet
veya belediyeler tarafından yapılan bayındırlık ve imar hizmetlerinden dolayı bölgede bulunan
gayrimenkullerin (bina ve arsaların), değerlerinde meydana gelen artışı hedef alır. Parafiskal
(vergi veya harç benzeri) gelirler ise kamu hizmeti gören bazı kamu veya yarı kamu kuruluşu
niteliğinde olan iktisadi, sosyal ve mesleki kuruluşların kendi üyelerinden veya hizmetten
yararlananlardan çeşitli adlarla aldığı paralardır. Öte yandan devletin para-vergi cezası, iç-dış
borçlanma, para basma ya da bağış-yardım yoluyla gelir elde ettiği de unutulmamalıdır.
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Bölüm Soruları
- Aşağıdakilerden hangisi devletin sabit sermayesi ile ticari işletmelerinin gelirlerine
verilen addır?
a)

Şerefiye

b) Mülk ve teşebbüs geliri

d)

Parafiskal gelir

e) Hiçbiri

c) Vergi

2- Aşağıdakilerden hangisi mali güçle orantılı olarak alınır?
a) Harç

b) Resim

c) Parafiskal gelir

d) Şerefiye

e) Hiçbiri

3- Aşağıdakilerden hangisi kamu gelirleri arasında yer almaz?
a) Şerefiye

b) Para cezası

c) Harç

d) Resim

e) Yolluk

4- Verginin en önemli özelliklerinden olan “karşılıksız olma” özelliğine aşağıdakilerden
hangisinde rastlanır?
a) Harç

b) Şerefiye

c) Parafiskal gelir

d) Hiçbirinde
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10. VERGİ TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kamu maliyesi literatüründe verginin hukuki ve ekonomik özellikleri belirtilerek çeşitli
vergi tanımları yapılmıştır. Vergi, devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel
kişilerinin geniş anlamda kamusal faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaları karşılamak üzere,
ödeme gücü olan gerçek ve tüzel kişilerden karşılıksız, zorunlu bir şekilde, önceden saptanmış
belirli kurallara göre alınan parasal tutarlardır.
Günümüzde vergi politikasına ilişkin ilkelerin ideolojik açıdan gerekçelendirilmesinde
kullanılan teoriler, dayandıkları devlet görüşüne göre, faydalanma ve iktidar teorisi olarak iki
grup altında toplanabilir:
Hukuki gerekçe itibariyle J.J. Rousseau’nun “Sosyal Sözleşme Teorisi”ne dayanan
faydalanma teorisine göre vergi, verginin tarafları arasında bir çeşit değişimdir ve hatta
mükelleflerin vergi ödemeleriyle devletçe sunulan hizmetler arasında kantitatif bir değişim
eşitliği olduğu da varsayılarak karşılıksız değildir.
Vergilemede ödeme gücünü esas alan iktidar teorisine göre, kamu hizmetleri için yapılan
ödemeler ile elde edilen fayda arasında bir ilişki aranmamaktadır. Vergi almak devlet için bir
hak, vergiyi ödemek kişiler için bir ödevdir. Vergi yükünün adil dağıtılabilmesi için herkesin
iktidarı oranında vergi vermesi gerekir. Bunun için de vergi mükelleflerinin vergi ödemekten
dolayı katlandıkları fedakârlığı eşitlemek gerekir. Bu durumda ekonomik güçleri eşit olanların
eşit vergi vermeleri (yatay adalet), farklı olanların da güç farklarında değişiklik yaratmayacak
tarzda farklı vergi ödemeleri (dikey adalet) gerekir. Bu yaklaşımda marjinal fedakarlıklar
eşitlendirilmelidir. Dolayısıyla gelirden uğranılacak zarar değil, faydadan uğranılacak zarar
eşitlendirilmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Vergi kavramı

İleride kullanılacak olan ilgili
ve benzer kavramları öğrenir.

Verginin
dayanakları

ekonomik Faydalanma
ve
teorilerini öğrenir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İktidar
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Anahtar Kavramlar


Ödeme gücü



Faydalanma teorisi



Toplumsal sözleşme



Gönüllü değişim teorisi



Mali rant



Mali sömürü



İktidar teorisi
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Giriş
Devletler, çeşitli kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplum hayatı ve ihtiyaçları için
önemli görevler üstlenirler. Bu görevleri yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu finansmanı
da büyük ölçüde vergilerle karşılarlar. Vergi, çeşitli yönleriyle tüm toplum kesimlerini
yakından ilgilendiren, sosyal ve ekonomik yaşamın önemli bir parçası niteliğindedir.
Bugün vergi, devletten sağlanan faydalara ve faydalanma ilkesine göre değil, ödeme
gücüne ve iktidar ilkesine göre alınır. O halde, devlet veya diğer kamu kuruluşlarınca sunulan
kamu hizmetlerinin faydalarının saptanmasının bu açıdan önemi yoktur, zaten bu faydaları
belirlemek de mümkün değildir.
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10.1. Vergi Kavramı
Kamu maliyesi literatüründe verginin hukuki ve ekonomik özellikleri belirtilerek, çeşitli
vergi tanımları yapılmıştır. Vergi, devletin egemenlik hakkına dayanarak, geniş anlamda
kamusal faaliyetlerin gerektirdiği harcamaları karşılamak üzere, ödeme gücü olan gerçek ve
tüzel kişilerden karşılıksız, zorunlu bir şekilde, önceden belirlenmiş kurallara göre alınan
parasal tutarlardır. Dolayısıyla vergi, bir kavram olarak toplam 8 madde itibariyle açıklanabilir.
Kamusal faaliyetlerin gerektirdiği harcamaları karşılama,
Devletin egemenlik hakkı,
Ödeme gücü kriteri,
Gerçek ve Tüzel kişiler,
Zorunlu,
Karşılıksız,
Önceden belirlenmiş kurallar,
Nakdi – parasal meblağ.
Öncelikle vergi, kamu hizmetlerinin finansmanı amacıyla toplanır. Ancak kamu hizmeti
olmasa da devlet vergi alır. Devletin, örneğin borçlanma nedeniyle alacaklılara ödemek zorunda
olduğu faiz ödemelerinden vazgeçmesi, borç sözleşmesinin hukuki şartları açısından mümkün
değildir. Borç faiz ödemelerinin bütçe içindeki payı arttıkça, bütçeden topluma sunulacak diğer
hizmetler (altyapı, sosyal refah v.b.) baskılanır. Peki devletin böyle dönemlerde topluma hiçbir
hizmet sunmadığında vergi toplamak için bir gerekçesi yok mudur? Tabi ki vardır. Devlet
vergiyi o halde, egemenlik hakkına dayalı olarak almaktadır.
Vergi, dayanağını egemenlik gücünden alan ve yükümlülerin toplum adına yapmış
olduğu mali fedakârlığı ifade eder. Her kişinin bu fedakârlıklara dengeli ve adil bir şekilde
katılması esastır. Devlet, gerçek ve tüzel kişilerden vergi toplayarak bir kamusal yük yaratır.
Bu yükün topluma adil bir şekilde bölüştürülmesi gerekir. Bunu sağlayacak temel kriter, ödeme
gücüne göre vergilemedir. Ödeme gücünün göstergeleri gelir, servet ve tüketimdir. Bu
göstergeleri vergisel açıdan en iyi şekilde kavrayabilmek, ödeme gücü aynı olanları aynı, farklı
olanları farklı vergileyebilmek ve bu yüke katlananların vergi sonrası marjinal fedakârlıklarını
eşitleyebilmek, ödeme gücüne göre vergileme ile mümkündür ve gelir dağılımında adalete
hizmet eder.
Kamu hizmetlerinin görülmesi için gerçekleştirilen kamu harcamalarının finansmanında
en çok başvurulan kaynak olan vergiler, toplumu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerden zorunlu
olarak alınır. Buradaki zorunluluk (cebrilik), hukuki zorunluluk olup, bu tür kamu gelirlerinin
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toplanabilmesi için mutlaka yasal bir dayanağın bulunması gerektiğini ifade eder. Vergi ve
benzeri gelirlerin bu cebrilik niteliği ve bunların devletin egemenlik hakkına dayanarak
toplanması ilkesi, çağdaş maliye anlayışında yer alır ve anayasalarda hükme bağlanır.
Toplumu oluşturan kesimler bakımından vergi, karşılıksız bir ödemedir. Vergi gelirleri,
gerçek ve tüzel kişilerin kamu hizmetlerinden elde ettiği faydalara bakılmaksızın harcanır. Bir
başka deyişle, devlete ödenen vergi kadar kamu hizmeti sunulması istenemez ve devletin
sunduğu kamu hizmeti kadar vergi verme isteğinde bulunulamaz. Bu bağlamda verginin,
zamansal ve mekansal karşılığı yoktur.
Vergiler, piyasa aktörlerinden, hukuki bir zorunluluk altında alınır. Bu zorunluluk
altında kamu gelirlerinin toplanabilmesi için mutlaka bir kanunun olması, yasal bir dayanağın
bulunması gerekir. Ayrıca temel vergi ilkelerini göz önünde tutan bir vergi yapısının
oluşturulması, yapılacak uygulamanın herkes için geçerli yasal düzenlemelere bağlı olarak
uygulamaya yön verilmesini zorunlu kılar. Tersi durumda takdire dayalı ve keyfi vergi
düzenlemeleri ortaya çıkar. Bu açıdan, vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin kanuna
dayanması esası geçerlidir.
Gerek ismi, şekli ve yapısı gerekse ekonomik, sosyal ve siyasi yönleri itibariyle zamanın
içinde her açıdan değişim gösteren vergi, krallara ya da derebeylerine verilen hediye olmaktan
çıkıp zorunlu ödeme şeklini almış, şekil ve tekniği de değişerek, aynilikten nakdiliğe ve
olağanüstülükten olağanlığa doğru yön değiştirmiştir.
Günümüzde vergi politikasına ilişkin ilkelerin ideolojik açıdan gerekçelendirilmesinde
kullanılan teoriler, dayandıkları devlet görüşüne göre iki grup altında toplanabilir:

10.2. Verginin Ekonomik Dayanakları (Gerekçeleri)
Verginin ekonomik dayanakları, onu ekonomik açıdan gerekçelendirip, varlığını haklı
çıkarır. Verginin zaman içerisinde geçirdiği değişim, onun yapı ve esasını açılayan görüşlerde
de birçok değişikliklere yol açmış; eski ve yeni mali literatürde bir dizi temel vergi teorisi
geliştirilmiştir. Genellikle siyasi ve ahlaki içerikli bu teorilerde izlenen amaç, verginin
mahiyetini kavramak ve açıklamaktan çok, gerçek hayatta uygulanan bir vergi politikasının ya
da vergi türünün normatif ölçüler açısından, haklı ve makul olup-olmadığını ortaya çıkarmak
olmuştur. Günümüzde vergi politikasına ilişkin ilkelerin ideolojik açıdan
gerekçelendirilmesinde kullanılan teoriler, dayandıkları devlet görüşüne göre iki grup altında
toplanabilir:
Vergiye ilişkin teorik zeminde tartışma, kamu yükünün adil dağıtılabilmesi için verginin
kamu hizmetlerinden sağlanan faydaya göre mi, yoksa piyasa aktörlerinin iktidarlarına göre mi
alınması gerektiğidir. Bunlardan birincisi devletin rasyonalist, bireyci ve faydacı niteliğe sahip
olduğunu ileri süren faydalanma teorisi, diğeri de devletin organik ve toplumcu niteliğe sahip
olduğunu kabul eden iktidar teorisi adı altında geliştirilmiştir.
Ancak her iki devlet görüşünün savunucuları, açıklamalarını A. Smith’in en ünlü vergi
ilkesine dayandırmışlardır: “Bir devletin teb’asının her biri, hükümetin devamına iktidarı
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oranında, yani, devletin himayesi altında elde ettiği gelirle orantılı olarak iştirak etmelidir”. Bu
ifadenin “orantılı olarak” ifadesini benimseyenler faydalanma, “iktidarı oranında” ifadesini
benimseyenler ise iktidar teorisini savunmuşlardır.

10.2.1. Faydalanma (İstifade) Teorisi
10.2.1.1. Toplumsal Sözleşme Teorisi Açısından Faydalanma
Rasyonalist, bireyci ve faydacı devlet, kişilerce oluşturulmuş bir çıkar birliğidir ve
devletle kişi arasında adeta bir toplumsal sözleşme vardır. Hukuki gerekçe itibariyle J.J.
Rousseau’nun Toplumsal Sözleşme Teorisi’ne dayanan faydalanma teorisine göre vergi,
karşılıksız değildir. Yükümlülerin vergi ödemeleriyle, devletin sunduğu hizmetler arasında
kantitatif bir değişim eşitliği vardır.
Faydalanma yaklaşımının zaman içerisinde verginin varlığını haklı çıkaran çeşitli
varyasyonları geliştirilmiştir:
Vergiyi hizmet bedeli sayanlara göre vergi; devlet tarafından sağlanan hizmetlerin
(özellikle iç ve dış güvenlik) bedeli olarak alınır.
Vergiyi sigorta primine benzetenlere göre vergi; devletin bir sigorta şirketine, özellikle
güvenlik hizmetinden yararlanan vatandaşlarının da kendilerine can ve mal sigortası yapılmış
sigorta şirketi müşterilerine benzetilmesi sonucu, söz konusu sigortaların primidir.
Vergiyi harcamalara iştirak sayan görüşe göre vergi; toplum üyelerine devletin sunduğu
hizmetlerin toplumsal üretime katılması karşılığında, kendilerine düşen bir paydır.

10.2.1.2. Gönüllü Değişim Teorisi Açısından Faydalanma
J.J. Rousseau’nun toplumsal sözleşme teorisinin dışında, rasyonalist-bireyci devlet
görüşüne dayanan bir başka teori, Gönüllü Değişim Teorisi’dir. E. Lindahl tarafından ileri
sürülen bu teori, özel malların etkin düzeyinin belirlenmesinde kullanılan marjinal analiz
yaklaşımını, kamu mallarının etkin düzeyinin belirlenmesinde kullanmıştır. Bu şekilde, farklı
gelir düzeyindeki kişilerin adil bir vergilemeyle, kamu harcamalarına yapacağı nisbî katkıyı
bulmaya çalışmıştır.
Özel mallarda piyasa talep eğrisi, kişilerin söz konusu taleplerinin yatay toplamı ile elde
edilir ve marjinal maliyet, marjinal faydaya, o da fiyata eşitlenir. Bu şekilde özel malların etkin
düzeyi belirlenmiş olur. Kamu kesiminde kamu mallarının etkin düzeyinin belirlenmesi ise,
kişilerin kamu malına ilişkin taleplerinin yatay değil, dikey toplanmasını gerektirir. Çünkü
kamu malının arz ve talebi, bu malların özellikleri dolayısıyla, özel mallardan çok farklıdır.
Kişilerin kamu malına, ihtiyaçlarına göre belirli bir fiyat (vergi) ödeyerek sahip oldukları
varsayımından hareketle, ödenen bu fiyatlar malın maliyetini karşımalıdır. Bir kişiye kamu
malının maliyeti, diğer kişinin ödediğinden geriye kalan kısmı olduğundan, kişilerin söz konusu
mala olan toplam talebine, kişisel taleplerinin dikey toplamıyla ulaşılır.
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Kişilerin özel mallara piyasa fiyatı vererek, kamu mallarına da vergi ödeyerek sahip
olacakları ve her ikisinde de faydalarını maksimize ederek seçimi kendilerinin yapacakları
hipotezinden yola çıkan bu teoride, varsayımlar eğer doğru ise, kişisel tercihler sonucu fiyat
karşılığında piyasadan alacakları özel mallar ile devletten alacakları kamu mal ve hizmetlerinin
´marjinal faydaları` birbirine eşit olur.

