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ÖNSÖZ
Dersin amacı kamu ekonomisinin kavramlarını ve kurumlarını tanımladıktan sonra
kamu hizmetlerini, harcamalarını ve finansman kaynaklarını inceleyerek, öğrencinin
ekonominin genel dengesi açısından kamu ekonomisini analiz etme ve kullanma yeteneğini
geliştirmektir. Dersin içeriği kamu ekonomisi ile ilgili kavramlar, kamu malları, dışsallık,
siyasi karar alma mekanizmaları, kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergileme, vergi yükü,
kamusal seçiş, gelir dağılımı ve yerel yönetimler ekonomisidir.
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1. KAMU EKONOMİSİ ANALİZİNE YÖNELİK DOKTRİNER GÖRÜŞLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.

KAMU EKONOMİSİ ANALİZİNE YÖNELİK DOKTRİNER GÖRÜŞLER
1.1.

Sosyal Sözleşmeci Gelenek

1.2.

Faydacı Felsefe

1.3.

Marjinalist Temeller

1.4.

Kamusal Seçiş Paradigması

1.5.

Kurumsalcı İktisat

1.6.

Marxist Kamu Ekonomisi Yaklaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kamu ekonomisi kavramı nedir, neyi kapsar?
2. Kamu ekonomisini açıklayan doktriner görüşler nelerdir?
3. Faydacı felsefe, rasyonel birey kavramları ile kamu ekonomisi arasındaki ilişki nedir?
4. Kamusal seçiş paradigması nasıl gerçekleşir?
5. Sosyal sözleşmeci gelenek ile kurumsalcı iktisat kamu ekonomisini nasıl inceler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Kamu ekonomisini
açıklayan doktriner görüşler
Sosyal sözleşmeci gelenek

Faydacı felsefe

Marjinalist temeller

Kamusal seçiş
Kurumsalcı iktisat

Doktriner görüşlerin
tanımlanması

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Sosyal sözleşmeci gelenek Kazanım okuyarak ve
kapsamında kamu ekonomisi araştırarak geliştirilecektir.
analizi
Faydacı felsefe kapsamında
kamu ekonomisi analizi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Marjinalist temeller
Kazanım okuyarak ve
kapsamında kamu ekonomisi araştırarak geliştirilecektir.
analizi
Kamusal seçiş kapsamında
kamu ekonomisi analizi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Kurumsalcı iktisat
Kazanım okuyarak ve
kapsamında kamu ekonomisi araştırarak geliştirilecektir.
analizi
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Anahtar Kavramlar
Sosyal sözleşmeci gelenek, faydacı felsefe, marinalist temeller, kamusal seçiş, kurumsalcı
iktisat
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Giriş
Kamu maliyesi, ya da daha güncel deyişiyle kamu ekonomisi, iktisadın bir alt disiplini olmakla
birlikte, diğer birçok disiplin ile de yakından bağlantısı olan bir alandır. Kamusal karar alma
süreçlerinin yapısı ve işleyişi dolayısıyla siyaset bilimiyle; kamu ekonomisinde bireyin davranışları
dolayısıyla psikoloji ve sosyal psikolojiyle; içinde yer aldığı toplumun kültürü, gelenekleri ve
toplumsal dinamikleri dolayısıyla sosyolojiyle; içerdiği normatif kuralların gerektirdiği adalet
normları dolayısıyla etik, felsefe ve hukuk ile; kamu kurumlarının etkin çalışma ilkelerini yakından
izleme gereği dolayısıyla kamu yönetimi disiplinleri ile birçok kesişme alanı vardır. Bu bölümde,
kamu ekonomisi disiplininin araştırma yöntemleri kendi sınırlan içinde tartışılacaktır, ancak bu
disiplinin ardında yatan farklı doktrinler ele alındığı zaman zorunlu olarak bu kesişme alanları
gündeme gelmektedir. Ayrıca, kamu ekonomisini örgütleyen kurum olan devletin nasıl farklı
biçimlerde onaya çıktığı ve bu durumun bizim inceleme alanımız olan kamu ekonomisini nasıl
etkilediği de bu bölümde üzerinde durulan konular olacaktır.

Devlet, bir siyaset bilimci için ya da bir hukukçu için farklı bir anlam ifade edebilir; ancak, bir
iktisatçı veya maliyeci gözü ile bakıldığı zaman, kamu kesiminin örgütlendiği kurum olan devlet,
ekonomide belirli işlevleri olan bir üretim ve finansman birimidir. Bu işlevlerin neler olduğu, kamu
ekonomicisinin sahip olduğu doktriner bakışa göre değişmektedir. Devlete ekonomide çok küçük bir
rol yükleyen minimal devlet anlayışından, devletin bütün ekonomiyi örgütlemesi gerektiğini düşünen
kolektivist devlet anlayışına kadar farklı yaklaşımlar altında ortaya çıkan çeşitli devlet modelleri
vardır.

Bu yaklaşımları, devletin ve kamu ekonomisinin işleyişinin anlaşılmasında kullanılan teori ve
modellerin dayandığı 3 temel paradigma 1 olarak sınıflandırmak mümkündür. Bunları neoklasik
paradigma, kamusal seçiş paradigması ve Marksist paradigma olarak ayırabiliriz. Neoklasik
paradigmada devlet piyasa aksaklıklarını düzeltme görevi olan bir iyi devlet olarak ele alır.
Kamusal seçiş paradigması ise, devleti, her biri kendi çıkarları için çalışan politikacı ve
bürokratlardan oluşan bir alan olarak modelleştirmektedir. Marksist paradigmaya göre, devlet,

Paradigma terimi, ilk kez T.Kuhn tarafından kullanılan tanımıyla, 'bir bilimsel topluluk tarafından kabul
edilmiş yöntem, varsayımlar, değerler kümesi' anlamına gelmektedir.
1
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sermaye sınıfının ideolojisinin ve çıkarlarının korunması ve sürdürülmesi için bir araç olma
niteliğindedir.

Gerek iktisat, gerekse siyaset bilimi doktriner tarihi içinde, ilk iki paradigmayı besleyen ve kökleri
17. yüzyıl siyaset felsefesine kadar uzanan çeşitli düşünsel gelenekler mevcuttur. Bu gelenekler başlıca
faydacı gelenek ve söz-leşmeci gelenektir. Aşağıda bu iki gelenek incelendikten sonra faydacı geleneğe dayalı marjinalist ve neoklasik paradigma, sözleşmeci geleneğe dayalı kamusal seçiş
paradigması ve kurumsala iktisat ve son olarak Marksist paradigmanın kamu ekonomisinde nasıl
temsil edildiği konulan ele alınacaktır.