10.2.1.3. Faydalanma Teorisinin Eleştirisi
Kamu mallarının özelliklerinden en önemlisi, hizmetin ve faydanın bölünememesidir.
Bu özellikler, hizmetin fiyatlandırılması ve pazarlanması önünde engel oluşturur. Savunma,
diplomasi gibi kamu hizmetleri, çok geniş bir alana yayılır, hizmetin sadece bedelini ödeyenlere
sunulması, diğerlerinin bunun faydasının dışında tutulmasına olanak yoktur. Öte yandan hizmet
halihazırda sunulurken, tüketiciler taleplerini açıklamak konusunda da herhangi bir güdüye
sahip olmaz ve bedava yolcu problemi belirir. Kamu mallarının bu özellikleri, bir vergi fiyatının
oluşmasını önler.
Faydalanma yaklaşımı kamu ekonomisini, piyasa kurallarına göre çalıştırmayı hedefler.
Bu yaklaşımda geliri olanlar kamu hizmetlerinden yararlanırken, geliri olmayanlar
yararlanamaz. Görüldüğü üzere bu yaklaşım, devletin düşük gelir gruplarının ekonomik
durumunu yükseltmeye yönelen toplumsal refahla ilgili faaliyetlerinin felsefesine aykırıdır.
Ayrıca genel kabul gören görüşe göre de, kamu hizmetlerinden çoğunlukla düşük gelirliler
faydalanır ve faydalanma oranına göre bu gelir grubundan yüksek oranda vergi toplamak,
toplumca kabul edilen adalet yargılarına da ters düşer. Dolayısıyla bu yaklaşımda kamu
hizmetlerinin özellikleri dolayısıyla, piyasa kurallarının işlemesi geçerliliğini yitirir.
Aynı şekilde kamu hizmetleri için bir kişiye düşen vergi payı, hizmetler demetinin
kendisine sağladığı faydadan daha az ya da daha çok olabilir. Ödemelerinin değeri, yararlandığı
hizmetlerin faydasından az ise kişi mali rant sağlarken, ödemelerinin değeri, aldığı hizmetlerin
faydasını aşıyorsa, net kayba uğrar ve mali sömürü ile ezilir. Öte yandan kamu hizmetlerinin
bileşimi ve üretimi, siyasal süreç yoluyla belirlendiğinden, çoğunluk ilkesine göre alınan
kararlarda, azınlıkta kalanlar net mali kayba uğrayabilirler; buna karşılık çoğunlukta olanlar
mali rant elde edebilirler.
Bu yaklaşım, fayda karşılığında vergi ödenmesini öngördüğüne göre, geçerliliği sadece
reel harcamaların finansmanına yöneliktir ve transfer harcamalarında veya yeniden dağıtımın
finansmanında başarılı olamaz. Ayrıca, devletin verimsiz nitelikte ve topluma fayda
sağlamayan örneğin borç faizine harcadığı tutarları kimin finanse edeceği de belirsizleşir. Bu
durumda verginin sağlanan hizmetin faydasından alınması öngörülüyorsa, yüksek gelirlilerin
sağladığı faydanın karşılığı dışında başka vergi alınmaması gerekir. Dolayısıyla transfer
harcamalarından ya vazgeçilmeli ya da onu finanse edecek başka bir kaynak bulunmalıdır. Son
olarak eğitim, sağlık gibi dışsallığı olan yarı kamusal mallar söz konusu olduğunda, toplum
vicdanını rahatsız edecek şekilde, örneğin sağlıksız insanların kamu sağlık hizmetinden
faydalanmaması gibi bir sonuç ortaya çıkar.
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Tüm bunların sonucunda, kamu mallarının özel maldakine benzer bir piyasa fiyatı
olmadığından, talep eğrileri çizilemez ve Lindhal’in teorisi uygulamaya geçirilemez.
Faydalanma yaklaşımı, kişilerin tercihlerine uygun kamu mal ve hizmetlerinin seçimi ile ilgili
olarak kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması, gelirin yeniden dağılımı ve ekonomik
istikrarın sağlanması amaçlarına hizmet edemez. Toplumsal adalet amacına doğru yol
alındığında, kamu harcamalarının finansmanının iktidar ilkesine dayandırılması gerekir.

10.2.2. İktidar (Ödeme Gücü) Teorisi
Organik-toplumcu devlet görüşüne göre devlet, toplumu oluşturan kişilerden ayrı ve üst
bir varlıktır. Böyle bir devletin, sunduğu kamu hizmetlerinin finansmanı çerçevesinde topladığı
vergilerin, kişilerin mali güçleri ile orantılı olarak alınması gerekir. Vergilemede ödeme gücünü
esas alan iktidar teorisine göre, kamu hizmetleri için yapılan ödemeler ile elde edilen fayda
arasında bir ilişki bulunmaz. Vergiler zorunlu ödemelerdir ve gelir - harcama süreci, piyasa
kurallarına bağlı değildir.
Bu görüş, devlet hizmetlerinden sağlanan fayda ile vergi arasında ilişki kurulmasını
kabul etmez. Vergi almak devlet için bir hak, vergiyi ödemek de kişiler için bir ödevdir. O halde
devlet bu hakkını nasıl kullanmalıdır ki, toplam vergi yükü bölüşümü adaletli olsun?
Vergi yükünün adil dağıtılabilmesi için herkesin iktidarı oranında vergi vermesi gerekir.
Bunun için de vergi yükümlülerinin vergi ödemekten dolayı katlandıkları fedakârlık
eşitlenmelidir. Bu durumda ekonomik güçleri eşit olanların eşit vergi vermeleri (yatay adalet),
farklı olanların da güç farklarında değişiklik yaratmayacak şekilde farklı vergi ödemeleri (dikey
adalet) gerekir. Bu yaklaşımda marjinal fedakârlıklar eşitlendirilirken, gelirden uğranılacak
zarar değil, faydadan uğranılacak zarar eşit hale getirilmelidir.
Ödeme gücü yaklaşımı, verginin cebrilik unsurunun gerekçesini oluşturduğu gibi, gelirin
yeniden dağılımı, ekonomik istikrar ve kaynakların etkin dağılımı ile ilgili sorunlara da kolayca
çözüm üretebilir. Buna karşılık ödeme gücü yaklaşımı, vergi yükünün nasıl dağıtılacağı
konusunda açık bir şey söylemez. Refah seviyesini en yüksek düzeye çıkarmak için kamu
harcamalarının planlanmasına olanak sağlayan en iyi yönüne karşılık, kamu harcamalarının
kişisel tercihlere uygun bir biçimde saptanmasının ihmal edilişi, bu yaklaşımın zayıf yönünü
oluşturur.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Vergi, devletin egemenlik hakkına dayanarak, kamu harcamalarının finansmanını
sağlamak üzere, ödeme gücü olan gerçek ve tüzel kişilerden, karşılıksız ve zorunlu olarak aldığı
meblağlardır.
Vergilemenin ekonomik gerekçeleri, varlığını haklı çıkaran teoriler araştırıldığında,
faydalanma ve iktidar teorisi adında iki önemli teoriden bahsetmek gerekir. Faydalanma
teorisine göre vergi, verginin tarafları arasında bir çeşit değişimdir ve hatta mükelleflerin vergi
ödemeleriyle devletçe sunulan hizmetler arasında kantitatif bir değişim eşitliği olduğu da
varsayılarak karşılıksız değildir. Vergilemede iktidar teorisi ise ödeme gücünü esas alır ve kamu
hizmetleri için yapılan ödemeler ile elde edilen fayda arasında bir ilişki aranmamaktadır. Vergi
almak devlet için bir hak, vergiyi ödemek kişiler için bir ödevdir. Vergi yükünün adil
dağıtılabilmesi için herkesin iktidarı oranında vergi vermesi gerekir. Bu yaklaşımda marjinal
fedakarlıklar eşitlendirilmelidir. Dolayısıyla gelirden uğranılacak zarar değil, faydadan
uğranılacak zarar eşitlendirilmektedir.

156

Bölüm Soruları
1- Verginin genel giderlere katılma payı olarak açıklanması, aşağıdaki teorilerden
hangisi içinde yer alır?
a)

Sigorta primi teorisi

b) İktidar teorisi

d)

Faydalanma teorisi

e) Hiçbiri

c)

Ödeme

gücü

teorisi

2- Aşağıdakilerden hangisi iktidar teorisi ile ilgili yanlış bir bilgidir?
a) Kamu hizmetlerine yapılan ödeme ile fayda arasında ilişki yoktur
b) Vergi almak devlet için bir haktır
c) Vergi zorunlu bir ödemedir
d) Mükellefler ödeme güçlerine göre vergi öderler
e) Hiçbiri
3- Aşağıdakilerden hangisi faydalanma teorisi ile ilgili yanlış bir bilgidir?
a)

Kamu ekonomisini piyasa kurallarına yaklaştırmayı amaçlar

b)

Piyasa kurallarına uygun finansman tekniği geçerli değildir

c)

Mali rant ve mali sömürüye yol açar

d)

Kamu hizmetlerinin faydası karşılığında vergi ödenmesini öngörür

e)

Hiçbiri

4- Faydalanma teorisini, kamu mallarının arzı açısından nasıl eleştirebiliriz?
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11. VERGİLEME TEKNİĞİ VE VERGİLEME İLKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Devlet, çeşitli kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplum hayatı ve ihtiyaçları için önemli
görevler üstlenmektedir. Bu görevleri yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu finansmanı da
büyük ölçüde vergilerle karşılamaktadır.
Verginin konusu, matrahı, oranı, mükellefi beyanı, tarhı, ödenmesi gibi bir verginin
uygulama ile ilgili esaslarının kanunla düzenlenmiş olması şarttır. Adil, sağlıklı ve etkin bir
vergi uygulaması bakımından, gerçekleştirilecek düzenlemelerin temel vergi ilkelerine uyumlu
olması büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan öngörülen düzenlemelerin kanunla
gerçekleştirilmesi, söz konusu ilkelerden “verginin kanuniliği” ilkesinin bir gereğidir. Vergi ile
ilgili yasal düzenlemeler, varlığını anayasadan almaktadır ve vergi ile ilgili düzenlemelere ve
uygulamalara verginin kanuniliği ilkesi yön vermektedir. Anayasamızın 73. maddesinde
“herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlü
olduğu” ifade edilmiştir. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla
konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı belirtilerek, vergide kanunilik ilkesi ortaya
konmuştur.
Vergi tekniği incelenirken bazı temel kavramlarının bilinmesi gerekmektedir. Vergileme
yetkisini halkın temsilcilerinden oluşan parlamento vasıtasıyla kullanan Devlet, vergi
alacaklısıdır. Mükellef, V.U.K. m. 8’e göre vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu
tereddüb eden (yüklenilen) gerçek veya tüzel kişidir. Mükellef, vergiyi doğuran olayla ilişkili
olan kişidir. Vergiyi doğuran olay, kendi kişiliğinde gerçekleşmiştir. Bu nedenle yasayla
kendisine yüklenilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Bir başka kavram olarak
vergiyi doğuran olay, herhangi bir olayın meydana gelmesi veya hukuki bir işlemin
tamamlanması olabilmektedir (V.U.K. m. 19). Vergiyi doğuran olay, kişi ile vergi konusu
arasında bir bağ kurmak suretiyle vergi yükümlülüğüne neden olur. Verginin ödenmesi
bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi, vergi sorumlusudur (V.U.K. m. 8).
Vergi sorumlusu, gerçek vergi mükellefi değildir. Vergiyi doğuran olayla ilişkisi olmadığı
halde, vergi mükellefi ile ilişkisi nedeniyle bazı kişiler, kanunla, mükellefin vergi borcuna
ilişkin görevlerinin yerine getirilmesi açısından vergi dairesine karşı sorumludur. Verginin
üzerinden alındığı şey, verginin konusunu oluşturur. Verginin konusu, menkul ve gayrimenkul
gibi ekonomik değerler, bazı ekonomik veya hukuki olaylar veya bir kısım hizmetler olabilir.
Muafiyet, gerçekte vergi mükellefi olan kişi veya kişilerin kanunla mükellefiyet dışı
bırakılmasıdır. İstisna, vergiye tabi olması gereken bir vergi konusunun yine kanunla
vergilendirilmemesi halidir. Vergi konusunun vergi borcunu hesaplamak amacıyla
indirgendiği, teknik-fiziki (spesifik matrah) veya ekonomik-nakdi (ad-valorem matrah)
miktara, matrah denir. Çeşitli vergi oranlarının bir arada bulunduğu cetvellere, vergi tarifesi
denir. Vergi alacağının vergi kanunlarında gösterilen matrah ve oranlar üzerinden
hesaplanması, tarh işlemidir (V.U.K. m. 20). Vergi borcunun ödenebilir hale gelebilmesi için,
matraha vergi oranının uygulanması gerekmektedir. Tarh ve tebliğ edilen verginin ödenmesi
gereken aşamaya gelmesi, tahakkuktur (V.U.K. m. 22). Tarh edilen bir verginin mükellefe
bildirilmesi ise tebliğdir (V.U.K. m. 21). Verginin tahsili, verginin kanuna uygun surette
ödenmesidir. Bu şekilde vergi borcu sona erer (V.U.K. m. 23).
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Vergileme ile ilgili temel İleride kullanılacak
kavramlar
kavramları öğrenir.

Vergileme ilkeleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
olan

A. Smith, A. Wagner’in
temel vergileme ilkeleri ile
günümüzde geçerli diğer
ilkeleri öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


Mükellef



Muafiyet



İstisna



Matrah



Tarh



Tarife



Tahakkuk



Tahsil



Vergi ehliyet



Basitlik



Yeterlilik



Verimlilik
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Giriş
Vergi, çok çeşitli faktörlerin etkisiyle şekillenmiş, çeşitli aşamalardan geçmiş, tarihi bir
olaydır. Anlam ve kavram olarak her dönemde değişik yorumlara maruz kalmış mali,
ekonomik, sosyal, hukuki, politik hatta ahlaki yönleri olan kompleks bir müessesedir.
Vergilemenin içeriği, tekniği, ilkeleri ve amaçları ile ekonomik, mali ve siyasi önemi,
yüzyıllarca devam eden tarihi bir gelişim içinde, ekonomik ve toplumsal yapıya, devlet şekline
ilişkin faktörler ile ahlaki-sosyolojik ideolojilerin büyük etkisi altında önemli değişikliklere
uğramıştır.
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11.1. Vergileme İle İlgili Temel Kavramlar
11.1.1. Vergi Alacaklısı
Vergileme yetkisini halkın temsilcilerinden oluşan parlamento vasıtasıyla kullanan
Devlet, vergi alacaklısıdır.

11.1.2. Mükellef (Yükümlü)
V.U.K. m. 8’e göre mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu tereddüb
eden (yüklenilen) gerçek veya tüzel kişidir.
Mükellef vergiyi doğuran olayla ilişkili olan kişidir. Vergiyi doğuran olay, kendi
kişiliğinde gerçekleşmiştir. Bu nedenle yasayla kendisine yüklenilen yükümlülükleri yerine
getirmek zorundadır.

11.1.3. Vergiyi Doğuran Olay
Vergiyi doğuran olay, herhangi bir olayın meydana gelmesi veya hukuki bir işlemin
tamamlanması olabilmektedir (V.U.K. m. 19).
Vergiyi doğuran olay, kişi ile vergi konusu arasında bir bağ kurmak suretiyle vergi
yükümlülüğüne neden olur.

11.1.4. Vergi Sorumlusu
Verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi, vergi
sorumlusudur (V.U.K. m. 8). Vergi sorumlusu, gerçek vergi mükellefi değildir. Vergiyi
doğuran olayla ilişkisi olmadığı halde, vergi mükellefi ile ilişkisi nedeniyle bazı kişiler,
kanunla, mükellefin vergi borcuna ilişkin görevlerinin yerine getirilmesi açısından vergi
dairesine karşı sorumludur.

11.1.5. Verginin Konusu
Verginin üzerinden alındığı şey, verginin konusunu oluşturur. Verginin menkul ve
gayrimenkul gibi ekonomik değerler, bazı ekonomik veya hukuki olaylar veya bir kısım
hizmetler olabilir.

11.1.6. Muafiyet ve İstisna
Muafiyetler kişi ile, istisnalar konu ile ilgili sınırlamalardır ve vergiden bağışıklık sağlar.
Muafiyet, gerçekte vergi mükellefi olan kişi veya kişilerin kanunla mükellefiyet dışı
bırakılmasıdır. İstisna, vergiye tabi olması gereken bir vergi konusunun yine kanunla
vergilendirilmemesi halidir.
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11.1.7. Verginin Matrahı
Vergi konusunun vergi borcunu hesaplamak amacıyla indirgendiği, teknik-fiziki
(spesifik matrah) veya ekonomik-nakdi (ad-valorem matrah) miktardır.

11.1.8. Verginin Tarifesi
Çeşitli vergi oranlarının bir arada bulunduğu cetvellere, vergi tarifesi denir. Vergi
tarifeleri, artan, azalan ve tek oranlı olarak ayrılır.
Vergi oranının matrah ile birlikte arttığı tarifelere, artan oranlı tarifeler, her matrah
düzeyinde vergi oranının değişmediği tarifelere, tek oranlı tarifeler denirken, matrah azaldıkça
vergi oranının azaldığı vergi tarifelerine de, azalan oranlı tarifeler denir.

11.1.9. Verginin Tarhı
Vergi alacağının vergi kanunlarında gösterilen matrah ve oranlar üzerinden
hesaplanması vergi tarh işlemidir (V.U.K. m. 20). Vergi borcunun ödenebilir hale gelebilmesi
için, matraha vergi oranının uygulanması gerekmektedir.