1.1. Sosyal Sözleşmeci Gelenek
Devlet neden vardır ve neden olmalıdır sorusunun cevabı, bazı 17. ve 18. yüzyıl batı filozofları
tarafından sistematik olarak incelenmiş ve aralarında önemli farklar olmakla birlikte, sosyal
sözleşme fikrine dayanarak ortaya çıkmıştır. Bu filozoflar, Hobbes, Locke ve Rousseau'dur.

Thomas Hobbes, 17. yüzyılda yaşamış bir İngiliz filozofudur. Ünlü eseri Leviathan'da devletin
(Monarşik devletin) neden gerekli olduğunu inceler. Hobbes'a göre, toplumlann doğal durumu
anarşi durumudur. Hayat insanlar için kötü, acımasız ve kısadır. Bu durumdan kurtulmak için bir
egemen gücün boyunduruğuna ihtiyaç vardır. İnsanlar bütün haklarını, toplumda güvenliği
sağlaması için kendi iradeleri ile bu egemen güce (Monark'a) bırakmalıdırlar. Bu bir tür sözleşmedir
ancak; bu sözleşmenin uzlaşma ile mi yoksa güç kullanarak mı olduğunun önemi yoktur.

John Locke ise yine 17. yüzyılda yaşamış bir İngiliz filozofudur. Locke da devletin temeli olarak
sözleşme kavramı üzerinde durmuştur. Ancak, Locke'un sözleşme anlayışı Hobbes'un anlayışından
oldukça farklıdır. Locke'a göre, insanlar doğuştan özgür ve eşittirler ve doğal hakları vardır.
Monarkın mutlak bir egemenliği yoktur. Hiçbir egemen güç bu hakları ortadan kaldıramaz. Bu
hakların başında mülkiyet hakkı gelmektedir. Rasyonel bireyler bu haklarını korumak için
devleti oluşturmuşlardır. Vergiler sadece devletin bireyleri koruması karşılığında meşrudur.
Locke, etkileri günümüzde de devam eden kurucu (constructivist) yaklaşımın temellerini
atmıştır. Bu düşünce, siyasi kurumların ve siyasi yapıların evrimci bir şekilde kendiliğinden
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geliştiği yönündeki kendiliğindencilik anlayışına karşı, insan iradesinin ürünü oldukları
görüşüne dayanmaktadır.

Jean- Jacques Rousseau ise, 18. yüzyılda Fransa'da yaşamış bir filozoftur. Rousseau da sosyal
sözleşme üzerine yazdıysa da, O'nun sözleşme anlayışı Hobbes ve Locke'dan çok farklıdır. En
başta, Hobbes ve Locke'un bireyci olmalarına karşılık Rousseau kolektivist bir filozoftur.
Rousseau için de özgürlükler önemlidir ancak; bireyleri bir yanıyla kendi özel iradelerine sahipken diğer yanıyla da genel toplumsal bir iradeye tâbi olduklarını kabul eder. Bu genel
iradeye tâbi olmak insanları özgür kılacaktır. Rousseau, bu genel iradeyi temsil eden bir egemen
güç fikrini kabul eder. Rousseau'ya göre, bu güç toplumun iyiliği için çalışan bir güçtür ve
hiçbir zaman hata yapmaz. Hobbes ve Locke'daki doğal durum yerine, Rousseau'da toplumsal
anlaşma durumu vardır. Bireylerin bir ulusa ait olması fikri ilk defa Rousseau ile ortaya
çıkmıştır.

Hobbes'dan ve Locke'dan itibaren gelişmiş olan liberal düşünceye dayalı sözleşmeci siyaset
felsefesi akımları, kurumların insanın iradesiyle kurulduğu siyasi ve ekonomik yapıları
incelemektedir. Kamusal seçiş teorisi de böyle kurucu bir siyaset felsefesi temeline
dayanmaktadır. Ancak, bütün liberal siyaset felsefesi, kurumların gelişimi konusunda böyle
kendiliğindenci değildir. Liberal filozof ve iktisatçı Hayek için kurumlar kendiliğinden doğarlar; insanlar tarafından kasıtlı ve bilinçli olarak kurulmazlar, çünkü insanların bilgisi ve
rasyonelitesi sınırlıdır. Toplumların evrimi içinde bazı kurumlar hayatta kalır ve güçlenir;
bazıları ise yok olur.

1.2. Faydacı Felsefe
Faydacı (utilatarian) felsefe bugün kullandığımız anlamda bütün refah iktisadının ve büyük
ölçüde normatif kamu ekonomisinin temelinde olan felsefedir. Faydacı felsefe, hem bir ahlâk
felsefesidir, hem de kamu politikalarının değerlendirilmesi için bazı kriterler sunar (Sheng,
2004). Böylece kamu politikalarının değerlendirilmesini ahlâki temellerde yapar ancak, ahlâki
olanın ne olduğu sorusu günümüze kadar devam eden birçok tartışmaların konusu olmuştur.
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'En basit anlamıyla faydacılık, ahlâk bakımından doğru eylem ya da politikanın, toplumun
üyelerine en büyük mutluluğu getiren eylem ya da politika olduğunu savunur (Kymlicka, 2004:
13)

Faydacı felsefenin bir doktrin olarak kurucusu Jeremy Bentham'dır. Faydacı felsefenin
temelinde hazcılık (hedonizm) vardır. Hazcılık, eski Yunan Epiküryen felsefesine kadar
dayanan bir düşüncedir. Faydacı görüşe göre insan davranışlarını dürtüleyen iki temel etken
vardır: haz ve acı. İnsan, zevki maksimum kılmaya ve acıdan kaçmaya çalışır. Faydacılığın bir
ahlâk felsefesi olması için 'iyi olan nedir?' sorusuna cevap vermesi gerekir. Faydacı felsefede
iyi olan en çok mutluluk ve haz verendir. Bentham'a göre, 'en fazla sayıda kişiye en fazla
mutluluk sağlayan' bir durum iyidir.

Faydacı felsefenin diğer ilkeleri, sonuçculuk ve toplam faydanın en-çoklaştırılmasıdır.
Sonuçculuk ilkesine göre, bir durumun sonuçları iyi ise bu durum iyidir. Bir durum, sürecin
işleyişine değil, sonucuna bakarak değerlendirilir. Toplam faydanın ençoklaştırılması ilkesine
göre ise bir toplumun refahı, bu toplumu oluşturan bireylerin tek tek faydalarının toplamım
eşittir. Bir durumdan bazı bireyler zarar görse de faydalananların yararı daha yüksekse, bu
durum tüm toplum için iyi kabul edilir.