11.1.10. Verginin Tahakkuku
Tarh ve tebliğ edilen verginin ödenmesi gereken aşamaya gelmesidir (V.U.K. m. 22).

11.1.11. Verginin Tebliği
Tarh edilen bir verginin mükellefe bildirilmesidir (V.U.K. m. 21).
1.12. Verginin Tahsili
Verginin tahsili, verginin kanuna uygun surette ödenmesidir. Bu şekilde vergi borcu sona
erer (V.U.K. m. 23).
Vergi borcu zamanında ödenmezse, V.U.K. ve A.A.T.U.H.K. (Amme Alacakları Tahsil
Usulü Hakkında Kanunu) hükümlerine göre mükelleflerden gecikme faizi ve gecikme cezası
ayrıca tahsil edilir.

11.1.13. Vergi Ehliyeti
Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir. Vergi konusunun
yasaya veya ahlaka aykırı olması, vergi borcunun doğmasını engellemez.

11.2. Vergileme İlkeleri
Vergilemenin yukarıda bahsedilen mali, ekonomik ve sosyal amaçlarının
gerçekleştirilebilmesi için, rasyonel ve etkin bir vergi sisteminin kurulması, bir vergi veya vergi
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sisteminin sahip olması gereken normların ve niteliklerin, bir başka deyişle vergileme
ilkelerinin belirlenmesi gerekir.
Olandan çok olması gerekeni ifade eden ve normatif karakterli bu ilkeler, vergilerin keyfi
uygulamalara maruz kalmasını önlediği gibi, içinde bulunduğu toplumun ekonomik, siyasi,
hukuki, sosyal koşullarına göre oluşur ve değişikliğe uğrarlar. Burada en klasik vergileme
ilkelerinden, günümüz çağdaş vergileme ilkelerine kadar derinlemesine inceleme yapılacaktır.

11.2.1. A. Smith’in Vergileme İlkeleri
Vergileme ilkelerini bilimsel açıdan gerekçelendiren ilk müelliflerden A. Smith’in
vergileme ilkeleri, günümüzde de hala kabul gören normatif ilkelerdir. Smith’in vergilemenin
dört temel direği olarak adlandırılan ilkeleri şu şekildedir:

11.2.1.1. Eşitlik İlkesi
“Bir devletin teb’asının her biri, devletin devamına iktidarı oranında, bir başka deyişle,
himayesi altında elde ettiği gelirle orantılı olarak katılmalıdır”.
Smith’in bu ilkesinin iktidarı oranında ifadesini benimseyenler, vergilemede ödeme
gücü yaklaşımına, himayesi altında elde ettiği gelirle orantılı ifadesini benimseyenler de
vergilemede faydalanma yaklaşımına taraf olmuşlardır.

11.2.1.2. Belirlilik İlkesi
“Herkesin ödeyeceği vergi veya borç keyfi olmayıp, ödeme zamanı, şekli, miktarı, hem
yükümlü hem de diğer herkes için açık ve belirli olmalıdır”.
Belirlilik ilkesi, vergilemede keyfiliğin önüne geçen kuralları koyan kanunilik ilkesine
çağrışım yapmıştır.

11.2.1.3. Uygunluk İlkesi
“Vergi, yükümlü için en uygun ve en az rahatsızlık sağlayacak şekilde tahsil
edilmelidir”.
A. Smith uygunluk ilkesi ile verginin en ideal tarh ve tahsil yöntemi kullanılarak, vergiyi
doğuran olayın gerçekleştiği dönemde alınmasını ifade etmiştir.

11.2.1.4. İktisadilik İlkesi
“Her vergi, hazineye girenin dışında, halkın elinden mümkün olduğu kadar az para
çıkmasını sağlayacak ve halkın elinden çıkması ile girmesi arasında geçecek süre mümkün
olduğu kadar kısa olacak şekilde tahsil edilmelidir”.
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Verginin tarh ve tahsil masrafları mümkün olduğu kadar az olmalıdır. Ayrıca vergi
ekonomik faaliyetlere mümkün olduğu kadar az zarar vermeli, tüketim, tasarruf, yatırım ve
çalışma isteklerini saptırmamalı, vergi aşırı yük yaratmamalıdır.
Günümüzde bu ilkelere göre vergi tarhının etkinlik ve adalet açısından çelişkili sonuçlar
verdiği dikkate alınarak, her iki amacı da gözeten optimal vergileme yaklaşımının temel ilke
olarak kullanılması gerektiği düşünülebilir.

11.2.2. A. Wagner’in Vergileme İlkeleri
A. Wagner, vergilemede faydalanma yaklaşımının hakimiyetinin azalıp, ödeme gücüne
göre vergileme ve organik-toplumcu devlet görüşünün genel kabul görmeye başladığı
dönemlerde yazdığı vergileme ilkeleri ile çığır açmıştır. Wagner ile birlikte vergileme
ilkelerinde kapsam açısından önemli bir gelişme sağlanmıştır. Dört grup dahilinde
incelenebilen ilkeler, halen geçerliliğini korur.

11.2.2.1. Maliye Politikasına İlişkin İlkeler
Yeterlilik (verimlilik) ilkesi; kamu harcamaları, gerçekleştiği dönemde elde edilen
vergi gelirleri ile finanse edilmeli, vergiler bu harcamalara yeterli olmalıdır.
Esneklik ilkesi; vergiler, konjonktürel dalgalanmalar nedeniyle meydana gelen
ihtiyaçları otomatik olarak karşılayacak esnekliğe sahip olmalı ve borçlanma gibi diğer gelir
türlerine gereksinim duyulmamalıdır.

11.2.2.2. İktisadi İlkeler
İktisadi ilkelerden biri, ekonomik açıdan vergi kaynaklarını seçme ilkesidir. Bu ilkenin
gerçekleşebilmesi için, yükümlü kararlarını belirleyen uygun vergi türlerinin belirlenebilmesi
ve vergilerin amaçlarına ters düşmemesini sağlayacak vergi kaynağı seçilmelidir.
Bir diğer iktisadi ilke ise, ekonomide kaynak dağılımı, istikrar, gelir dağılımı ve büyüme
koşulları ile farklı yükümlü grupları üzerinde yapacakları etkileri dikkate alan, uygun vergi
türlerinin seçilmesidir.

11.2.2.3. Ahlaki ilkeler
Genellik ilkesi; vergi, toplumu oluşturan herkesten, herhangi bir ayrım gözetmeksizin
alınmalıdır.
Eşitlik ilkesi; vergi, yükümlülerin ödeme güçleri oranında alınmalı, aynı durumda
olanlar aynı, farklı durumda olanlar farklı vergilendirilerek yatay ve dikey adalet sağlanmalıdır.

11.2.2.4. Teknik ve İdari İlkeler
Belirlilik ilkesi; vergiler basit olmalı, vergi kanunları kesin, açık ve belirli olmalıdır.
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Uygunluk ilkesi; vergiler yükümlülere en uygun yer, zaman ve ödeme şekline göre
tahsil edilmelidir.
İktisadilik ilkesi; verginin tarh ve tahsil masrafları en düşük seviyede olmalı ve böylece
hazineye daha çok vergi geliri girmelidir.
Ayrıca ilerideki bölümlerde ayrıntılı olarak incelenecek olan vergileme ilkelerinin asıl
kaynağı olan adalet ilkeleri de sıralanabilir. Bunlar, iktidar (ödeme gücü) ilkesi ve faydalanma
(istifade) ilkesidir. İktidar ilkesine göre vergilemenin, ödeme gücünü temsil ettiği varsayılan
gelir, servet ve harcamaya göre alınması halinde adil olacağı savunulmuş ve ilkeye uygun
araçların da en az geçim indirimi, artan oranlılık ve ayırma kuramı olduğu kabul edilmiştir.
Faydalanma ilkesine göre vergilemede ise kamu hizmetlerinden sağlanan fayda esas olmalı,
vergi yükü fayda miktarına göre belirlenmelidir.

11.2.3. Çağdaş Vergileme İlkeleri
Bir klasik iktisatçı olan A. Smith’in vergileme ilkeleri, tarafsız devlet anlayışının hakim
olduğu Klasik Maliye yaklaşımının görüşlerini yansıtır. A. Wagner’in ilkeleri ise, devletin
ekonomik hayatın içinde olduğu Modern Maliye yaklaşımını esas alan ilkelerdir. Günümüzde
halen faydalanılan bu temel ilkelerin dışında, zamanın değişikliklerine göre geliştirilmiş
vergileme ilkeleri de vardır.
Küreselleşmenin ekonomik alanda gösterdiği gelişim, vergileme üzerinde etkiler
yaratmış, vergilemede yukarıda saydığımız adalet, verimlilik, etkinlik, uygunluk gibi klasik
ilkeler, küreselleşmenin etkisiyle yetersiz hale gelmiştir. Günümüzde maliye teorisyenleri,
rasyonel bir vergi sistemine ilişkin vergileme ilkelerini çoğaltma eğilimindedir. Küreselleşen
dünyada ülkelerin vergilendirme yetkilerinin sınırlanması sonucu, ana ilkelerden yola çıkılarak
vergi sisteminin uyması gereken temel ilkeler belirlenmiştir.

11.2.3.1. Saydamlık
Vergileri yüklenen gruplara ve vergilerle finanse edilen kamu harcamalarına ilişkin daha
demokratik yönetim için, saydamlık gereklidir.

11.2.3.2. Uluslararası Uyum
Vergi yükümlüsü gerçek kişiler ve özelikle çok uluslu şirketler, çifte vergileme yoluyla
engellenmemeli, vergi sistemleri birbirini tamamlayıcı bir şekilde geliştirilmelidir.

11.2.3.3. Uluslararası Rekabet Gücü
Vergi sistemleri, emek ve sermaye gibi mobil üretim faktörleri üzerinde, caydırıcı ve
cezalandırıcı olmamalıdır.
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11.2.3.4. Kamu Borçlarının Teminatı
Devletin, uluslararası arenadan gerçekleştirdiği borçlanmanın nihai finansman yeri
vergilerdir. Borçlu ülkenin vergi kapasitesi ve bu kapasitenin gerektiğinde arttırılabilmesi
yönündeki garantiler, kamu borçlarının teminatı olmalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
Üç yaşındaki bir çocuğun ölen anne ve babasından miras kalan bir apartman dairesi
ile ilgili emlak vergisi mükellefiyeti var mıdır?

171

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Verginin konusu, matrahı, oranı, mükellefi beyanı, tarhı, ödenmesi gibi bir verginin
uygulama ile ilgili esaslarının kanunla düzenlenmiş olması şarttır. Bu şekilde önceden
belirlenmiş kurallar sayesinde, keyfi uygulamalardan kaçınılmış olur.
Bir vergi sisteminin taşıması gereken niteliklere vergileme ilkeleri denir. Vergileme
ilkelerinin en önemlileri olarak kabul edilen “vergilemenin dört temel direği” olan A. Smith’in
vergileme ilkelerinin dışında, müdahaleci devlet anlayışına sahip dönemde genel kabul gören
A. Wagner’in ilkeleri de, vergi politikasına yön çizmiştir. Son olarak küreselleşmenin de
ekonomik alanda gösterdiği gelişim vergileme üzerinde etkiler yaratmış, günümüz maliye
teorisyenleri, rasyonel bir vergi sistemine ilişkin vergileme ilkelerini çoğaltma eğiliminde
olmuştur.
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Bölüm Soruları
Vergi borcunun doğması için vergi konusu ile mükellef arasında kanunun aradığı şart ve
ilişkinin doğmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a) Matrah

b) Vergiyi doğuran olay

c) Yetki

d) Tarife

e) Tahsil

2- Aşağıdakilerden hangisi vergi ehliyetini tanımlamaktadır?
a) Kanuni ehliyeti bulunmayanların mükellef ve vergi sorumlusu olabilmeleri
b) Medeni hakları kullanma ehliyeti
c) Herkesten mali gücüne göre vergi alınması gereği
d) Fiil ehliyeti
e) Verginin kanunla konulma ilkesi
3- Vergilendirme yetkisi ülkemizde aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Belediyeler

b) Devlet

c) Vergi idaresi

d) Postane

e) K.İ.T.

4- Aşağıdakilerden hangisi vergi sisteminin uyması gereken ilkelerden değildir?
a) Kararlılık

b) Basitlik

c) Adalet

d) Tarafsızlık

e) Açıklık

5- Aşağıdakilerden hangisi vergi toplanması sırasında katlanılan fedakârlığın en düşük
düzeyde olmasını ifade eden vergileme ilkesidir?
a) Tarafsızlık

b) Etkinlik

c) Kararlılık

d) Adalet

e) Basitlik
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12. KAMU BÜTÇESİ TEORİSİ

174

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kamu harcamaları ve gelirlerinin geleceğe yönelik tahminlerini ayrıntılı biçimde
gösteren ve gerek giderlerin yapılmasına ve gerekse gelirlerin toplanmasına izin veren bir kanun
olan bütçe, toplum ve siyasi iktidar arasında kaynakların kullanımına ilişkin kuralları
düzenleyen bir sözleşmedir. Demokratik parlamenter rejimlerde bütçe yapma, yani devlet gelir
ve giderlerini belirleme yetkisi meclislere aittir. Bu hak milletlerin, ödeyecekleri vergiyi
kendilerinin belirlemesi uğrunda geçmişte yaptıkları uzun mücadeleler sonunda elde edilmiştir.
Bu konuda ilk tarihsel belge 1215 yılında İngiltere’de imzalanan Magna Carta’dır.
Türkiye bütçe hazırlama ve uygulama teknikleri bakımından, modern anlamda
bütçeciliği kabulde geç kalmış ülkelerdendir. Tanzimat’a (1876) kadar Osmanlı İmparatorluğu
döneminde, önceleri şeriat kanunlarına göre ve sonraları hükümdar kararnamelerine dayanarak
yapılan bütçeler, yenileşmek, padişahları israftan uzak tutmak isteyen devlet adamları
tarafından benimsenip, uygulanmıştır. Bütçe hakkı ilk defa 1876 Anayasası ile kabul edilmiş,
ancak uygulama olanağı olmadan son bulmuştur. 1908’de II. Meşrutiyet ile birlikte bütçe devlet
hayatına girmiştir. Ancak bütçe uygulaması 1908 yılına kadar gerçekleştirilememiştir. Türkiye
Cumhuriyeti’nin bütçe esasları ise ilk olarak 1924 Anayasası ile belirlenmiştir. Ancak mali
sistemimizin yakın zamana kadar temelini teşkil eden çağdaş bütçe hakkı, 1927 yılında
yayımlanan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile gerçekleşmiştir.
Ülkemizde uygulanan bütçe yönetim sisteminin başlıca eksiklikleri arasında kalkınma
planları ile bütçeler arasında bağ kurulamaması, bütçe uygulamalarının tek mali yılla sınırlı
olması gibi özellikler ön plana çıkmıştır. Bu siyasi ve teknik etkenlerden dolayı olduğu gibi,
AB’ye uyum sürecinin de zorlamasıyla mevcut mali yönetim anlayışımızda değişiklik
gereksinimi kendini göstermiştir. Bu bağlamda hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, 10.12.2003 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiştir.
Klasik bütçe anlayışı var olan gelirler kadar harcama yapma esasına dayanmaktadır.
Burada bütçe ödenekleri verilirken yapılacak kamu hizmetinin niteliği ve niceliği değil, o
hizmeti sunan kuruluş göz önüne alınmaktadır. Türkiye’de 1973 yılına kadar bu tür Klasik bütçe
anlayışı süregelmiştir. Uzun bir geçmişi ve geniş bir uygulama alanı olan Klasik Bütçe birçok
eleştiriye de uğramıştır.
Türkiye’de 1973-2003 yılları arasında uygulanan program bütçe, uygulanmaya
başlandığı ilk yıllarda kaynak-amaç ilişkisi, bütçe-plan ilişkisi, ileriki yılların hizmet
projeksiyonlarını gösteren programlar yapılması açısından başarıya ulaşmış olsa da daha
sonraları gelişme çabaları durdurulmuştur. 1995 yılında kamunun yeniden yapılandırılmasını
amaçlayan Kamu Mali Yönetim Projesi kapsamında yeni bir bütçe sınıflandırması üzerine
çalışmalar başlatılmış, 1998 yılında IMF uzmanlarıyla birlikte çalışılarak Government Finance
Statistics (Devlet Mali İstatistikleri) esasına dayalı bir sınıflandırma modeli ortaya
konulmuştur. Bu yeni bütçe kodlaması, Analitik Bütçe Sınıflandırması (ABS) olarak
adlandırılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Bütçe kavramı

İleride kullanılacak
kavramları öğrenir.