Bu ilkeler gerek teknik olarak (faydayı nicel olarak ölçmek mümkün değildir) ve gerekse ahlâki
olarak (çoğunluğun haz duygulan, azınlığın acılar pahasına tatmini meşrulaştırılmaktadır)
oldukça eleştirilmiştir.
Faydacı görüşün kurucusu Bentham olsa da en çok geliştiren ve günümüzde kullanılan şekline
yakın hâle getiren filozof John Stuart Mill'dir. Mill, faydacılığa biraz daha ahlâki bir içerik
yükleyerek, faydacı felsefeyi sadece fiziki haz yerine kültürel ve entelektüel haz doğrultusunda
genişletmiştir. Diğer insanlara sempati duyma, onların duygularına karşı duyarlı olma dürtüsü
geliştirilebilirse, faydacılık toplumsal refahı değerlendirmek için bir kriter oluşturabilir. Bu da,
Mill'e göre, eğitim ile mümkündür. Mill'in ahlâk felsefesinde özgürlük çok önemlidir,
insanların kendi özgür iradeleri geliştirilirse, baskı altında olmadan toplumsal kuralları
oluşturabilirler. Benthamcı tarzda faydayı ölçmek mümkün değildir ancak; Mill faydayı nicel
değil, nite bir kavram olarak ele almıştır (Gray - Smith, 1991).
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Faydacı felsefe, faydayı ölçme sorunları olsa da, etkileri günümüzde de devam eden bir sosyal
politikaların değerlendirme yaklaşımıdır. Refah iktisadının faydacı temelleri çok güçlüdür,
ancak, yeni refah iktisadı faydanın ölçülebilir ve karşılaştırılabilir olduğunu değil, sadece
sıralanabilir olduğunu kabul etmektedir.
Faydacı felsefeye dayanan refah iktisadı geleneksel olarak faydaların ölçülmesi ve
karşılaştırılması temeline dayanmaktaydı (kardinal fayda), ancak Lionel Robbins'in (1931)
geliştirdiği yeni refah iktisadı, artık, faydaların karşılaştırılması yerine sadece sıralanabileceği
(ordinal fayda) kabulüne dayanmaktadır. Bu farkın neden bu kadar önemli olduğu, ulaşılan
sonuçlara bakarak değerlendirilebilir. Bu sonuçlar arasında, kamu maliyesi için en önemli olanı,
bir sosyal refah fonksiyonunun tanımlanıp tanımlanamayacağı ile ilgilidir. Kardinal fayda
yaklaşımında, geleneksel faydacı görüşün benimsediği gibi, faydaları toplayarak en yüksek
faydayı gösteren sosyal durumu seçebiliriz. Ancak, faydaların sıralanması söz konusu olduğu zaman,
bu sorun bu kadar basit bir şekilde çözülememektedir. Arrow'un geliştirdiği (1954) 'imkânsızlık
teoremi' bireysel sıralamalardan, belirli ilkeleri sağlamak koşuluyla, toplumsal bir sıralamaya
varılamayacağını göstermiştir. Arrow'un bu teoreminden sonra, gelişmeye başlanan 'sosyal seçiş'
(social choice) yaklaşımı, bu ilkelerden hangisini veya hangilerini gevşeterek bir toplumsal refah
fonksiyonu oluşturulabilir arayışı içinde, günümüzde hâlâ şekillenmeye devam etmektedir.

1.3. Marjinalist Temeller
1870'ler iktisadi düşünce tarihinde köklü bir dönüşüme işaret eder. Marjinalist iktisadın farklı
yerlerdeki öncüleri, malların değerini açıklamak için aynı kavrama yönelmişlerdir: Fayda. Başta
Jevons olmak üzere, Menger ve Walras, değerin ölçüsünün fayda olduğu ve faydanın matematik
ve aksiyomatik bir temelde incelenebileceği görüşü üzerine bir dizi çalışmalar yaptılar. Bu
iktisatçıların öncülüğünde, marjinalist ekol, Smith, Malthus, Ricardo çizgisindeki klasik politik
iktisadın emek değer kavramı yerine fayda değer kavramını geliştirmiştir.

İlk nesil Avusturya ekolü temsilcileri von Wieser ve Böhm Bawerk, ekolün etkisinin
yayılmasında önemli rol oynadılar. Daha sonraki nesil, von Mises, Hayek ve Schumpeter
öncülerinin görüşlerini daha da geliştirdiler. Bu görüşler, ana hatları ile şöyle sıralanabilir
(Gunning, 1991):
10

1. Metodolojik bireycilik: iktisadi kararları alan bireydir.
2. Sübjektivizm: Fayda tüketicinin sübjektif değerlendirmesine dayanır.
3. Tümdengelimcilik: Evrensel düzeyde açıklayıcılığı olan hipotezlerin verilerle test
edilmesine dayanan bilimsel yöntem.
4. Bireylerin rasyonel ve özçıkarcı davranışları.

Marjinalist teorinin kamu maliyesi analizi üzerinde birçok etkileri olmuştur. Bu etkiler en çok
şu sorulara aranan cevaplar karşısında ortaya çıkmıştır:
1. Kamu kesiminin büyüklüğü ne kadar olmalıdır?
2. Vergilerin optimal kaynak dağılımını bozmaması için ne yapılmalıdır?

Marjinalizm, bireylerin herhangi bir maldan elde ettikleri marjinal faydaların, bu malın
üretiminin marjinal maliyetine eşit olduğu noktada kaynak dağılımının optimal olduğu
yolundaki analizin temelini oluşturur. Buradan yola çıkarak, kısmi denge yaklaşımı içinde arztalep modelini ilk defa oluşturan Marshall'dır (1890). Bu modelin kamu ekonomisine
uygulaması da çok fazla gecikmemiştir, ilk kez İtalyan iktisatçıları Viti de Marco ve Pantaleoni,
19.

yüzyıl

sonunda,

marjinalist

yöntemin

kamu

ekonomisine

uygulanabileceğini

düşünmüşlerdir.

19. yüzyılın sonunda Wicksell'in, kamu harcamalarının etkin üretim düzeyinin vergiler ile
birlikte ele alınması gerektiği yolundaki çalışmaları, daha sonraları R.Musgrave'in 'Gönüllü
Değişim Modeli'nin (1939) ve Samuelson'ın (1954) geliştirdiği kamu harcamaları analizinin ilk
temellerini oluşturmuşlardır.
Samuelson (1954)'ın kamu harcamaları modelinden çok daha önce, Lindahl (1919) özel
ekonomideki arz talep modelinin kamu ekonomisi versiyonunu yaratarak, kamu mallarının
optimal üretim düzeyi üzerine çalışmıştır. Lindahl'in 2 bireyli modeli daha sonra Samuelson
tarafından genelleştirilmiştir. Ancak her iki modelde de, kamu malları talebinin açıklanması
problemi (bedavacılık sorunu nedeniyle) göz ardı edilmiştir. Etkisi günümüzde de devam eden
bu 'gönüllü değişim' modellerinde, kamu mallarının fiyatı olarak kabul edilen vergi-fiyat ile
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kamu mallarının üretim miktarı arasındaki ilişki, bir talep fonksiyonu ortaya çıkarmakta ve
kamu mallarının optimal üretim miktarı, buradan yola çıkarak, tahmin edilmektedir.