Bütçenin tarihsel gelişimi

Osmanlıdan günümüze bütçe
ve bütçe hakkının tarihsel
gelişimini öğrenir.

Bütçe ilkeleri

Bütçenin
hazırlanması,
onaylanması, uygulanması
ve denetimine ilişkin ilkeleri
öğrenir.

Analitik Bütçe Sistemi

Analitik Bütçe Sistemine
geçişin gereklerini öğrenir.

olan
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Anahtar Kavramlar



Bütçe hakkı



Magna Carta



Analitik bütçe sistemi
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Giriş
Bütçe” sözcüğü, bu kavramın ortaya çıktığı dönemde “para çantası” veya “kamu
cüzdanı” karşılığı olarak kullanılmıştır.
Demokratik parlamenter rejimlerde bütçe yapma, yani devlet gelir ve giderlerini
belirleme yetkisi meclislere aittir. Bu hak milletlerin, ödeyecekleri vergiyi kendilerinin
belirlemesi uğrunda geçmişte yaptıkları uzun mücadeleler sonunda elde edilmiştir.
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12.1. Bütçe Kavramı Ve Kapsamı
Kamu Bütçesi, kamu harcamaları ile gelirlerinin geleceğe yönelik tahminlerini ayrıntılı
biçimde gösteren ve gerek giderlerin yapılmasına ve gerekse gelirlerin toplanmasına izin veren
bir kanundur. Bir başka deyişle kamu kaynaklarının toplanması ve harcamaların yapılması için
hükümetin, ulusal egemenliği temsil eden parlamentodan aldığı bir yetkidir. Bu bağlamda,
toplum ile siyasi iktidar arasında kaynakların kullanımı konusunda da yapılan bir sözleşmedir.
Bütçe kavramı, İngiltere’de Hazine Bakanı tarafından parlamentoya sunulmak üzere
taşınan bu belgelerin kendisi için kullanılıyor, gelişiminin bu ilk döneminde bile devletin gelirgider belgeleri, yürütmenin bulduğu mali kaynaklarla bu kaynakların kullanılma
gereksinimlerini açıklıyordu. Bütçe uygulamalarının gelişmesiyle giderek siyasi ve hukuki bir
nitelik kazanan bütçe, çağdaş bütçecilik anlayışıyla ekonomik bir nitelik de kazanmıştır.

12.2. Bütçenin Tarihsel Gelişimi
Bütçenin tarihsel gelişimi önemli ölçüde toplumların verdiği demokrasi mücadelelerine
dayanmaktadır. Tarih boyunca mali yönetimin siyasi yönetim ile paralel bir oluşum içinde
olması ve yöneticilerin kendi siyasi hedefleri için mali yönetimi bir araç olarak
kullanabilmeleri, toplumları, yöneticilerin çeşitli alanlardaki yetkilerini kısıtlarken, en başta da
yöneticilerin mali alandaki yetkilerini azaltmaya itmiştir.
Bu konuda ilk tarihsel belge 1215 yılında İngiltere’de imzalanan Magna Carta’dır. Bu
nedenledir ki bütçe hakkı, parlamentoların, kamudan toplanacak her türlü kaynak ve bunların
harcama yerleri hakkındaki yetkilerinin tanınması şeklinde ortaya çıkmıştır. Kamu gelirlerinin
toplanması doğrudan doğruya vatandaşı ilgilendirdiği için ilk olarak bütçenin gelir tarafı, yani
vergi konulması ile ilgili söz hakkı hükümdardan parlamentoya geçmiştir. Bu, ilk olarak
bütçenin doğduğu ve geliştiği İngiltere’de gerçekleşmiştir. Daha sonra parlamentolar aynı hakkı
giderler için elde etmişlerdir. Son olarak da bütçenin gelir ve gider kısımlarının ortaya çıkması
ile birlikte, bütçenin belirli bir süre için hazırlanması ve o dönem sonunda bütçenin yeni gelir
ve gideriyle tekrar hazırlanıp uygulanması esası getirilmiştir. Bu bağlamda önce vergileme
hakkı, sonra harcama hakkı olarak bütçe hakkı oluşmuştur. Böylece bütçelerin siyasal,
hukuksal, mali-iktisadi ve denetim işlevleri belirlenmiştir.

12.2.1. Osmanlı’dan Cumhuriyete Bütçenin Tarihi Ve Gelişimi
Türkiye, bütçe hazırlama ve uygulama teknikleri bakımından, modern anlamda
bütçeciliği kabulde geç kalmış ülkelerdendir. Tanzimat’a (1876) kadar Osmanlı İmparatorluğu
döneminde, önceleri şeriat kanunlarına göre ve sonraları hükümdar kararnamelerine dayanarak
yapılan bütçeler, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi halktan gelen tepki ya da devrimler sonucu
ortaya çıkmamıştır. Aksine yenileşmek, padişahları israftan uzak tutmak isteyen devlet
adamları tarafından benimsenip, uygulanmıştır. Tanzimat ile başlayan yenilik hareketleri daha
çok idari ve askeri alanlarda gerçekleşmiştir. Bugünkü merkeziyetçi mali yönetim anlayışının
da o dönemde başladığı söylenebilir. Bütçe hakkı ilk defa 1876 Anayasası ile kabul edilmiş,
ancak uygulama olanağı olmadan son bulmuştur. 1908’de II. Meşrutiyet ile birlikte bütçe devlet
hayatına girmiştir. 1876 Anayasası ile getirilen klasik bütçe anlayışının esası, bütçeyi
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parlamentoda onama hakkını İngiltere’den sonra elde eden ve uygulamaya koyan Fransa’da
ortaya çıkmıştır. Kıta Avrupa’sı ülkeleri ve Türkiye, Fransız bütçe hukukunun temel esaslarını
alarak, klasik bütçeyi uygulamışlardır. Bu anayasa ile devletin bütçesi tanımlanarak vergilerin
yıllık olması, gelir ve giderlerin bölümler itibariyle onanması ve bütçenin yıllık olması ilkeleri
benimsenmiştir. Sayıştay denetimi ve Kesin Hesap Kanunu esasları da kabul edilmiştir. Ancak
bütçe uygulaması 1908 yılına kadar gerçekleştirilememiştir. Bütçecilik hukuki, siyasi ve teknik
yapısıyla ilk defa 1908’de hayata geçmesine rağmen, uygulanan kötü politikalar sonucu Birinci
Dünya Savaşı sonunda gelirlerdeki artışlar, giderleri karşılayamaz duruma gelmiştir.

12.2.2. Türkiye’de Bütçenin Tarihi Ve Gelişimi
Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçe esasları ilk olarak 1924 Anayasası ile belirlenmiştir.
Ancak mali sistemimizin yakın zamana kadar temelini teşkil eden çağdaş bütçe hakkı, 1927
yılında yayımlanan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile gerçekleşmiştir. 1961
Anayasası ile bütçelemeye ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. 1924 Anayasası’ndan farklı
olarak yasaların Anayasa’ya uygunluklarının Anayasa mahkemesi tarafından yargısal denetime
tabi tutulması ile diğer kanunlar yanısıra vergi, gider ve bütçe kanunlarına da yargı denetimi
yolu açılmıştır. 1982 Anayasası ile (dördüncü kısmının birinci bölümü, madde 161-164) bütçe
hakkında çok farklı hükümler gelmiştir. Ancak 1982 Anayasası 1961 Anayasası’ndan farklı
olarak bütçede değişiklik yapılabilme esaslarını gösteren bir hüküm içermektedir (163. madde).
Asıl önemli değişik KHK ile ilgilidir (164. madde).
Yukarıdaki esaslara göre ülkemizde uygulanan bütçe yönetim sisteminin başlıca
eksiklikleri arasında kalkınma planları ile bütçeler arasında bağ kurulamaması, bütçe
uygulamalarının tek mali yılla sınırlı olması gibi özellikler ön plana çıkmıştır. Bu siyasi ve
teknik etkenlerden dolayı olduğu gibi, AB’ye uyum sürecinin de zorlamasıyla mevcut mali
yönetim anlayışımızda değişiklik gereksinimi kendini göstermiştir. Bu bağlamda hazırlanan
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10.12.2003 tarihinde TBMM tarafından
kabul edilmiştir. Bu Kanun ile mali sistemin daha etkinleşmesi, uluslararası standartlara ve AB
normlarına uygun bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır.
Ayrıca bütçe kapsamının genişletilmesiyle bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması, bütçe
hazırlama ve uygulama sürecinde daha fazla etkinlik, mali şeffaflığın sağlanması, etkin bir iç
kontrol sisteminin oluşturulması, hesap verilebilirliğin artırılması gibi iyileştirmelerle, modern
bir mali yönetim anlayışının oluşturulması öngörülmüştür. Kısaca, bu Kanun ile bütçe türleri,
kapsamı, bütçe süreci ve uygulaması ile bütçe denetimi kavram ve yöntemleri çağdaş bir
anlayışla yeniden düzenlenmiştir. Yeni Kanun’un 1050 sayılı Kanun ile arasındaki en temel ve
önemli iki fark (ilk defa bu Kanun’la karşımıza çıkan) makroekonomik istikrarla birlikte
sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasını öngörmesi ve çok yıllı bütçeleme esaslarıdır.

12.3. Bütçe İlkeleri
Bütçe gelişim sürecinin dışında zamanla kamu kesiminin ekonomi içinde büyüyen bir
yer alması bütçenin hazırlanması, onaylanması ve uygulanması ile ilgili çeşitli yöntemlere
hukuki açıklık kazandırma gereğini doğurmaktadır. Aynı zamanda kamu kesimi ekonomideki
kaynakların tahsisi açısından büyük önem arz ettiğinden, bütçeyi iktisadi kriterlere bağlı olarak
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yapılandırma uygulaması ortaya çıkmıştır. Bunun uzantısı olarak bütçelemenin dayandığı temel
ilkeler oluşmuştur.
5018 sayılı Kanun ile bütçelerin hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve kontrolünde
aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:


Makroekonomik istikrarla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak esastır.



Harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi
amacıyla kullanılır.



Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun
şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet
analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.



Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte
görüşülür ve değerlendirilir.



Bütçe, hükümetin mali işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar.



Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir.



Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır.



Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.



Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce TBMM veya yetkili organlarca kabul
edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz.



Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez.



Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde
Maliye Bakanlığı’nca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir
sınıflandırmaya tabi tutularak hazırlanır ve uygulanır.



Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık,
doğruluk ve mali saydamlık esas alınır.



Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.



Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke
ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.



Bütçelerde ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir.

Bu kanunla temel ilkelere ek olarak iki yeni ilke karşımıza çıkmaktadır: makroekonomik
istikrarla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve çok yıllı bütçeleme esasına dayanarak
bütçenin, izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülüp, değerlendirilmesi.
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12.4. Klasik Bütçeden Analitik Bütçe Sistemi (Abs) Uygulamasına
Geçiş
Klasik bütçe anlayışı en basit olarak bir aile bütçesi gibi var olan gelirler kadar harcama
yapma esasına dayanmaktadır. Klasik bütçe anlayışında bütçe ödenekleri verilirken yapılacak
kamu hizmetinin niteliği ve niceliği değil, o hizmeti sunan kuruluş göz önüne alınmaktadır. Bir
kuruluşun sunduğu hizmetlerin niteliği, hizmetlerin verimi ve nasıl yapıldığı konusunda
parlamentonun bir fikri yoktur, harcanan para kadar hizmetin yapıldığı kabul edilmektedir.
Türkiye’de 1973 yılına kadar bu tür Klasik bütçe anlayışı süregelmiştir. Uzun bir geçmişi ve
geniş bir uygulama alanı olan Klasik Bütçe birçok eleştiriye de uğramıştır. Bunların başlıcaları
şöyle sıralanabilir:


Klasik bütçede hükümetin ulaşmak istediği amaçlar ve hükümet programlarının
maliyet-fayda ilişkileri üzerinde durulmaksızın, ne kadar harcama yapıldığı
saptanabilmektedir. Bu harcamalar saptanırken genellikle geleneğe bağlı kalınması ve
siyasi faktörler önemli rol oynamaktadır. Hükümetin hangi amaçlara ulaşmak
istediğinin açıkça görülememesi, hizmetlerin programlanmasına engel olmaktadır.



Klasik bütçede ödenek miktarları geçmiş bütçelere dayanılarak oluşturulur. Sistem
analizi için mevcut teknikler kullanılmadığından, bu tekniklerin kullanılmasına uygun
bilgi toplama ve raporlama sistemleri de gelişememiştir.



Klasik bütçede plan ile ilişki kurulamamaktadır. Çünkü plan, ekonomik ve fonksiyonel
hedeflere dayanırken, klasik bütçe ekonomik bakımından tutucudur (geçmiş dönemlerin
özelliklerini sürdürme eğilimindedir) ve fonksiyonel sınıflandırma yerine sadece gider
kalemlerini sıralamakla yetinmektedir.



Klasik bütçede denetim belge üzerinden, “formalite icabı” yapıldığından, yönetici
sorumluluğu gibi etkin bir denetim de yoktur.

Klasik bütçenin bu bahsedilen eksiklikleri ve gelişmiş ülkelerdeki bütçeleme
anlayışındaki gelişmeler sonucunda bu ülkelerde 1970’lerin başında, ilk defa 1913-1915
yıllarında Amerika’da ortaya atılan, program bütçe anlayışına bir geçiş olmuştur. Bu anlayış ile
kamu hizmetlerinin maliyeti ve bu hizmetlerin amaçlarına ulaşmadaki başarısı arasında bir
kıyaslama yaparak, o hizmetin verim ve etkinliğini ölçme ve hükümeti bu yolla denetleme
düşüncesi egemen olmaya başlamıştır. Klasik bütçeden farklı olarak devlet harcamalarının
sadece nelerden ibaret olduğu değil de bu harcamaların neden ve hangi amaçla yapıldığı
üzerinde durulmuştur.
Ülkemizde klasik bütçeden program bütçeye geçme çalışmaları 1968 yılında Maliye
Bakanlığı bünyesinde başlamış ve 1973’ten itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Program bütçe
veya Program Performans bütçe 1960-70 yıllarında aynı anlamda kullanılmışlardır; program ve
performans bütçe arasındaki fark program bütçenin performans bütçeye göre daha geniş bir
kavram olmasıdır. Program bütçe kamu yönetimi tarafından yapılması gereken görevlerin
işlevsel sınıflandırılması iken performans bütçe kamu yönetimi tarafından mali yıl içinde
kendilerine ayrılan ödeneklerle amaçları gerçekleştirmelerini saptayan bir sınıflandırmadır.
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Sistemin esas amacı, ödenekler ve hizmetler arasında net bir ilişki kurarak bütçeyi daha etkin
bir yapıya kavuşturmaktır.
Türkiye’de 1973-2003 yılları arasında uygulanan program bütçe, uygulanmaya
başlandığı ilk yıllarda kaynak-amaç ilişkisi, bütçe-plan ilişkisi, ileriki yılların hizmet
projeksiyonlarını gösteren programlar yapılması açısından başarıya ulaşmış olsa da daha
sonraları gelişme çabaları durdurulmuştur. Sonuç olarak bu yıllar arasında program bütçe
sistemi adı altında klasik bütçe esasları devam ettirilmiştir. Yukarıda klasik bütçe için
sıralanmış olan eleştiriler program bütçe için de geçerli hale gelmiştir. Bu sistem dahilinde
yapılan programlar geleneksel örgüt yapısını kıramamış ve işlevsel bir sınıflandırma
yansıtamamıştır. Analize elverişli bir ortamın yaratılamaması ve mevcut kodlamanın
uluslararası karşılaştırmaların yapılmasına imkân vermemesi, yeni bütçe sınıflandırması
arayışlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1995 yılında kamunun yeniden
yapılandırılmasını amaçlayan Kamu Mali Yönetim Projesi kapsamında yeni bir bütçe
sınıflandırması üzerine çalışmalar başlatılmış, 1998 yılında IMF uzmanlarıyla birlikte
çalışılarak Government Finance Statistics (Devlet Mali İstatistikleri) esasına dayalı bir
sınıflandırma modeli ortaya konulmuştur. Bu yeni bütçe kodlaması, Analitik Bütçe
Sınıflandırması (ABS) olarak adlandırılmıştır. ABS; kurumsal sınıflandırma, fonksiyonel
sınıflandırma ve ekonomik sınıflandırma olmak üzere üç ana grupta oluşmakta olup,
fonksiyonel sınıflandırma ile ekonomik sınıflandırma arasında ayrıca finansman tipi
sınıflandırma yer almaktadır. Türkiye’de 2003 yılından bu yana ABS uygulanmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Devlet bütçesi, kamu kaynaklarının toplanması ve harcamaların yapılması için
hükümetin, ulusal egemenliği temsil eden parlamentodan aldığı bir yetkidir. Bu bağlamda,
toplum ile siyasi iktidar arasında kaynakların kullanımı konusunda da yapılan bir sözleşmedir.
Türkiye bütçe hazırlama ve uygulama teknikleri bakımından, modern anlamda
bütçeciliği kabulde geç kalmış ülkelerdendir. İlk bütçe uygulaması 1908 yılına kadar
gerçekleştirilememiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçe esasları ise ilk olarak 1924 Anayasası
ile belirlenmiştir. Ancak mali sistemimizin yakın zamana kadar temelini teşkil eden çağdaş
bütçe hakkı, 1927 yılında yayımlanan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile
gerçekleşmiştir.
Türkiye’de 1973 yılına kadar bu tür Klasik bütçe anlayışı süregelmiştir. Uzun bir geçmişi
ve geniş bir uygulama alanı olan Klasik Bütçe birçok eleştiriye de uğramıştır. Türkiye’de 19732003 yılları arasında uygulanan program bütçe, uygulanmaya başlandığı ilk yıllarda kaynakamaç ilişkisi, bütçe-plan ilişkisi, ileriki yılların hizmet projeksiyonlarını gösteren programlar
yapılması açısından başarıya ulaşmış olsa da daha sonraları gelişme çabaları durdurulmuştur.
2003 yılında ise 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TBMM tarafından kabul
edilmiştir. Bu Kanun ile mali sistemin daha etkinleşmesi, uluslararası standartlara ve AB
normlarına uygun bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır.
Ayrıca bütçe kapsamının genişletilmesiyle bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması, bütçe
hazırlama ve uygulama sürecinde daha fazla etkinlik, mali şeffaflığın sağlanması, etkin bir iç
kontrol sisteminin oluşturulması, hesap verilebilirliğin artırılması gibi iyileştirmelerle, modern
bir mali yönetim anlayışının oluşturulması öngörülmüştür. Ayrıca makroekonomik istikrarla
birlikte sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve çok yıllı bütçeleme esasları da kabul
edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi bütçe ile ilgili ilk tarihsel belgedir?
a)

Magna Carta

b)1876 Anayasası

d)

2. Meşrutiyet

e) Kanuni-Esasi

c)Tanzimat Fermanı

2- Türkiye Cumhuriyeti’nde bütçe hakkının temeli ne zaman atılmıştır?
a)

1924 Anayasası

b) 1050 Sayılı Kanun

c) 1960 İhtilâli

d)

1982 Anayasası

e) Bütçe hakkının temeli halen atılmamıştır

3- Aşağıdakilerden hangisi 5018 Sayılı Kanun ile benimsenen bütçe ilkelerinden
değildir?
a)

Bütçe hükümetin mali işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini

b)

Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır

c)

Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır

d)

Tüm gelir ve giderler safi olarak bütçelerde gösterilir

e)

Bütçelerde bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez

sağlar

4- Osmanlı’da bütçe hakkı ilk kez ne zaman kabul edilmiştir?
a)

Tanzimat Fermanı

b)

1876 Anayasası

c)

2. Meşrutiyet

d)

Magna Carta

e)

Hiçbiri
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13. KAMU BORÇLARI TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kamu harcamalarının karşılanması, kamu hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesi,
esas olarak vergi gelirleri ile gerçekleştirilir. Bu gelirlerin yeterli olmaması durumunda devlet
para basımına, iç ya da dış borçlanmaya başvurabilir.
Borçlanmaya pek çok nedenle başvurulmaktadır. Bunlar; kamu gelirlerinin yetersizliği
ve bütçe açıklarının giderilmesi, ekonomik kalkınmanın finansmanı, merkezi devletlerin borç
verme isteği, kaynak dağılımı ve kullanımında etkinlik sağlayıcı etkiler yaratılması, döviz
darboğazlarının aşılması, vergileme kapasitesinden yararlanılamaması, bütçe gelir-giderleri
arasında zaman bakımından dengesizlik, olağanüstü harcamaların karşılanması, savunma
harcamalarındaki artış, vadesi gelmiş borçların finansmanı, uzun vadeli büyük yatırımlar ve
reformların finansmanı, yolsuzluk ve savurganlıklar, ekonomik dengeyi sağlayıcı ve koruyucu
etkiler yaratılması.
Kamu borçlanması ilke olarak gönüllülük çerçevesinde gerçekleştirilmesine rağmen,
yine de gönüllü ve zorunlu (cebri) borçlanma şeklindeki bir sınıflandırmaya rastlanmaktadır.
Tasarruf eğilimleri pozitif olan bireylerin gönüllü (ihtiyari) olarak devlete borç vermelerinin
yanı sıra, devlet bazen tasarruf eğilimi negatif olan bireylerden de zorunlu (cebri) yönteme
dayanarak borç isteyebilir. Zorunlu borçlar; tam cebirle, cebir tehdidine dayalı olarak ve manevi
cebire dayalı olarak gerçekleşebilir. Tam cebirle alınan borçlarda devlet, birey veya özel
kuruluşları borç senedi almaya zorlar, bununla beraber devlete ve ekonomik yaşantıya olan
güven sarsılır. Cebir tehdidine dayalı alınan borçlarda ise devlet, çıkarmış olduğu borç
senetlerinin satılamaması olasılığını gözönüne alarak, bunları cebir tehdidine dayalı olarak
piyasaya sürer, yani zorla aldıracağını duyurur. Manevi cebire dayalı alınan borçlarda ise
devlet, özellikle savaş dönemlerinde, devlet borçlarını vatanseverlik duyguları şeklindeki sunuş
tarzı ile ihraç eder ve bu şekilde birey ve özel kuruluşlar manevi cebir altında kalırlar.
Gerek kamu borçlanmasında gerekse gerçek ve tüzel kişilerin borçlanmasında, borcun
alınışından ödenmesine kadar geçen süreyi ifade eden vade olgusu, borçlanmanın ayrılmaz bir
unsurudur. Bunun temel nedeni, borçlanmanın koşullarının borcun vadesine göre değişkenlik
göstermesidir. Vade bakımından kamu borçlanmasının sınıflandırmasında kısa vadeli borçların
vadesi 5 yıla kadardır. Vadesi 1 yıla kadar olanlar para piyasasından, diğerleri sermaye
piyasasından sağlanır. Bu borçlara sürekli değişim (artış ve azalış) göstermesi nedeniyle dalgalı
borçlar da denir. Uzun vadeli borçlar ise süresi 5 yılı aşan ve sermaye piyasasından sağlanan
borçlardır.
Devletlerin borç almaya karar verdiklerinde tercih yapacakları bir konu, borcun iç
piyasadan mı yoksa dış piyasadan mı sağlanacağıdır. Buna göre devletin ülke sınırları içindeki
birey ve firmalardan milli para cinsinden borçlanması iç borçlanma, dış piyasalardan ve yabancı
para ile borçlanması da dış borçlanmadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Günümüzde gelişmekte olan ülkeler, neden dış borç sorunu yaşamaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kamunun
nedenleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

borçlanma Kamunun çeşitli borçlanma
nedenlerini öğrenir

Kamu
borçlarını
vade,
serbesti
ve
kaynak
Kamu
borçlarının
bakımından kamu borçlarını
sınıflandırılması
sınıflandırarak daha iyi
öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


Borç kısır döngüsü



Dalgalı borç



İhtiyari borç



Cebri borç

Kredibilite
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Giriş
Günümüzde bir kamu geliri olarak olağan hale gelen borçlanma gelirleri, devletin
tasarruf ettiğinden daha fazlasını harcamasını olanaklı kılmaktadır. Borçlanma, ekonomi
üzerinde farklı etkiler yaratması nedeniyle borçlanmada başvurulacak kaynağın seçimi, bu
alanda alınacak kararlardan en önemlisi olmaktadır. Çünkü devlet bu gelirleri ya ülke içi
tasarruf ve fonlardan ya da dış alem tasarruf fazlasından elde edecektir.
Klasik iktisatçıların olağanüstü gelir olarak nitelendirdiği ancak günümüzde verginin en
önemli almaşığı haline gelen iç borçlar, bir maliye politikası aracı olarak Keynesyen iktisadın
etkisiyle atıl kapasite ve işsizlik üzerinde düzenleme aracı olarak kullanılmıştır. Ayrıca finans
kapitalin önem kazanması, iç borçlanmanın gelişimine yol açmıştır. Günümüzde yaşanan
ekonomik krizler ve uygulanan ekonomi politikaları sonucu bir borç kısır-döngüsüne girilmiş
olması, iç borçlanma için ayrıca bir neden oluşturmaktadır.
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13.1. Kamunun Borçlanma Nedenleri
Devletlerin temel gelir kaynağı vergiler olmakla beraber, kamunun milli gelirden daha
fazla pay almak istemesi sonucu kamu borçları (devlet borçları) ortaya çıkar. Kamu borçları, iç
ve dış kaynaklardan, belirli bir vade sonunda anapara ve faiz gibi ödentilerle geri ödenmek
üzere, ödünç alınan meblağlardır.
Kamu borçları sadece bir kamu finansman aracı değil, aynı zamanda iktisat politikasının
etkin kaynak dağılımı, ekonomik istikrar, gelir dağılımında adalet ve ekonomik büyüme
amaçlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan bir maliye politikası aracıdır. Devletler bu ve
benzer pek çok fonksiyonu olan borçlanmaya, çeşitli nedenlerle başvururlar.

13.1.1. Bütçe Açıklarının Finansmanı
Kamu gelirleri ile harcamalarının artış hızının, gelirler aleyhine bozulması sonucu bütçe
açıkları ortaya çıkar. Bu durumda devletler borçlanmaya başvurarak, ihtiyacı olan geliri
karşılar.
Bütçe açıklarının nedenleri, aynı zamanda devletin de borçlanma nedenlerini oluşturur.
O nedenle bütçe açıklarının üzerinde durmak gerekir.
Kamu gelirleri arasında en önemli paya sahip olan vergilerin gelirlerinde yaşanan düşüş,
veri kamu harcaması düzeyinden vazgeçilmedikçe, bütçe açıklarına yol açar. Vergi gelirlerinde
düşüş, çeşitli nedenlerle ortaya çıkar. Öncelikle bir ülkenin vergileme kapasitesinden
yararlanamaması siyasi, teknik ve idari nedenlerden kaynaklanabilir. Ekonomik büyümenin
dinamiklerinden sermaye birikimini sağlayan yatırım ve tasarruflara verilen her türlü vergisel
avantaj büyümeye katkı sağlarken, sermaye üzerine düşen vergi yükünü ve vergi gelirlerini
azaltır. Ayrıca vergi idaresinin vergi kayıp ve kaçaklarını önleyememesi, vergiye karşı tepkiler
çerçevesinde vergiden kaçınma ve vergi kaçırmanın yaygınlaşması da vergi gelirlerini düşürücü
etki yapar. Tüm bu nedenler, bütçe açıklarına ve devletin borçlanma alternatifini tercih etmesine
neden olur.
Bütçe açıklarına, kamu harcamalarındaki ani ve yüksek düzeydeki artışlar da neden olur.
Klasik iktisatçıların bütçe açıklarına ve borçla finansmana izin verdikleri durumlar; doğal
afetler, savaş ve kriz gibi olağanüstü hallerde ortaya çıkan harcamalardır. Çünkü olağanüstü
dönemlerdeki harcamalar da olağanüstü olur. Kamunun yükümlülüklerinin artıp, kamu
gelirlerinin (vergi tabanının zayıflaması, vergi terkini gibi nedenlerle) azaldığı söz konusu
durumlarda, yaraların sarılması için yapılacak harcamaların finansman yerinin borçlanma
gelirleri olması, ekonomik gücün ve toplumun vergi ödeme gücünün zayıfladığı ortamda
gereklidir.
Öte yandan devletin ekonomiye müdahalesi taraftarı olmayan Klasik iktisatçılar, savaş,
doğal afet gibi olağanüstü hallerin yanında, kendini amorti etmesi muhtemel önemli ve uzun
vadeli altyapı yatırımlarının finansmanı için borçlanmaya sıcak bakarlar. Ekonominin üretim
kapasitesini arttıracak uzun vadeli yatırımların finansmanında, her yıl kullanılacak vergi
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gelirleri yerine borçlanma tercih edildiğinde; borç geri ödemesi esnasında yatırımların kendisini
finanse etmesi beklenir. Ayrıca bu yatırımların etkisinden gelecek nesiller yararlanacağından,
borcun yükünün gelecek nesillere aktarılması da mümkündür. Son olarak yatırım süresince
vergi gelirlerinin arttırılması, vergi yükümlülerinin tepkilerini ortaya çıkaracağı için, borçlanma
tercih edilir.
Kamu gelirlerinin toplandığı zaman dilimi ile finanse ettiği kamu harcamalarının
gerçekleştirildiği zaman dilimi aynı olmayabilir. Vergi gelirlerinin tahsilinde görülen yıl
içinde dalgalanma, kamu gelirlerinin kamu harcamalarını karşılayamadığı dönemlerde nakit
ihtiyacını karşılamak ve gelir ile harcama arasındaki söz konusu zaman bakımından
dengesizliği ortadan kaldırmak için borçlanmaya başvurulur.
Bütçeyi zor duruma düşüren bir başka neden, yolsuzluk ve savurganlıklardır. Yolsuzluk
ve savurganlıkların varlığında, siyasal kararların hakim olduğu bütçenin hazırlanma,
uygulanma ve hatta denetim aşamalarında iktisadilikten uzak, rasyonel olmayan ve yozlaşmış
faaliyetler ortaya çıkar. Kamu harcamalarının denetimindeki yetersizlikler, yöneticilerin
devletin parasının harcanması konusunda sorumluluk duygusundan uzak davranışları ve
savurganlıklar sonucunda, aynı miktar hizmet daha fazla harcama yapılarak gerçekleştiğinden
ve gelir yetersizliği ortaya çıktığından, devletin bir başka borçlanma nedeni ortaya çıkar.

13.1.2. Borçlanmanın Arz Ve Talep Yönü
Gelişmekte olan ülkelerin ortak özelliği, milli gelir düzeylerinin düşüklüğü nedeniyle
düşük düzeydeki kişi başı milli gelir ve düşük marjinal tasarruf eğilimleridir. Bu durum cılız
tasarruflarla yatırımların beslenememesine, istihdam ve üretim kapasitesinin artmayarak kişi
başına milli gelir düzeyi düşüklüğünün devam etmesine yol açar. Tasarruf-yatırım açığı içinde
olan bu gelişmekte olan ülkeler, ayrıca sermaye malı ve teknoloji ithali açısından da döviz
ihtiyacı içindedir ve dış ticaret açığı ile de karşılaşırlar. Dolayısıyla burada borçlanma
ihtiyacının talep yönü, ekonomik kalkınmanın finansman gereksinimi aracılığıyla oluşur.
Öte yandan kapitalist sistemin sıklıkla yaşadığı kâr oranlarındaki düşüş, kapitalist
sermayenin kârını maksimize etme hedefiyle farklı mecralara akmasına yol açar. Gelişmiş
ülkelerin biriken fonları verimli şekilde değerlendirme olanakları kısıtlandığından, borçlanma
ihtiyacı içinde bulunan azgelişmiş ülkelere sermayenin ulaştırılması ile borçlanma oluşur.
Görüldüğü üzere merkezi devletlerin söz konusu borç verme istekleri, borçlanmanın arz
yönünü oluşturur.

13.1.3. Borç Kısırdöngüsü
Bütçe açıklarının finansmanı çerçevesinde alınan borçların faiz ödemeleri, kamu
harcamaları arasında yer alır ve vergi gelirleri ile finanse edilir. Devletlerin borçlulukları
arttıkça, kamu harcamaları içindeki faiz ödemelerinin hacmi genişler ve faiz ödemeleri bütçe
açıklarının belirleyicisi olmaya başlar. Bu kez bütçe açıklarının finansmanı için yeniden
borçlanma zorunluluğu doğar. Bu duruma literatürde açık-borç-faiz kısırdöngüsü denir.
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Öte yandan devletin borçlanma nedenlerinden biri, vadesi gelmiş borçların
finansmanıdır. Elde edilen borçlanma gelirlerinin ülkenin üretim kapasitesini arttırıcı alanlarda
kullanılmaması, kamu gelirlerini arttırıcı önlemlerin uygulanmaması, kamu harcamalarında
tasarrufa veya kısıntıya gidilmemesi, bütçe açıklarının kapatılmaması v.b. nedenlerle vadesi
gelmiş borçlar için yeniden borçlanılır. İşte vadesi gelmiş borçlar için yeniden borçlanma,
giderek daha kısa vadeli ve daha yüksek faizli borçlanmanın önünü açarak, borçların
sürdürülemez boyutlara ulaşmasına neden olur.