Günümüzde, Lindahl-Samuelson geleneğini takip eden iktisatçılar, talep açıklanması sorununu
ortadan kaldırmak için bireylere ne tür dürtüler verilmesi gerektiğini araştırmakta ve daha çok
oyun teorisi tekniklerini kullanmaktadırlar. Bu yaklaşım vergiler ile harcamaları karşılıklı ilişki
içinde ele almaktadır.

Marjinalist iktisadı faydacı felsefe ile birleştirerek, toplumun faydasını ençoklaştıracak kamu
politika araçlarını inceleyen iktisatçı Pigou (1928) olmuştur. Bunlar arasında, negatif
dışsallıkların çözümü için önerilen Pigou vergisi ve artan oranlı vergileme sayılabilir. Pigou'nun
kamu maliyesi teorisi, genel olarak, marjda faydaların maliyetlere eşitleneceği marjinal noktada
refahın ençoklaşacağı görüşüne dayanmaktaydı.

Ele alınan konuların kapsamı sanayi sonrası toplumun karmaşıklaşan yapısına paralel olarak
son derece çeşitlenmiş ve genişlemiş olmasına ve kullanılan matematik araçlar çok gelişmiş
olmasına rağmen, marjinalist köklere dayanan neoklasik kamu maliyesi teorisinin dayandığı
devlet modeli, aynıdır. Bu modellerde devlet, toplumun refahını maksimum kılmaya çalışan,
iyiliksever (benevolant) bir devlettir. Devlet, piyasanın aksadığı alanlarda bu aksaklıkları
gidermek ve kaynak dağılımını düzeltmek ile yükümlüdür. Esasen, neoklasik temelli kamu
maliyesi, piyasa aksaklıkları teorisi üzerine kurulmuştur. Buna göre, devletin temel işlevleri,
başlıca kaynak dağılımı, gelir dağılımı ve makro ekonomik istikrar sağlama işlevleridir.

Bu yaklaşımda, devletin hangi ajanlardan oluştuğu ve davranış itkilerinin ne olduğu araştırma
konusu olmaz. Diğer yandan, bu modellerde, kurumsal yapı dışsal olarak verilmektedir, diğer
bir deyişle, genel olarak ekonominin, özel olarak de kamu ekonomisinin kurumsal yapısının
bireylerin davranışları üzerindeki etkisi ve dolayısıyla alternatif kurumsal yapıların sonuçları
incelenmez. İşte bu noktaların eleştirisinden yola çıkarak iki farklı yaklaşım, kamusal seçiş ve
kurumsala iktisat geliştirilmiştir.
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Gelirin azalan marjinal faydası postülası (marjda 1 liranın fakire olan faydası, zengine olan
faydasından daha yüksektir) nedeniyle artan oranlı vergi tarifesi zengin ve fakir bireyler
arasında eşit fayda kaybına yol açmaktadır. Ünlü maliyeci R.Musgrave'in (1910-2007)
geliştirdiği bu ayırım günümüzde de kullanılmaktadır.

1.4. Kamusal Seçiş Paradigması
Kamu ekonomisine farklı bir paradigmadan yaklaşan kamusal seçiş ekolü, en başta neoklasik
iktisat ve refah iktisadının kabul ettiği 'iyi devlet' anlayışını reddetmektedir. Neoklasik anlayış,
nasıl ki kamu ekonomisi analizini piyasa aksaklıkları (market failure) teorisine
dayandırmaktadır, kamusal seçiş anlayışında ise, aynı şekilde devlet aksamaktadır (government
failure).

Bu ekol iktisatçıları, başta kurucusu sayılan James Buchanan olmak üzere, neoklasik iktisadın
'iktisadi adam' (homoeconomicus) varsayımının sadece piyasada geçerli olmasını, kamu
ekonomisi alanında geçerli olmamasını tutarsızlık olarak görürler. Bu nedenle, kendi teori ve
modellerini neoklasik iktisadın araçlarının kamu ekonomisi alanında da uygulanmasını
sağlayacak şekilde geliştirmişlerdir. Bunların başında, kamu ekonomisini bir siyasi değiş-tokuş
süreci olarak görmek gelir. Artık, devlet, toplumun refahı içi çalışan, toplumun üstünde bir
varlık olmak yerine, kendi hedef fonksiyonla] olan ajanlardan oluşmaktadır. Devleti oluşturan
birimler, oy maksimizasyon hedefi ile davranan politikacılar ve etki alanlarını genişletmeye
çalışan bürokratlardır. Bunlar kamu ekonomisinin arz yanını oluşturur. Talep yanında ise,
seçmenler ve çıkar grupları olacaktır. Siyasi piyasada karşı karşıya gele bu taraflar, çoğu zaman
aldıkları kararlar ile kaynakların yanlış tahsisine ne den olurlar. Bu durumun en belirgin olarak
ortaya çıktığı alan, kamusal seci iktisatçılarına göre, kamu kesiminin ekonomideki payının aşırı
büyümesidir. Bu durum, gerek bugün kaynakların verimsiz alanlarda kullanılmasına, gerekse
gelecek nesillerin kaynaklarının azalmasına neden olmaktadır.

Kamusal seçiş teorisinin normatif alanında ise, bu durumun ortadan kaldırılması için ne
yapılmalıdır sorusuna cevap aranmaktadır. Piyasa aksaklıklarının olduğu durumda devletin
bunları gidereceği yaklaşımı reddedildiğin göre, burada araştırılan, piyasaların bunları kendi
başına giderebilmesi için hangi düzenlemelerin yapılması gerektiğidir. Bunun sonucu devletin
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alanımı küçülmesi ve politikacı ve bürokratların toplumun kaynaklarından elini çekmesi
olacaktır. Böylece, özel çıkar gruplarının rant kollama faaliyetleri d engellenmiş olacaktır.

Kamusal seçiş iktisatçılarına göre, devletin aksamasına neden olan en önemli uygulamalardan bir
tanesi, oyçoğunluğu kuralıdır. Böylece, çoğunluk veya çoğunluk oluşturan koalisyonlar, faydası
kendilerine yönelik hizmetleri, maliyetleri azınlıklara yükleyerek kamu kesiminin büyümesine neden
olmaktadırlar. İşte bu noktada, konu, anayasal iktisat tartışmasına doğru yönlenmektedir. Anayasal
iktisat düşüncesinin temeli Buchanan ve Tullock tarafından yazılan 'Uzlaşmanın Matematiği'
(Calculus of Consent, 1962) adlı eserdir.