13.1.4. Kaynak Dağılımında Etkinlik Ve Ekonomik İstikrarın
Sağlanması
Büyüme ve kalkınmanın finansmanında vergi gelirleri yerine borçlanma gelirlerinin
tercih edilmesi, kaynak kullanımında etkinlik sorununun çözümüne katkıda bulunur. Burada
önemli olan borcun etkin kullanımı olup, iyi bir borç yönetimi de gereklidir.
Devletler, borçlanmaya bazı ekonomik şartlarda maliye politikasının bir aracı olarak
başvurur ve vergiye tercih ederler. Özellikle eksik istihdam halinde vergileme, zaten eksik olan
toplam talep düzeyini daha da azaltacak bir finansman yöntemidir. Durgunlukla mücadelede
borçlanmaya başvurulurken, kişilerin tüketim ve yatırım için harcayacakları meblağlardan
borçlanma yerine, toplam talebin artmasına yardımcı olacak, biriktirilmiş meblağlardan
borçlanmak ekonomiyi canlandırır. Öte yandan aşırı istihdam halinde devletin borçlanmaya
başvurmasının başlıca nedeni, likiditenin azaltılması, harcamaların sınırlandırılmasıdır. Sonuç
olarak borçlanma, piyasada likiditeyi azaltarak halkın tüketime ve yatırıma para ayırmamasını
sağlar ve ekonomiyi daraltır.

13.1.5. Döviz Darboğazlarının Aşılması
Dış borçların para birimi, ülkenin para biriminden farklı olarak, döviz cinsindendir.
Özellikle gelişmekte olan ülkeler kalkınma çabaları içindeyken, ödemeler bilançosu açık verme
eğilimi taşır. Bu durum dış borçlanmanın nedeni olarak kabul edilir.
Döviz darboğazları nedeniyle oluşan ekonomik krizlerin aşılması, ülkeleri dış
borçlanmaya iten bir nedendir. Bir ekonomik program çerçevesinde yeni borç kaynağı
bulabilmek için pek çok gelişmekte olan ülke, IMF ile işbirliği yapar. Bu şekilde stand-by
kredileri kullanılabilir, pek çok uluslararası sermaye kuruluşunun kredilerinden yararlanmak
mümkün olabilir.

13.2. Kamu Borçlarının Sınıflandırılması
Devletler borçlanmaya karar verdiklerinde borcu farklı vadelerde, farklı kaynaklardan,
farklı karakterde elde edebilirler. Buna göre kamu borçları; vade, serbestlik ve kaynak
bakımından sınıflandırılabilir.
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13.2.1. Vade Bakımından Kamu Borçları
Vade, borç ilişkisinde, borcun alınışından ödenişine dek geçen süreyi ifade eder.
Borçlanmanın temel unsuru olan vade, aynı zamanda borcun şartlarının da belirleyicisidir.
Vade bakımından kamu borçları, üçlü sınıflandırma modeline göre; kısa, orta ve uzun
vadeli olarak sınıflandırılır. Kısa vadeli borçlanmada vade, 1 günden 364 güne kadardır. Bu
borçlar; haftalık, aylık ya da 6 aylık olarak gerçekleşebilir. Sürekli artış ve azalış göstermesi
nedeniyle kısa vadeli borçların diğer adı, dalgalı borçlardır. Genellikle para piyasasından elde
edilir ve bütçe gelir-gider dengesizliklerini gidermek için alınırlar.
Orta vadeli borçlar, vadesi 1 yıl ile 5 yıl arası olan borçlardır. Orta vadeli borçlar için
vadenin 1 yıl ile 3 yıl arası değiştiğini ifade edenler de vardır.
Uzun vadeli borçlar da, vadesi 5 yıldan uzun olan borçlardır ve ilke olarak sermaye
piyasasından sağlanır.
Kamu borçları vade bakımından ikili sınıflandırma modeline göre de kısa ve uzun vadeli
borçlar olarak sınıflandırılır. Buna göre vadesi 1 yıla kadar olanlar kısa, vadesi 1 yıldan uzun
olanlar ise uzun vadeli borçlardır.
Borcun vadesi, vade-faiz ilişkisine göre, borcun koşulları üzerinde belirleyicidir.
Bugünkü tüketimden vazgeçmenin bir karşılığı olan faiz, borcun vadesi ile ters orantılı bir
şekilde artar. Borcun vadesinin kısalması, geleceğe yönelik belirsizliklerin, güven bunalımının
ve istikrarsızlığın hakim olduğu inancı faiz oranlarını yükseltirken, borcun vadesinin uzaması
tersine istikrarı simgeler ve faiz oranı da düşmeye başlar.

13.2.2. Serbesti Bakımından Kamu Borçları
Kamu borçlarını vergilerden ayıran en önemli unsurlardan biri, verginin zorunlu (cebri),
kamu borcunun ise gönüllü (ihtiyari) karakteridir. Kamu borçlanması ilke olarak gönüllülük
çerçevesinde gerçekleştirilmesine rağmen, yine de gönüllü ve zorunlu borçlanma şeklinde bir
sınıflandırmaya rastlanır.
Tasarruf eğilimleri pozitif olan kişilerin gönüllü olarak devlete borç vermelerinin yanı
sıra, devlet bazen tasarruf eğilimi negatif olan kişilerden de zorunlu yönteme dayanarak borç
isteyebilir. Devlete kendi rızaları ile borç verenlerce gönüllü borçlanma gerçekleşirken,
devletin kendisine borç vermek için kişi ya da firmaları zorlamasıyla, zorunlu borçlanma
gerçekleşir.
Zorunlu borçlanmada kişi ya da firmalar belirli yasal yaptırımlara göre, gelir ve
servetlerinin bir kısmını devlete borç olarak verirler. Bu borçlar tam cebirle, cebir tehdidine
dayalı ve manevi cebire dayalı olarak gerçekleşebilir.

198

13.2.3. Sağlandığı Kaynak Bakımından Kamu Borçları
Borçlanmanın yaratacağı etkileri görmek için, borcun kaynağının bilinmesi önemlidir.
Devletlerin borçlanmaya karar verdiklerinde tercih yapacakları bir konu, borcun iç piyasadan
mı yoksa dış piyasadan mı sağlanacağıdır. Borcun sağlandığı kaynak bakımından
sınıflandırılması sonucu, iç ve dış borç ayrımı karşımıza çıkar.
Hangi borcun iç, hangi borcun dış borç sayılacağını belirleyen kriter; borcun sağlandığı
piyasanın milliyeti kriteridir. Buna göre devletin ülke sınırları içindeki gerçek ve tüzel
kişilerden yerli para cinsinden borçlanması iç borçlanma, dış piyasalardan ve yabancı para ile
borçlanması da dış borçlanmadır.
Borcun iç piyasadan sağlanması halinde dış ekonomik ilişkiler etkilenmezken, dış
piyasalardan sağlanması halinde bu ilişkiler etkilenir. Çünkü dış borçların ödenmesinde esas
alınacak para birimi borcun piyasası tarafından belirlenir ve esasında borcun özelliği de buna
dayanır. Bir ülke senyoraj hakkını kullanarak yerli para ile ifade edilen iç borçlarını, gerek
gördüğünde ilke merkez bankası yerli parayı yaratıp, ödeyebilir. Ancak dış borçlar yabancı para
birimi ile alınıp geri ödendiğinden, gerektiğinde ülke merkez bankasının bu parayı yaratma
şansı yoktur. O nedenle dış borç alındığında, geri ödenmesi için gerekli olan dövizin ülkeye
girişini sağlayacak yöntemler belirlenmeli ve bu yönde politikalar uygulanmalıdır.
Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunu, ülke içi tasarruf yetersizlikleridir. İç borçlar
ülke içi kaynaklarla oluştuğundan, gelişmekte olan ülkelerin iç borçlanma şansları hemen
hemen yoktur. Bu ülkelerin ekonomilerinde dış borçlanma daha ağır basar. Gelişmiş ülkeler ise
rahatlıkla iç kaynak bulduklarından iç borçlanmaya, gelişmekte olan ülkelerden daha fazla
başvururlar.
İç borçlar ülke içi kaynak transferi olarak tanımlanır ve milli gelir düzeyinde gerek
alınmada gerekse geri ödemede etki yapmazlar. Dış borçlar ise alındıklarında milli geliri arttırır,
geri ödenmelerinde ise borç miktarı kadar milli gelir düzeyini azaltırlar. Öte yandan iç borçlar
milli gelir dağılımında değişiklik yaratırlar. Geri ödemelerinde ellerinde devlet iç borç senedini
bulunduranlara (genellikle üst gelir grubu) yapılan faiz ödemeleri ile bu gelir grubundakilerin
refah düzeylerinde artış gerçekleşir. Borç, vergi gelirleri ile ödeneceğinden, vergi yükü, düşük
gelir grupları üzerinde yoğunlaşıyorsa, milli gelir dağılımı hem iç borç alımı hem de geri
ödemesi esnasında değişikliğe uğrar.
Bir ülkenin dış borçlanmaya başvurmasında kredibilite önemli bir etkendir. Kredibilite,
iç borçlarda önemli bir unsur sayılmazken, dış borçlar için en önemlisidir. Güvenilirliğini
yitiren ülkeler için yeni borç kaynaklarının bulunma şansı azalır ve/veya daha yüksek faiz ve
ağır koşullarla borçlanmak zorunda kalırlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kamu borçları ekonomi üzerinde çok çeşitli etkiler yaratır. Bu etkilerin en iyi şekilde
ayrıştırılması kamu borcunun nasıl tanımlandığı ve sınıflandırıldığına bağlıdır.
Kamu borçları, kamu maliyesinin en klasik konularından biridir. Bu dal, genelde
ekonomi tarihinin, özelde de kamu maliyesi tarihinin içinde yer alır. Devletin gelir-gider
dengesini kurmada kullandığı bir araç olarak bilinen kamu borçları, günümüzde ekonomi,
özellikle maliye bilimi içerisinde gittikçe artan bir öneme sahiptir ve maliye politikası
araçlarından biri olarak da genel ekonomi içerisinde büyük önem taşır.
Devletler çeşitli amaçlarla gerçekleştirdiği kamusal faaliyetleri finanse etmek ve
kalkınma faaliyetlerini yürütmek için çeşitli gelir kaynaklarına başvurur. Kamusal faaliyetlerin
finansmanında devletlerin elinde bulunan araçlar ise vergi, resim, harç, mülk ve teşebbüs
gelirleri, vergi ve para cezaları, kamu borçları gibi gelirler olarak sınıflandırılır. Ancak kamu
gelirlerinin en önemlisi ve devletler için en temel gelir kaynağı vergilerdir. Sanayileşmiş
ülkelerde kamu gelirlerinin ortalama %80-85’ini vergiler oluşturur. Bunun yanında tüm
gelirlerin tüm giderleri aştığı herhangi bir durumda da devletin ihtiyaç duyduğu para, borçlanma
yoluyla sağlanır.
Borçlanmaya pek çok nedenle başvurulmaktadır. Bunlar; kamu gelirlerinin yetersizliği
ve bütçe açıklarının giderilmesi, ekonomik kalkınmanın finansmanı, merkezi devletlerin borç
verme isteği, kaynak dağılımı ve kullanımında etkinlik sağlayıcı etkiler yaratılması, döviz
darboğazlarının aşılması, vergileme kapasitesinden yararlanılamaması, bütçe gelir-giderleri
arasında zaman bakımından dengesizlik, olağanüstü harcamaların karşılanması v.b.
Kamu borçlanması ilke olarak gönüllülük çerçevesinde gerçekleştirilmesine rağmen,
yine de zorunlu (cebri) borçlanmaya rastlanabilir. Borçlanma vade bakımından kısa ve uzun
vadeli olarak sınıflandırılmaktadır. Kısa vadeli borçların vadesi 5 yıla kadardır. Vadesi 1 yıla
kadar olanlar para piyasasından, diğerleri sermaye piyasasından sağlanır. Bu borçlara sürekli
değişim (artış ve azalış) göstermesi nedeniyle dalgalı borçlar da denir. Uzun vadeli borçlar ise
süresi 5 yılı aşan ve sermaye piyasasından sağlanan borçlardır. Devletlerin borç almaya karar
verdiklerinde tercih yapacakları bir konu, borcun iç piyasadan mı yoksa dış piyasadan mı
sağlanacağıdır. Buna göre devletin ülke sınırları içindeki birey ve firmalardan milli para
cinsinden borçlanması iç borçlanma, dış piyasalardan ve yabancı para ile borçlanması da dış
borçlanmadır.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi borçlanmanın nedenlerinden değildir?
a) Bütçe açıklarının giderilmesi
b) Vergileme kapasitesinin artırılması
c) Ekonomik kalkınmanın finansmanı
d) Olağanüstü harcamaların karşılanması
e) Yolsuzluk ve savurganlıklar
2- Cebre dayalı borçlanmalarda devletin zor kullanmasına rağmen, bunların “borç”
sayılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vergiye benzediği halde yasada borçlanma olarak tanımlanması
b) Devletin zor kullanarak sözleşmeye vergi değil, borç ibaresi eklemesi
c) Siyasal iradenin eğilimine bağlı olarak ödenip ödenmemesinin kesin olmaması
d) Zora dayanmasının ötesinde vade ve faiz oranının belirsiz olması
e) Zora dayansa da devletin anapara ve faizi ödeme sorumluluğundan vazgeçmemesi
3- Piyasanın uyrukluğu kriterine göre aşağıdakilerden hangisi dış borç niteliğindedir?
alması

a) Türkiye’de şubesi bulunan yabancı bir bankanın şubesi vasıtasıyla hazine bonosu
b) Türkiye’deki yabancıların hazine bonosu alması

alması

c) Almanya’daki bir Türk vatandaşının Türkiye’deki döviz hesabıyla devlet tahvili

d) Tokyo Piyasasında satışa sunulan Türk devlet tahvillerinin Türk yatırımcılarca satın
alınması
e) Türkiye’de faaliyet gösteren bir Amerikan Bankasına devlet tahvili satılması
4- Ülkede mevcut vergileme kapasitesinden tam olarak yararlanmak mümkün değilse,
borçlanma vergiye tercih edilen bir gelir kaynağı olur. D. Y.
5- Yolsuzluklar ve savurganlıklar devletin borçlanma nedenlerinden biridir. D. Y.
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14. KAMU BORÇLARININ YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Borcun ortadan kalkması, borcun vadesinde ya da vadesinden önce ödenmesi, bir başka
deyişle itfası, amortismanıdır. Bunun yanında borcun azaltılması ya da ortadan kaldırılmasını
sağlayan önlemler de vardır. Bunlar borcun reddi ile satın alma gücünü düşüren para
operasyonları ile borcun değerinin düşmesidir.
Devletin tek taraflı bir kararla ve olağan sayılmayan bir yolla, borcunun bir kısmını
ortadan kaldırdığını ilan etmesi, borcun reddidir. Borcun reddi, hem iç hem de dış borçlar için
söz konusu olabilir.
Enflasyon nedeniyle iç borçların değerinde azalma meydana gelmesi, devletin borç
miktarını azaltır, faiz ve anapara daha düşük değerde bir para birimi ile ödenir. Ancak bu
azalışın gerçekçi olmayan bir azalış olduğu da unutulmamalıdır. Dış borçların azaltılması
açısından da etkili olan para operasyonu, devalüasyondur. Ancak borçlu ülkenin para biriminin
devalüe edilmesi, o ülkenin dış borçlarını artırır. İç borçlarda ise yeniden değerlendirilmeye
tabi tutulacak altın ve döviz stokunda artış söz konusu olacaktır.
Devletin borcunu geri ödemesini, bir başka deyişle ödeme görevini yerine getirmesi
olarak tanımlayabildiğimiz itfa, kamu kesimine olan güvenin artmasını sağlayan bir
uygulamadır. İtfa, genel olarak borç sözleşmesinde belirtilen tarih ve şartlara uygun olarak
yapılır. Buna, mukaveleden doğan zorunluluğu ortaya çıkardığı için, “zorunlu itfa” denir. Öte
yandan vadesi gelmeden erken ödeme yapılan itfalara da “isteğe bağlı (ihtiyari) itfa” denir.
Devletin olanakları uygun olduğunda borcunu ödemesi ile gerçekleşen isteğe bağlı (ihtiyari)
itfa, iki şekilde uygulanabilmektedir. Devlet ya vadesi dolmayan tahvillerle süresiz borçların
tahvillerini piyasadan toplayabilir ya da itfa amacıyla bazı gelirleri ayırarak amortisman
sandıkları kurabilir. Amortisman sandıkları, bütçede sağlanan gelirlerle beslenen ve borçların
ödenmesini düzenli bir şekilde yürütme işlevini üstlenen organlardır. Bu sandıkların kuruluşları
ve özerklikleri alacaklılara güven verir ve kamu kredisi üzerinde olumlu etki yapar.
Dr. Price’ın Otomatik Amortisman Sistemi’ne göre; devlet her yıl borçlarının itfası için
ayırdığı meblağı piyasadan tahvil alımında kullandığında ve söz konusu tahvillerin faiz geliriyle
de ertesi yıl yeni tahviller aldığında ve bu işlem her yıl tekrarlanarak devam ettiğinde, bileşik
faiz yönteminin doğal sonucu olarak ortaya büyüyen bir fon çıkmış olacaktır. Dolayısıyla
borcun seviyesi ne olursa olsun, belirli bir süre sonunda borcun tamamı itfa edilecektir.
Vergi gelirleri, borçların ödenmesinde temel gelir kaynağıdır. Cari yıl bütçesinde
fazlalık olması halinde, borcun itfası kolaylıkla gerçekleşir. Bütçe açığının varlığında ise yeterli
olmayan bütçe ödenekleri, itfayı olanaksızlaştırdığı gibi, bütçe açıkları yeni borçlanmaların
temel nedenini de oluştururlar.
Olağanüstü borç yönetimi işlemlerinden Konsolidasyon ya da Tahkimin kelime anlamı,
“sağlamlaştırma”dır ve bu yöntem, olağanüstü bir borç yönetimi şeklidir. Kısa vadeli borçların,
uzun vadeli veya süresiz borç haline getirilmesine konsolidasyon (tahkim) denir.
Konsolidasyon ile vadesi dolmuş veya vadesi kısalmış olan tahviller, daha uzun vadeli borçlarla
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değiştirilmekte, eski borç miktarı değişmemekte, alacaklılara çeşitli çıkarlar tanınarak borcun
vadesi yönünden bir düzenleme yapılmaktadır.
Bir başka olağanüstü borç yönetimi işlemi olan Konversiyon ise borç yükünün
hafifletilmesi amacıyla, borçlu devletin ödeyeceği faiz oranında bir indirim yapılması işlemini
ifade eden ve borcun anaparasını değiştirmeyen bir olağanüstü borç yönetimi şeklidir.
Konversiyona başvurma nedeni, devletin ödeme güçlüğü çekmesi ve faiz yükünü düşürme
isteğidir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Olağan borç yönetimi

İtfa çeşitleri ve itfanın
amortismanı
yöntemlerini
öğrenir.

Hazine’nin borç yönetimi

Borç yönetiminde uygulanan
stratejik ölçütleri, etki ve
sonuçlarını öğrenir

Olağanüstü borç yönetimi

Konsolidasyon, konversiyon,
borcun reddi, moratoryum ve
borcun azaltılması çeşitlerini,
etki ve sonuçlarını öğrenir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


İtfa



Amortisman



Moratoryum



Konsolidasyon



Tahkim



Konversiyon



Stratejik ölçüt
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Giriş
Bir ülkede kamu borcundaki artışa etki eden dinamiklerin varlığı, borçların artış süreci
ve yönetim şekli, kaynak ihtiyacının karşlanmasına yönelik yol haritasının çizilmesinde önem
taşır. Aksi durumda borç yönetiminde yapılan hatalar sonucu, mevcut borç stoku yeni
borçlanmaların nedenini oluşturmaya başlar. O nedenle borç yönetiminin, maliyetleri minimize
edecek, karşılaşılabilecek riskleri tahmin ederek gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeleri
hayata geçirecek yapı ve dinamizme sahip olması, bir ekonomi politikası aracı olarak
kullanılması gerekir.
Kamu borç yönetimi, bir ülkenin ekonomi politikasına yardımcı olarak ve ekonomik
dengenin korunması amacıyla, kamu borçlarının miktar ve bileşiminde değişiklik yapılmasıdır.
Bu haliyle borç yönetimi, mümkün olan en düşük maliyet ve makul risk seviyesinde
borçlanmayı ilke edinen, risk analizine dayalı ve makroekonomik hedeflere uygun olarak
devletin vergi gelirleri, senyoraj gelirleri ile beraber bütçe finansmanını sağlamalıdır.
Borç yönetiminin amaçları; konjonktürel gelişmeler dikkate alınarak borcun maliyetini
düşürmek, borçlanma araçlarının çeşitliliğini sağlamak, devletin borçlanma senetlerinin ikincil
piyasasını derinleştirmek, borçlanmada etkin bir vade ve döviz yapısı kurmak, para piyasası
aktörleri ile koordinasyonu sağlamak ve nihayetinde ekonomik dengeye katkı sağlamaktır.
Kamu borç yönetimi temel olarak borç stokunun maruz kaldığı riskler gözetilerek,
maliyetlerin en uygun seviyeye indirilmesi ilkesine dayanır. Bu ilke kapsamında borçlanma
politikaları, her yıl orta vadeli bir bakış açısı ile oluşturulan stratejik ölçütler esas alınarak
yürütülür. Stratejik ölçütlerin oluşturulması ile başlayıp borçlanmanın gerçekleştirilmesi ile
devam eden tüm borç yönetimi sürecinde makroekonomik dengeler ile konjonktürel gelişmeler
de gözetilir.
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14.1. Olağan Borç Yönetimi
Borcun, borç sözleşmesinde yer alan vade ve faiz şartlarına bağlı olarak anapara, faiz ve
diğer ödentilerle hak sahibine teslimi gerekir. Ancak Hazine nakit ihtiyacını maliyet unsurunu
gözönüne alarak yönetmelidir. Bu şekilde devletin finansman maliyetinin uzun vadede
minimize edilmesi amaçlanır.
Kamu borç yönetimi; kamunun etkin kaynak dağılımı, istikrar, gelir dağılımında adalet
ve büyüme gibi makroekonomik hedeflere ulaşması için, borcun vade yapısı, faiz oranı, para
cinsi ile verilen doğrudan ve dolaylı garantiler itibariyle değişiklikler yapmasıdır. Ayrıca
devletin gereksinimi olan finansmanın sağlanması amacıyla, borç yönetim stratejilerinin
oluşturulması ve uygulanması, maliyet ve risk hedeflerinin yerine getirilmesinin yanısıra, etkin
ve likit tahvil oluşturulması ve geliştirilmesi gibi diğer borç yönetim hedeflerinin de
karşılanmasıdır.

14.1.1. Borcun Ödenmesi (İtfa-Amortisman)
Borcun vadesinde ya da vadesinden önce ödenmesi, bir başka deyişle itfası,
amortismanıdır. Devletin borcunu geri ödeme görevini yerine getirmesi, kamuya olan güveni
arttıran bir uygulamadır. Çünkü borcun gerek anapara gerekse faizlerinin zamanında geri
ödenmemesi halinde borç verenler, devlete bir daha borç verme konusunda endişe duyarlar.
Borç verenler özellikle dış kaynaklar ise Hazine’ye daha önce borç vermiş olsun-olmasın tüm
kreditörler yeni borç konusunda tereddüt içine girerler. Ülkenin kredibilitesi düşer ve artık yeni
borçlanmaların şartları daha ağır hale gelir.
İtfanın, borç sözleşmesinde belirtilen tarih ve şartlara uygun olarak yapılması, borç
sözleşmesinden doğan zorunluluktur ve buna zorunlu itfa denir. Vadesi gelmeden erken ödeme
yapılan itfalara da, isteğe bağlı (ihtiyari) itfa denir.
İsteğe bağlı itfa, iki şekilde gerçekleşir. Devlet ya vadesi dolmayan tahvillerle süresiz
borçların tahvillerini piyasadan toplayabilir ya da itfa amacıyla bazı gelirleri ayırarak
amortisman sandıkları kurabilir.

14.1.1.1. Borcun Ödeme Şekilleri
Kamu borçlarının ödenmesinde en çok başvurulan yöntem, zorunlu itfadır. Zorunlu itfa
ya toplu olarak ya da kademeli olarak gerçekleştirilir.

14.1.1.1.1. Toplu Ödeme
Miktarı büyük olmayan devlet borçlarında, vade dolduğunda ödeme hemen yapılırsa, bu
işlem toplu ödemedir. Ancak günümüzde devlet borçlarının miktarları büyük ve vadeleri uzun
olduğundan, kademeli ödeme daha uygundur.
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14.1.1.1.2. Kademeli Ödeme
Borcun devam ettiği vade süresince ve sözleşmeden belli bir süre sonra başlamak üzere
alacaklıya faiz ile birlikte anaparanın bir kısmının ödenmesi olan kademeli ödemede, devletin
borç yükünde farklılaşmaya yol açmayan iki yöntem uygulanır. İlkinde devlet alacaklıya her
yıl alacağının bir kısmını, ödenmeyen kısmın da faizini öder. Bu sistem, taksit sistemidir.
Ancak bu yöntem benimsendiğinde, alacaklıların tekrar tasarruf yapabilmesi güçleşir, ödenen
meblağlar tüketime harcanabilir.
Kademeli ödemenin diğer yöntemi, kura sistemidir. Bu sistemde devlet her yıl çektiği
kuralarla belirlenen tahvillere, tamamıyla ödeme yapar. Bu uygulama sonucunda ise devletin
borcunda yine bir azalma olmaz, borçlu sayısında azalma ortaya çıkar.

14.1.1.2. Ödeme Fonları (İtfanın Amortismanı)
Alınan borçların üretim kapasitesini arttırıcı alanlarda kullanımı, borcun kendisini
amorti etmesini sağlar. Ancak böyle bir durum mümkün olmadığında, tahvillerin vadesi
geldiğinde ya da para ve maliye politikası gereği borçların amorti edilmesi gerektiğinde,
devletin tahvillerin karşılığını bulması gerekir. Bu çerçevede borcun itfası için bütçe ödenekleri
ile amortisman sistemi oluşturulabilir ya da borç yönetim organları kurulabilir.

14.1.1.2.1. Dr. Price Yöntemi
Bir İngiliz matematikçi ve papaz olan Dr. Price, 18. yy. sonlarında bileşik faiz
yönteminin kamu borçlarına uygulanmasıyla, borçların kolaylıkla ortadan kaldırılmasının
mümkün olduğunu ve böylece borç artışının sınırlandırıldığını ileri sürmüştür.
Dr. Price’ın Otomatik Amortisman Sistemi’ne göre; devlet her yıl borçlarının itfası
için ayırdığı meblağı piyasadan tahvil alımında kullanıp, tahvillerin faiz geliriyle de ertesi yıl
yeni tahviller aldığında ve bu işlem her yıl tekrarlandığında, bileşik faiz yönteminin doğal
sonucu olarak ortaya büyüyen bir fon çıkar. Bu fon, borcun itfasında kullanılır.
Ancak Dr. Price Yöntemi, sermayenin faiz oranıyla çok uzun süre plase edilmesinin
olanaksız olması ve elde edilecek meblağlara plasman konusu bulunamayacağı gerekçeleriyle
eleştirilmiştir. Ayrıca bu sistemde, bileşik faiz yöntemiyle amortisman fonu oluşturulduğu süre
boyunca borsada tahvil alımı arttıkça, tahvil fiyatlarının da yükseleceği olasılığı gözönüne
alınmamıştır. İtfayı erteleyen bir sistem olan bu sistemde, bütçe açığının giderek büyüyeceği,
itfa için yüksek faizle borç bulunacağı ve devletin düşük faizli bir borç ödemek için, yüksek
faizli borca doğru sürükleneceği anlaşılmıştır. Son olarak amortisman fonunun siyasilerce
başka amaçlar için kullanımı da söz konusu olacağından, uygulama güçlüğü bir kez daha
anlaşılmıştır.

14.1.1.2.2. Bütçe Ödeneği Yöntemi
Bilindiği üzere, borcun nihai finansman kaynağı, vergilerdir. Bütçe fazlası olan bir
devletin, gerek vadesi gelmiş borçlarını ödemesi (zorunlu itfa) gerekse vadesi gelmeyen
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borçlarını ortadan kaldırması, erken itfa yapabilmesi (isteğe bağlı itfa) olanaklıdır. Bütçe
açığının varlığında ise yeterli olmayan bütçe ödenekleri itfayı olanaksızlaştırdığı gibi, bütçe
açıkları yeni borçlanmaların temel nedenini de oluşturur.
Anglo-Sakson ülkelerinde kamu borçlarının düzenli bir şekilde ödenmesini sağlamak
için Sinking Fund adlı itfa fonları sistemi kurulmuştur. Bu sistem, bütçe ödeneği yöntemi ile
amortisman sandıklarının arasında ortalama bir sistemdir. Devlet bir borç aldığında, bu borcun
itfası için gerekli geliri, cari gelirlerinden bu borcun itfasına ayırır, ayırdığı geliri de itfaya kadar
yeni tahvil alarak işletir ve tahvil ihracı tamamlandığı zaman, vergi veya başka gelirlerden
belirli bir miktarın, her yıl Sinking Fund’a yatırılması gerekir.
Ancak bu sistemde, bütçenin açık verdiği bir dönemde uzun yıllar sonra ödenecek bir
borca kaynak ayrılamaması endişesi vardır. Öte yandan yüksek borçluluk düzeyinde, devletin
cari gelirlerinden ayrılan meblağlar da yetersiz kalabilir.

14.1.1.2.3. Amortisman Sandıkları
Amortisman sandıkları, bütçede sağlanan gelirlerle beslenen ve borçların ödenmesini
düzenli bir şekilde yürütme işlevini üstlenen organlardır. Bu sandıkların kuruluşları ve
özerklikleri, alacaklılara güven verir ve kamu kredisi üzerinde olumlu etki yapar.

14.1.2. Hazine’nin Borç Yönetimi Ve Stratejik Ölçütler
Hazine Borç Yönetiminin ilkeleri; makroekonomik dengelerin gözetilerek para ve
maliye politikaları ile uyumlu sürdürülebilir, saydam ve hesap verilebilir bir borçlanma
politikasının izlenmesi ve finansman ihtiyaçlarının, iç ve dış piyasa koşulları ve maliyet
unsurları göz önüne alınarak belirlenen risk düzeyi çerçevesinde, orta ve uzun vadede mümkün
olan en düşük maliyetle karşılanmasıdır.
Bu ilkeler ışığında Hazine, kamu borç yönetiminde şeffaflığın arttırılmasını ve
performansa dayalı borçlanmanın asgari maliyet ve makul bir risk seviyesinde
gerçekleştirilmesini sağlamak için, 2004 yılında “Stratejik Ölçüt” uygulamasına geçmiştir.
Hazine’nin “Stratejik Ölçütler” uygulaması ile döviz riskinin minimize edilebilmesi için,
borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması, dolayısıyla dövize endeksli iç borçlanma
yapılmaması ve döviz cinsinden iç borçlanmanın sınırlandırılması hedeflenir. Bu şekilde kur
artışının, kamu borcu üzerindeki bozucu etkisinden arındırılması sağlanmaya çalışılır. Ayrıca
iç borç stokunda piyasa faizlerindeki değişime duyarlı olan, değişken faizli senetlerin payının
azaltılması, TL cinsi borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit faizli enstrümanlarla yapılması
amaçlanır. Son olarak, ortalama vadenin piyasa koşullarının elverdiği ölçüde uzatılması da
hedefler arasındadır.

14.2. Olağanüstü Borç Yönetimi
Kamu borçlarının ödenmeme riski ortaya çıktığında, borç yönetimi olağanüstü hal alır.
Bu çerçevede konsolidasyon, konversiyon, kamu borcunun reddi, moratoryum gibi olağanüstü
borç yönetimi işlemleri gündeme gelir.
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14.2.1. Kamu Borçlarının Tahkimi (Konsolidasyon)
Konsolidasyon ya da Tahkimin kelime anlamı, sağlamlaştırmadır. Kısa vadeli
borçların, uzun vadeli veya süresiz borç haline getirilmesi olan konsolidasyon, hazinenin nakit
sıkışıklığında ve/veya tasarruf sahiplerinin eline satın alma gücü geçmesi ekonomik dengeyi
sarsıcı bir etki yaratacaksa, uzun vadeli borçların vadesi gelmiş taksitleri için de uygulanabilir.
Dolayısıyla konsolidasyon ile vadesi dolmuş veya vadesi kısalmış olan tahviller,
alacaklılara çeşitli çıkarlar tanınarak daha uzun vadeli borçlarla değiştirilir.