Anayasal iktisat, çoğunluğun kararları karşısında, azınlıkların ve gelecek nesillerin korunması için,
hangi kararların anayasal (yani oybirliği ile) düzeyde alınması gerektiğini araştıran bir alt
disiplindir. Kamusal seçiş yaklaşımı, siyaset bilimi ile ekonominin kesiştiği bir alandır. Neolasik
varsayımları ve araçları kullanmasına rağmen, kurumları göz ardı etmez. Bu nedenle kurumsalcı
iktisat ile, özellikle yeni kurumsala iktisat ile örtüştüğü birçok alan vardır.

1.5. Kurumsalcı İktisat
Klasik iktisatçıların birçoğunun iktisadi analizlerinde kurumsal bir perspektif vardır, ancak neoklasik
teorinin iktisat teorisine egemen olması ile birlikte bu kurumsal perspektif göz ardı edilmiştir.
19.yüzyılda geliştirilmiş olan klasik kurumsalcı iktisat, neoklasik teoriye alternatif bir teori olarak
ortaya çıkmıştı. Alman Tarihçi Ekolü'nden de etkilenen eski kurumsalcı iktisadın neoklasik teoriye
eleştirisi, bireyi, tarihsel, toplumsal ve kurumsal varlığından tamamen soyutlayarak 'atomik' bir birey
alması ve birey davranışlarının kurumlardan tamamen bağımsız bir şekilde evrensel olarak
modelleştirilmesiydi.
Kurumsalcı iktisadın en önemli temsilcisi, bir sosyolog olan Veblen (1857-1929) idi. Kurumsalcı
iktisat, toplumların sahip oldukları kurumsal yapıların tarihsel süreç içinde farklı evrilmesi sonucu
farklı iktisadi yapılara sahip olduklarını ve bu iktisadi işleyişin evrensel bir model içinde açıklanamayacağını savunuyordu. Kurumsalcı yaklaşım içinde birey-kurum ilişkilerine iki farklı bakış
ayrıştırılmaktadır. Birincisinde, bireyler kendi ihtiyaçları, çıkarları ve içinde bulundukları ortam
doğrultusunda kurumları oluştururlar (Weberci yaklaşım). İkincisinde ise, kurumlar bireylerin
ihtiyaç ve imkânlarını yansıtmaz ancak; bunları şekillendirirler. Bireylerin davranışlarını belirleyen
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kurumlardır. Bu yapısalcı yaklaşım sosyolog Durkheim tarafından geliştirilmiştir (Nee-Swedberg
(ed), 2005) Günümüzde kamu ekonomisi analizine alternatif paradigma getirmiş olan kamusal
seçiş ekolü ve diğer rasyonel seçiş teorileri birinci yaklaşım temelinde gelişmiştir.

Kurumsalcı iktisat, 1920'li yıllardan sonra, akademik çevrelerde neoklasik iktisadın egemen
olmasıyla önemini kaybetti. Neoklasik iktisat, kurumların rolünü zevkler ve teknoloji adı
altında dışsal olarak kabul etmiştir. Ancak, bu durum metodolojik olarak bazı sorunlar
doğurmakta; örneğin muamele maliyetleri gibi iktisat teorisindeki önemli bir meselenin göz
ardı edilmesine neden olmaktadır. Coase, ilk defa 'firma teorisi' (1937) ile bu muamele
maliyetleri sorununa dikkati çekmiş ve firmanın bir kurum olarak bu muamele maliyetlerini
azaltma işlevi olduğu fikrini savunmuştur. Daha sonra çalışan kurumsalcı iktisatçılar (en
önemlileri Douglas North ve Oliver Williamson) toplumdaki birçok kurumun (gelenekler,
adetler, din, yasalar, bilim, üniversiteler, devlet kurumları) piyasaların işleyişi üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Böylece 'Yeni Kurumsalcı İktisat' doğmuştur.

Yeni kurumsalcı iktisat, neoklasik teoriyle çelişen değil, aksine onun boşluklarını doldurmaya
çalışan bir teoridir. Burada da özçıkarcı ve rasyonel davranan birey esastır. Yeni kurumsalcı
iktisat şu iki temel soruya cevap arayışı içindedir: Rasyonel bireyler, kurumlan, muamele
maliyetlerini minimize edecek şekilde nasıl oluştururlar ve bu kurumlar birey davranışlarını
nasıl şekillendirir?

Kurumsalcı iktisadın, evrimci iktisat ile de birçok ortak noktası vardır. Evrimci biyolojiyi
iktisada ilk uygulayan Schumpeter olmuştur. Ancak, biyolojinin tersine, ekonomide mutasyon
bilinçli ve amaca yöneliktir, tesadüfi değildir. Schumpeter, teknolojideki ilerlemelerin
ekonominin itici gücü olduğunu ve kurumsal yapının bu ilerlemeleri sağlayacak şekilde
tasarlanması gerektiğini öne sürmüştür. Schumpeter'e göre, tam rekabetçi piyasalar bunu
sağlamaz, tersine rekabet aşırı kârları azaltacağı için teknolojik yatırımlara zarar verir. Bu
noktada devletin çok büyük bir rolü vardır. Örneğin paten haklarının korunması ve AraştırmaGeliştirme hizmetlerinin finansman devletin bu itici gücü sağlamasının önemli koşullarıdır.
Yeni kurumsalcı iktisat çerçevesinde daha sonra yapılan çalışmalarda devletin fonksiyonları
farklı bir açından değerlendirilmiştir. Piyasa aksaklıkları olarak ortaya çıkan birçok durumun
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(örneğin asimetrik bilgi, ahlâki tehlike) devlet ya da başka kolektif yapılarda nasıl çözülmesi
gerektiği konusundaki araştırmalar bunlar arasında sayılabilir.

1.6. Marxist Kamu Ekonomisi Yaklaşımı
Klasik politik iktisadın emek-değer temeline sahip olmakla birlikte, klasik politik iktisada en
radikal eleştiri Karl Marx tarafından yapılmıştır. Marx, kapitalist sistemin eleştirisini şu 3
temele dayandırır (Pierson, 1998: 9):
1. Kapitalizm, özel mülkiyet altında meta üretim ve ticaretini kısıtsız piyasalarda
gerçekleştirir.
2. Her metanın değeri içerdiği emek miktarı ile belirlenir.
3. Kapitalist sınıfın kâr için rekabet etmesi sonucu uzun dönemde kâr oranlan düşme
eğilimindedir.

Marxist paradigma ile bakıldığı zaman, kapitalizmin temel özelliği, emekçi sınıfın
sömürülmesine ve ücretlerin düşmesine yol açan dinamiklere sahip olmasıdır. Devlet de bu
sınıf çatışmasında kapitalist sınıfın çıkarlarını ve çalışan sınıfın sömürülmesine yol açan yapıyı
koruyan bir niteliğe sahiptir.