14.2.1.1. Konsolidasyon Çeşitleri
14.2.1.1.1. Zorunlu Konsolidasyon
Devletin tek taraflı iradesi ve kararı ile yapılan konsolidasyon çeşidi, zorunlu
konsolidasyondur. Bu tür konsolidasyonda devlet, borçların vadelerini, alacaklılara bir seçim
hakkı tanımaksızın uzattığını ilan ederek, tahkimi gerçekleştirir. Bu uygulama ile devletin
taahhütleri dışına çıktığı ve borçlanma şartlarını bozduğu, açıktır.

14.2.1.1.2. Gönüllü Konsolidasyon
Devletin alacaklıya tercih hakkı tanıyarak, kısa vadeli borçlarını uzun vadelilerle
değiştirmesi ya da alacaklılara parasını geri ödemesi olan gönüllü konsolidasyonun bir şekli,
devletin uzun vadeli devlet tahvili çıkarması, bunun geliri ile eski kısa vadeli borçları
ödemesiyle gerçekleşebilir. Buna dolaylı yolla yapılan konsolidasyon denir ve sonucunda eski
ve yeni alacaklılar farklılaşır.
Bir başka şekilde de gönüllü konsolidasyon, devletin çıkarttığı uzun vadeli devlet
tahvillerinin kısa vadelilerin alımında para yerine geçeceğinin ilan edilmesi sonucu, dolaysız
yolla gerçekleşir. Uygulamada gönüllü konsolidasyonun gerçekleşme şekli budur.

14.2.1.2. Konsolidasyonun Etkileri Ve Sonuçları
Alacaklının iradesi ile gerçekleşen gönüllü konsolidasyonun tersine zorunlu
konsolidasyonda, kamunun tek taraflı iradesi vardır. Zorunlu konsolidasyon bu haliyle kamu
kredisine karşı bir güvensizlik yaratır. Öte yandan, vadesinde eline satın alma gücü geçmeyen
kişiler üzerinde hayal kırıklığı yaratarak, yatırım ve tüketim kararlarını saptırır.
Kısa vadeli borçların çoğaldığı ve geri ödeme açısından sıkıntı oluştuğu bir ortamda
konsolidasyon, borcun uzun vadeli düzenli bir ödeme planına bağlanmasını sağlar. Bu şekilde
devlet, içinde bulunduğu sıkışık durumdan kurtulabilir ve borçlarını geniş bir zaman dilimine
yayma olanağına sahip olabilir. Ancak borç vadelerinin bu şekilde uzaması, uzun vadeli
borçların faiz yükünün kısa vadelilerden yüksek olması nedeniyle, devletin faiz yükünü arttırır.
Konsolidasyon, ekonomide talep fazlalığının olduğu dönemlerde uygulanacak bir
enflasyonla mücadele aracıdır. Devletin borç gelirine ihtiyacı olmadığı zamanlarda bile,
ekonomiden talep emmesi amacıyla uygulama alanı bulabilir. Dolayısıyla konsolidasyon,
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alacaklıların eline satın alma gücü geçmesini önlediği için deflasyonist etki yaratır ve varsa
deflasyonist eğilimleri daha da şiddetlendirir.

14.2.2. Kamu Borçlarının Değiştirilmesi (Konversiyon)
Konversiyon, kelime anlamı ile değiştirme demektir. Borç yükünün hafifletilmesi
amacıyla, borçlu devletin ödeyeceği faiz oranında bir indirim yapılması işlemi olan
konversiyona başvurma nedeni, devletin faiz yükünü düşürme isteğidir.
Konversiyon, devletin borcun anaparasına dokunmaksızın faiz oranını değiştirerek, borç
yükünü hafifletmesi yöntemidir. Konversiyon işlemi sırasında, ilke olarak, borçlanmanın tüm
şartları ve çıkarlar aynı kalır, eski borç yerine daha düşük faizli yeni bir borç getirilmiş olur.

14.2.2.1. Konversiyon Çeşitleri
14.2.2.1.1. Zorunlu Konversiyon
Devletin tek taraflı iradesi ve kararı ile faiz oranını düşürmesi, zorunlu (cebri)
konversiyondur. Ancak bu uygulama, esasında hukuka aykırıdır. Çünkü faiz, devletle alacaklı
arasında yapılan borç sözleşmesinde belirlenmiş bir şarttır. Zorunlu konversiyonda sözleşmenin
yapılması ile taahhüt edilmiş olan şartlara uygun olarak sözleşmenin devamlılığı ortadan kalkar.
Zorunlu konversiyon, bu çerçevede devlete olan güveni sarsar ve devletin bir sonraki
dönemde borçlanma olanaklarını güçleştirir. O açıdan konversiyon için literatürde borcun
kısmen reddi ifadesi kullanılır.

14.2.2.1.2. Gönüllü Konversiyon
Alacaklının iradesine dayalı olarak gerçekleşen konversiyon, gönüllü konversiyondur.
Gönüllü konversiyonda alacaklı, yeni düşük faizli tahvillerle eski tahvillerinin değiştirilmesi
seçeneği üzerine kararını bildirir. Kabul halinde konversiyon gerçekleşir ve devletin faiz
yükünde azalma meydana gelirken, red halinde konversiyon gerçekleşmez ve elindeki tahvilin
erken ödenmesini kabul eder. Bazı yazarlarca erken ödeme tehdidinin varlığı nedeniyle gönüllü
konversiyona, yarı isteğe bağlı konversiyon adı verilir.

14.2.2.2. Konversiyonun Başarı Şartları
Tahvil sahiplerinin, ellerindeki yüksek faizli tahvilleri daha düşük faizli tahvillerle
değiştirmeyi kabul etmeleri için öncelikle, konversiyonun gerçekleştirileceği dönemde eski
borçlanmaya oranla piyasa faiz oranının düşmüş olması gerekir. Başka bir açıdan da,
konversiyonun durgunluk dönemlerinde uygulanması ile başarı şansı artar.
Ayrıca, konversiyon teklifinin yapıldığı zaman, eski borç sözleşmesinin yapıldığı
zamana oranla, devlete olan güven iyileşmiş olmalıdır. Diğer bir şart da, konversiyon anlaşılır
ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
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14.2.2.3. Konversiyon Şekilleri
14.2.2.3.1. Başabaştan Yapılan Konversiyon (Basit Yöntem)
Bu yöntemde konversiyon, piyasada faiz oranının düşmeye başladığı dönemde,
başabaşın üstünde işlem gören tahvillerin, daha düşük faizli ve başabaştan ihraç olunacak
tahvillerle değiştirilmesiyle gerçekleştirilir.

14.2.2.3.2. Başabaşın Altında Konversiyon
Başabaşın altında konversiyon sonucunda, borcun anapara tutarı artar ama faiz yükünde
azalma sağlanır. Tahvilin ihraç fiyatı başabaşın altında belirlenir ve faiz de bu fark oranında
indirilebilir. Anapara ödemesi artarken, eski tahviller aynı miktar faiz geliri sağlayacak şekilde,
ancak daha düşük faizli yeni bir tahville değiştirilir.

14.2.2.3.3. Kademeli Konversiyon
Bu yöntemde, yeni faiz oranı bir defada değil, belli bir vade sonuna kadar kademeli
olarak indirilir. Bu da iki şekilde gerçekleştirilebilir: İlk olarak, tahvilin faiz oranını piyasa faiz
oranına indirme işlemi belli bir vade sonuna kadar her yıl yapılır. İkinci olarak da, tahvil
sahiplerine bir yıl eski faiz ödemeye devam edilir, ancak izleyen yıl faiz ödemeleri piyasa faiz
oranından yapılır. Kademeli konversiyon, alacaklıları faiz oranı indirimine belli bir zaman
dilimi itibariyle alıştırdığından, konversiyona olası tepkiler azalır.

14.2.2.3.4. Fark İsteme Yöntemiyle Konversiyon
Bu yöntemde konversiyon, yeni bir borç bulma yöntemi olarak kullanılır ancak faiz yükü
değişmez. Dolayısıyla bu yöntemi faizsiz borç bulabilmek için kullanan devletin, uygulama
sonunda borç seviyesi yükselirken, faiz ödemeleri aynı düzeyde kalır.

14.2.2.4. Konversiyonun Etkileri Ve Sonuçları
Konversiyon, piyasa faiz oranının düştüğü zamanlarda ve durumlarda uygulanan bir
olağanüstü borç yönetimi tekniğidir. Dolayısıyla durgunluk dönemlerinde uygulanabilir.
Konversiyonun ilk etkisi, devletin faiz yükünde azalma yaratmasıdır. Bu durumda, bu
miktar kadar yeni borçlanma yapılabilir. Ayrıca konversiyonun diğer bir etkisi, devletin borç
yükündeki azalmayla beraber, milli gelir dağılımına olan olumlu etkisidir.
Borcun finansmanının vergi gelirleri ile gerçekleştirildiği ve borcun faiz gelirlerini elde
edenlerin de yüksek gelirlilerin olduğu durumda düşen borç yükü, ödenen vergilerin faiz
şeklinde yüksek gelirliler yararına akışını engeller ve bu yolla konversiyon, gelir dağılımında
denge sağlayan bir işlev üstlenir.

14.2.3. Kamu Borcunun Reddi
Devletin tek taraflı bir kararla ve olağan sayılmayan bir yolla, borcunun bir kısmını ya
da tamamını ortadan kaldırdığını ilan etmesi, borcun reddidir.
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Borcun reddi, hem iç hem de dış borçlar için söz konusu olabilir. Çoğunlukla devletin iç
borcunu reddetmesine gerek kalmadan, iç borçlar fiilen ortadan kalkabilir. Hukuka aykırı bir
uygulama olarak gerçekleşen iç borcun reddi, kamu kredisini çok sarsar ve devletin ileride
borçlanma şansını çok büyük ölçüde azaltır. Ayrıca, gelir dağılımının, devletten alacaklı olan
belli bir grup aleyhine bozulmasına yol açar.
İç borçlar için borcun reddine uygulamada fazla rastlanmamakla beraber, aynı şey dış
borcun reddi için geçerli değildir. Borcun reddi genellikle, çok önemli siyasi olaylar, rejim ve
hükümet değişiklikleri sonucunda ortaya çıkabilir, ancak uluslararası ilişkilerde ağır sonuçlar
doğurur, çeşitli dış müdahalelere yol açabilir.

14.2.3.1. Moratoryum
Döviz sıkıntısı nedeniyle dış borçların anapara ve faiz ödemelerinin ödenemeyecek
duruma gelmesi sonucu devletler, moratoryum ilan edebilirler. Diğer adı, borçların
durdurulması ya da erteletilmesi olan moratoryum, borçlunun tek taraflı iradesi sonucu ve
herhangi bir yasaya ya da borçlu ve alacaklılar arasındaki bir anlaşmaya dayanmaksızın ortaya
çıkar. Moratoryumun ardından, taraflar arasında yapılacak bir anlaşma ile borçların vadesinin
uzatılmasına yönelik çözümler üretilir.

14.2.3.2. Kamu Borcunun Azaltılması
Güçlü bir ekonomik yapısı olmayan ülkelerde görülen enflasyon olgusu, paranın satın
alma gücünü azaltarak, alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkiyi, alacaklı aleyhine bozar. Enflasyon
nedeniyle iç borçların değerinde azalma meydana gelmesi, devletin borç miktarını azaltır, faiz
ve anapara daha düşük değerde bir para birimi ile ödenir. Ancak bu azalışın gerçekçi olmayan
bir azalış olduğu da unutulmamalıdır.
Devlet gelirlerinde de enflasyon nedeniyle gerçekçi olmayan artışlar meydana gelir.
Kamu gelirleri, enflasyon yıllarında hızlı bir şekilde artar ve böylelikle devletin borç taksitlerine
para ayırması kolaylaşır. Bu dönemlerde devlet, borçlarını daha düzenli ödeyebilme olanağına
sahip olur.
Dış borçların azaltılması açısından etkili olan para operasyonu, devalüasyondur. Ancak
borçlu ülkenin para biriminin devalüe edilmesi, o ülkenin dış borçlarını arttırır. İç borçlarda
devalüasyonla birlikte, yeniden değerlendirilmeye tabi tutulacak altın ve döviz stokunda artış
söz konusu olur.

217

Uygulamalar
Ülkemiz Hazine Müsteşarlığı’nın etkin bir borç yönetim politkası olarak uyguladığı
“Stratejik Ölçütler”e göre borçlanmanın TL cinsinden, uzun vadeli ve sabit faizli bir yapıda
olması gerekmektedir
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Borcun ortadan kalkması, borcun vadesinde ya da vadesinden önce ödenmesi, bir başka
deyişle itfası, amortismanıdır. Bunun yanında borcun azaltılması ya da ortadan kaldırılmasını
sağlayan önlemler de vardır. Bunlar borcun reddi ile satın alma gücünü düşüren para
operasyonları ile borcun değerinin düşmesidir. Devletin tek taraflı bir kararla ve olağan
sayılmayan bir yolla, borcunun bir kısmını ortadan kaldırdığını ilan etmesi, borcun reddidir.
Borcun reddi, hem iç hem de dış borçlar için söz konusu olabilir. Enflasyon nedeniyle iç
borçların değerinde azalma meydana gelmesi, devletin borç miktarını azaltır, faiz ve anapara
daha düşük değerde bir para birimi ile ödenir. Ancak bu azalışın gerçekçi olmayan bir azalış
olduğu da unutulmamalıdır. Öte yandan dış borçların azaltılması açısından da etkili olan para
operasyonu, devalüasyondur. Ancak borçlu ülkenin para biriminin devalüe edilmesi, o ülkenin
dış borçlarını artırır. İç borçlarda ise yeniden değerlendirilmeye tabi tutulacak altın ve döviz
stokunda artış söz konusu olacaktır.
Devletin borcunu itfasında amortisman sandıkları, bütçede sağlanan gelirlerle beslenen
ve borçların ödenmesini düzenli bir şekilde yürütme işlevini üstlenen organlardır. Bunun
yanında
Dr. Price’ın Otomatik Amortisman Sistemi’ne göre, devlet her yıl borçlarının itfası için
ayırdığı meblağı piyasadan tahvil alımında kullanmakta, bu tahvillerin faiz geliriyle de ertesi
yıl yeni tahviller alarak bileşik faiz yönteminin doğal sonucu olarak ortaya büyüyen bir fon
çıkmış olmaktadır. Ancak esas olarak vergi gelirlerinin, borçların ödenmesinde temel gelir
kaynağı olduğu unutulmamalıdır.
Kamu borçlarının olağanüstü yönetiminde konsolidasyon ve konversiyon yöntemleri
kullanılmaktadır. Konsolidasyon ya da Tahkimin kelime anlamı, “sağlamlaştırma”dır ve bu
yöntem, olağanüstü bir borç yönetimi şeklidir. Kısa vadeli borçların, uzun vadeli veya süresiz
borç haline getirilmesine konsolidasyon (tahkim) denir. Konsolidasyon ile vadesi dolmuş veya
vadesi kısalmış olan tahviller, daha uzun vadeli borçlarla değiştirilmekte, eski borç miktarı
değişmemekte, alacaklılara çeşitli çıkarlar tanınarak borcun vadesi yönünden bir düzenleme
yapılmaktadır. Konversiyon ise borç yükünün hafifletilmesi amacıyla, borçlu devletin
ödeyeceği faiz oranında bir indirim yapılması işlemini ifade eden ve borcun anaparasını
değiştirmeyen bir olağanüstü borç yönetimi şeklidir. Konversiyona başvurma nedeni, devletin
ödeme güçlüğü çekmesi ve faiz yükünü düşürme isteğidir.
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Bölüm Soruları
Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi borç tahkiminin sonuçlarından biri değildir?
a)

Ekonomide enflasyonist bir etki yaratması

b)

Devletin uzun dönem borç yükünün artması

c)

Kısa dönemde kamu dengelerinde bir rahatlama sağlaması

d)

Devletin, borçlarını uzun süreli bir ödeme planına bağlama olanağı kazanması

e)
zorlaşması

Alacaklılarda kamu kredisine karşı güvensizlik doğması ve yeni borçlanmaların

2- Borç sözleşmesi gereği devletin vadesi gelen borçları karşılığında ödemede
bulunması, borcu sona erdiren ödeme türlerinden hangisini ifade eder?
a) İhtiyari ödeme

b) Borcun reddi

d) Zorunlu ödeme

e) Otomatik ödeme

c) Borcun affı

3- Devletin, borcun anapara miktarını arttırması ancak faiz yükünü düşürmesi ile
gerçekleştirilen konversiyon yöntemi, ................................................ dir.
4- Konversiyon, devlet iç borçlarının faiz yükünde azalmaya yol açar. D. Y.
5- Borçlu ülkenin para biriminin devalüe edilmesi, dış borç miktarını arttırıcı etki yapar.
D. Y.
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