Kamu ekonomisi alanında devletin iktisadi rolünü marxist açıdan ele alan maliyeci James
O'Connor olmuştur. O'Connor'a göre, 20. yüzyılda devletin artan harcamaları, tekelci
sermayenin büyümesinin bir sonucudur. Tekelci sermaye, sermaye maliyetlerini yani üretim ve
yatırım harcamalarını uzun dönemde toplumsallaştırır. Toplumsallaştırmanın anlamı, bu
harcamaların devlet harcaması olarak devlet bütçesinden karşılanması ve maliyetlerin tüm
topluma yayılmasıdır.

Devlet harcamaları, devletin toplumsal sermaye harcamaları ve toplumsal harcamalarından
oluşur. Toplumsal sermaye harcamaları ise toplumsal yatırım harcamaları ve toplumsal tüketim
harcamaları olarak iki grupta incelenmektedir. Toplumsal yatırım harcamaları, ulaşım ve
haberleşme gibi ekonomide verimliliği artıran altyapı harcamalarıdır. Toplumsal tüketim harcamaları ise, emeğin yeniden üretim maliyetlerini düşürerek kâr oranlarını artıran harcamalardır.
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Sağlık ve emeklilik harcamaları gibi harcamalar bunlar arasında sayılabilir. Toplumsal sermaye
harcamaları devletin birikim fonksiyonuna işaret etmektedir. Bunların dışında, bir de, devletin
savunma, güvenlik, adalet gibi, toplumsal düzeni sağlamak için yaptığı harcamalar vardır ki bu
harcamalar, O'Connor'a göre, devletin, meşruiyet fonksiyonunun yerine getirilmesini sağlar.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kamu ekonomisini açıklayan çeşitli doktriner görüşler; birbirleri arasındaki
ilişkiler, benzerlikler ve farklılıklar düzeyinde öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sözleşmeci geleneğin savunucuları arasındadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Karl Marx
Jeremy Bentham
Thomas Hobbes
Adam Smith
James Buchanan

2. Aşağıdakilerden hangisi faydacı felsefenin kurucuları arasındadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Karl Marx
Jeremy Bentham
Thomas Hobbes
Adam Smith
James Buchanan

3. Aşağıdakilerden hangisi marjinalist temellerin ana hatları arasında değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Metodolojik bireycilik
Sübjektivizm
Tümdengelimcilik
Kamusal seçiş paradigması
Bireylerin rasyonel ve özçıkarcı davranışları

4. Aşağıdakilerden hangisi kamusal seçiş teorisinin kurucuları arasındadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Karl Marx
Jeremy Bentham
Thomas Hobbes
Adam Smith
James Buchanan

5. Piyasa aksaklığı yerine devletin aksaklığının daha önemli ve geçerli olduğunu savunan
doktrin aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kamusal seçiş teorisi
Sosyal sözleşmeci gelenek
Faydacı felsefe
Marxist kamu ekonomisi yaklaşımı
Kurumsalcı iktisat
Cevaplar
1-C, 2-B, 3-D, 4-E, 5-A
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2. DEVLET TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

2.

DEVLET TÜRLERİ
2.1.

Minimal Devlet

2.2.

Kamu Hizmetleri Devleti

2.3.

Kalkınmacı Devlet

2.4.

Refah Devleti

2.5.

Küresel Çağın Devleti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Devlet türlerini açıklayınız.
2. Minimal devlet kavramını açıklayınız.
3. Kamu hizmetleri devleti ne anlama gelmektedir?
4. Kalkınmacı devlet anlayışı özellikle hangi yıllarda görülmüştür?
5. Refah devleti kavramı nedir?
6. Küresel çağın devleti kapsamında devletin yeni işlevleri nelerdir?

23

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım
Minimal devlet

Minimal devlet kavramı
öğrenilecektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Kamu hizmetleri devleti

Kamu hizmetleri devleti
kavramı öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Kalkınmacı devlet

Kalkınmacı devlet kavramı
öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Refah devleti

Refah devleti kavramı
öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Küresel çağın devleti

Küresel çağın devleti
kavramı öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Konu
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Anahtar Kavramlar
Minimal devlet, kamu hizmetleri devleti, kalkınmacı devlet, refah devleti, küresel çağın devleti
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Giriş
Günümüzde, devletlerin idari yapısı başlıca 'üniter devlet' veya 'federal devlet' şeklinde
örgütlenmiştir. Federal devlet, yetkilerinin bir kısmı eyalet yönetimlerine bırakılmış ancak; savunma,
dış politika ve temel bazı ekonomik alanların federal yönetimde kaldığı bir devlet biçimidir. Üniter
devletlerde ise, yerel yönetimlere yasa ile bırakılmış bazı hizmetler mevcut olmakla birlikte, kamusal
hizmet kararları merkezi olarak alınmaktadır.

Gerek üniter, gerekse federal devletlerde, devlet kurumunun ekonomi ile ilişkisi incelendiği zaman
ortaya farklı devlet türleri çıkmaktadır. Bunlar, bazen tarihsel olarak birbirlerini izlemiş, bazen de aynı
dönemde farklı toplumlarda ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında en temel olarak şu devlet tiplerini ayırabiliriz: minimal devlet, kamu hizmetleri devleti, kalkınmacı devlet, refah devleti ve küresel çağın
devleti.

2.1. Minimal Devlet
Liberal devlet anlayışına dayanan minimal devlet, ekonomiye en az müdahale eden, sadece saf
kamusal mallan sunan devlettir. 19. yüzyıl klasik liberalizmine ve liberter bir siyaset felsefesine
dayanan bu devlet tipi, saf haliyle çok az yerde ortaya çıkmıştır. Temelleri, John Locke ve Adam
Smith gibi 18.yüzyıl liberal filozoflarına dayanan bu görüşe göre, bireyin özgürlükleri temeldir.
Burada, özgürlüklerin nasıl tanımlandığı önemlidir. Liberter felsefe negatif özgürlükleri savunur;
buna göre, bireyin devlet tarafından herhangi bir zorunluluk altına sokulmaması gerekir. Bu
zorunluluklar arasında en önemlilerinden bir tanesi, bireyin faydalanmadığı kamu hizmetleri için
vergi ödemesi gelir. Böylece, gelir transferi içeren harcamalar özgürlüklere aykırı olacağı için meşru
kabul edilmez.

Bu düşüncenin günümüzdeki en önemli temsilcisi Nozick'tir. Nozick (1974), toplumun doğal
halinin anarşi olduğunu ve devletin görevinin bu anarşiden düzen yaratacak olan kuralları koymakla
sınırlı olduğunu iddia etmiştir. Minimal devletten daha fazlasının bireylerin haklarını ihlal etmek
anlamına geleceğini ve bireyin özgürlüklerine sınır getireceğini düşünmüştür. Ancak, Nozick'in
tasarladığı devlet daha çok bir 'düşünce deneyi' olarak kalmış, gerçek hayatta hiçbir devletin
fonksiyonları, Nozick'in önerdiği kadar sınırlı kalmamıştır.
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2.2. Kamu Hizmetleri Devleti
Bu devlet şekli, minimal devletin daha gerçekçi bir şeklidir. Burada da piyasanın işleyişi esastır,
yani ekonomide kaynakları asıl olarak dağıtan kurum piyasadır; ancak, piyasanın çeşitli nedenlerle
'toplumsal optimal' sonuçlar vermediği durumlarda devlete rol düşer. Devlet sadece saf kamusal
malların sunumunda değil, piyasanın aksadığı birçok alanda faaliyet göstermelidir, örneğin
dışsallıklar, doğal tekeller, piyasaların düzenlenmesi, makroekonomik istikrar, gelir dağılımındaki
bozukluklar, yoksulluk bunlar arasında sayılabilir. Bu devlet şeklini savunan maliyeciler arasında
R.Musgrave ve J.Stiglitz en önemli iki tanesidir.

Piyasa aksaklıkları teorisi ilk olarak, Musgrave'in (1959) devletin 3 temel fonksiyonu olarak;
kaynak dağılımı, gelirin yeniden dağılımı ve istikrar fonksiyonlarını ayırması ile şekillenmeye
başlamıştır. Bu teori ve bunlara dayanan kamu politikaları, özellikle Keynesyen talep yönetimli
istikrar politikalarının çok yaygın olarak uygulandığı 1945-1973 yılları arasında çok geçerli
olmuştur. Çünkü, Keynesyen istikrar sağlayıcı politikalar, durgunluk dönemlerinde talebin
uyarılması için kamu harcamalarının artırılmasını gerekli kılmıştır.

Bu fonksiyonlar arasında mikro iktisat temellerine dayanan kaynak dağılımı ve gelir dağılımı
fonksiyonları ileriki bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Ancak makro iktisat temelli
olarak incelenmesi gereken istikrar fonksiyonu, makro iktisat (günümüzde, daha çok, açık
ekonomi makroiktisadı) ve maliye politikası konularıdır.

20.yüzyılda asıl büyük durgunluk dönemi 1929 krizi sonrasında yaşanmış ve Keynesyen
politikalar bu dönemde ortaya çıkmışsa da 1945-1973 arasındaki canlanma döneminde de
politik nedenlerle uygulanmış ancak daha sonra bütçe açıklan ve enflasyon yarattığı nedeniyle
birçok ülkede terkedilmiştir.

2.3. Kalkınmacı Devlet
1950 ve 1960'lı yıllar kalkınma ekonomisinin yükseliş yıllarıdır. Birçok kalkınma iktisatçısı, az
gelişmiş ülkelerin uygun kalkınma politikaları ile belirli bir dönem sonra gelişmiş ülkelerin gelir ve
kalkınmışlık düzeyini elde edebileceğini gösteren teoriler geliştirmişlerdir. Az gelişmiş ülkelerin en
ciddi sorunu olarak görülen sermaye birikimi yetersizliği, devletin planlı kalkınma yoluyla bu alana
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müdahalesini gerekli kılmıştır. Bir yandan ithal ikameci iktisat politikaları ve diğer yandan geniş bir
kamu işletmeciliği sistemi devletin kalkınmada belirleyici ajan olmasını sağlamıştır. Ancak böyle bir
devlet anlayışı her ülkede başarılı olmamış ve devletin 'kalkınmacı devlet' sıfatını kazanmasını
sağlamamıştır. Bu tür devletin başarılı olduğu tipik örnek Güney Kore, Tayvan ve Hong Kong gibi
Güney Doğu Asya ülkeleridir.

Kalkınmacı devlet, gelişmiş ülkelerde de tarihsel olarak önemli rol oynamıştır. Hemen hemen bütün
sanayileşmiş ülkelerde, en azından belirli dönemlerde, devlet mutlaka çok yoğun olarak korumacı ve
müdahaleci bir rol üstlenmiştir (Chang, 2000: 16).

Korumacı politikalar ve büyük ölçekli kamu yatırımları, birçok ülkenin sanayileşme aşamasında
uyguladığı politikalar olmuştur. Günümüzde birçok ülkede, küresel ekonomiye entegre olmayı
hedefleyen liberal politikaların hakim olmasıyla, kalkınmacı devletin araçları ve fonksiyonları
ortadan kalkmaya başlamıştır.

2.4. Refah Devleti
Refah devleti, kamu kaynaklarından finanse edilen çeşitli sosyal harcamalarla halkın refah düzeyini
yükseltmeye çalışan devlet tipidir. Bu anlamda refah devleti tarihte birçok devlette (örneğin
İngiltere'de 1844 Yoksul Yasası) görülmüş olmakla birlikte, modern refah devleti, 2. Dünya Savaşı
sonrasında Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde ortaya çıkmıştır.

Fiyatların (döviz, faiz, kamu işletmelerinin ürettikleri mallar gibi) idari olarak belirlendiği ve
korumacı uygulamalarla, iç tüketime yönelik yurtiçi sanayi üretimin geliştirilmeye çalışıldığı
politikalar. Bu ülkelerde uygulanan tam anlamıyla bir ithal ikamecilik değil daha çok ihracatı
desteklemeye yönelik selektif bir korumacılığa dayanan devlet müdahaleleridir.

Refah devleti teorisyenlerinden olan Esping-Andersen, refah devletlerini 3 tipe ayırır (EspingAndersen, 1990): Liberal, muhafazakâr ve sosyal demokrat tip refah devletleri. Liberal ve sosyal
demokrat tip sosyal refah devletinde, bireyin özgürlüğü esastır. Ancak, liberal tipte bireyin emeği bir
meta iken, sosyal demokrat tip sosyal refah devletinde meta olmaktan çıkartılmıştır.
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Liberal tip refah devletinde, devletin amacı bireyin piyasaya girmesini sağlayacak minimum
değerleri vermektir. Daha fazlası bireyin yeteneğine ve çalışmasına bağlıdır. Sonuçta yoksulluk
ortaya çıkarsa, bu durumdan devlet sorumlu değildir. Bazı liberal yazarlar, devletin belirli bir gelir
düzeyi altında kalan kesimlere 'minimum gelir' uygulamasını savunmakla beraber, bazıları da bunun
çalışma dürtülerini azaltacağını savunmaktadırlar. Bu tür refah devleti tipi Anglo-Amerikan
toplumlarda egemendir.

Muhafazakâr tip sosyal refah devlette ise önemli olan birey değil, sosyal tabakalardır. Devlet bu
sosyal tabakaların hiyerarşisini koruyabilmek için yardım yapar (örneğin Bismark Almanyası).

Sosyal demokrat tip refah devleti ise, daha çok eşitlik ve adalet amaçları ile çalışır. Birey önemlidir,
devlet bireyin gerek aile gibi sosyal bağlardan, gerekse piyasadan bağımsız olabilmesi için gerekli
olan sosyal ve iktisadi hizmetleri sunar. Bu tip refah devleti çok geniş kapsamlı bir modeldir ve
devletin ekonomideki payının diğer iki modelin de çok üzerinde olması sonucunu doğurur.

Günümüzde refah devleti terimi ile daha çok sosyal demokrat tip refah devleti anlaşılmaktadır. Bu
tip refah devleti 20.yüzyılın 2. yansında Kıta Avrupası ülkelerinde ortaya çıkmıştır. Pierson refah
devletinin neden ve nasıl ortaya çıkmış olduğuna ilişkin bazı tezler ileri sürer (Pierson, 1998).

1. Refah devleti sanayileşmenin getirdiği bazı ihtiyaçlara cevap olarak ortaya çıkmıştır. Bu teze göre,
sanayileşme ve kentleşme ile birlikte geleneksel toplumsal biçimler ve aile yapısı büyük bir
değişikliğe uğramış ve bu yapıların sağladığı bazı hizmetler (örneğin çocukların ve yaşlıların
bakımı, işsizlik ve emeklilik sigortası gibi) devlet tarafından sağlanmak zorunda kalmıştır. Diğer
yandan gelişen endüstrilerin ihtiyacı olan eğitimli ve sağlıklı emek gücünü de sağlama görevi
devletin olmuştur. Bu tezin en yetkin savunucusu Wilensky'ye göre, teknolojinin belirlediği bu
gereksinimler çoğu zaman siyasi sistemlerden bağımsız olarak ortaya çıkarlar. Bu tezin en
önemli çıkarsaması şudur: Ülkelerin siyasi ve kültürel gelenekleri ne kadar farklı olursa olsun,
endüstrileşme süreci sonunda benzer refah devleti yapılarına sahip olacaklardır. 1960'lı ve
1970'li yıllarda hakim olan bu görüş günümüzde önemini kaybetmiştir. Bu görüşün bazı
versiyonları da piyasaların gelişmesi sonucu devlete daha çok ihtiyaç duyulduğu ve refah
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devletinin piyasanın bir tamamlayıcısı olduğu yönündedir (Thernborn, 1987). Bir ülkedeki
sermaye ve emek arasında mevcut olan güç ilişkilerine göre, refah devleti emekten yana veya
sermayeden yana olabilir. Emekten yana bir refah devleti, emeğin ihtiyaçlarına göre (haklara
dayanan, geniş kapsamlı ve devlet tarafından finanse edilen) sosyal harcamaları
gerçekleştirirken, sermayeden yana bir refah devleti daha sınırlı ve çalışma inisiyatiflerini
ortadan kaldırmamaya özen gösterir bir yapıdadır.

2. Refah devleti sanayileşme çerçevesinde tam yurttaşlık haklarını kazanmanın bir
sonucudur. Bu görüş birinci tezin yurttaşlık haklarını içeren bir şeklidir. Birincisinden
ayrıldığı nokta demokratikleşme dinamiklerini de dikkate almasıdır. Endüstrileşme,
teknolojik ilerleme yanında demokratikleşme de sağlamakta ve böylece kazanılan
haklar giderek derinleşmektedir. Öyle ki, İngiltere'de ilk olarak 18. yüzyılda ortaya
çıkan medeni haklan (esas olarak serbestçe sözleşme yapma hakkı), 19. yüzyılda siyasi
haklar (oy kullanma hakkı) ve 20. yüzyılda sosyal haklar takip etmiştir. Bu görüşe göre
refah devleti bu sürecin bir sonucudur.

3. Refah devleti sosyal demokrasinin siyasi güçleri ile sermayenin iktisadi güçleri
arasındaki mücadelenin bir ürünüdür. Bu tezin altında iktisadi güçler ile siyasi güçlerin
ayırımı görüşü yatar, iktisadi anlamda sermayenin gücü birincildir. Siyasi alanda ise oy
verme hakkı olan kitleler ve örgütlü gruplar (özellikle sendikalar) güçlüdür. Bu
mücadelenin yansıması refah devletinde ve sosyal vatandaşlıkta ortaya çıkmaktadır.

4. Sosyal refah devleti kapitalizmin varlığını sürdürmesi için gerekli olan bir
düzenlemedir. Piyasaların otomatik olarak istikrar sağladıkları ve dengesizlikleri
önledikleri yönündeki liberal piyasacı görüş zayıflayınca, Keynesyen müdahaleci görüş
ağırlık kazanmaya başladı. Keynesyen görüşe göre, piyasaların otomatik olarak dengeyi
sağlaması için hiçbir neden yoktur. Bu denge ancak devletin müdahalesi ile sağlanabilir.
Bu müdahale araçlarından bir tanesi de kamu harcamaları artışıdır. Böylece efektif talep
artar; tüketimin artması yatırımları ve böylece istihdamı da artıracaktır. Gelişmiş kapitalist
ülkelerde 1945-1975 yıllan arasında yaşanan bu süreç, savaş sonrası kâr oranlarının
konjonktürel olarak artması ile de bağdaşık olarak, refah devleti politikalarının ağırlık
kazanmasına olanak sağlamıştır. Ancak, 1973 dünya petrol krizinden sonra kâr oranları
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düşmeye başlamış ve birçok ülkede, refah devleti modelinin etkinlik maliyetleri tartışılmaya
başlanmıştır.

2.5. Küresel Çağın Devleti
1980'li yıllardan bu yana dünyada giderek egemen olmaya başlayan küreselleşme ve neoliberalizm
akımları karşısında, devletin klasik fonksiyonları bir miktar daralmaya başlamıştır. Devlet, birçok
alanda üretimden çekilmiş, mümkün olan alanları (yarı kamusal mallar, bazı doğal tekeller gibi) piyasaya bırakmaya başlamıştır. Ancak, buna karşın, ulus devletin rolünün ortadan kalktığı veya
gelecekte kalkacağı yönünde çok ciddi iddialar bulunmamaktadır. Hatta bazı iktisatçılar (Rodrik,
1997) küreselleşen dünyada devletin rolünün daha da arttığına ilişkin bulgular öne sürmektedir.
Küreselleşmenin iki temel boyutu vardır: 1. Üretimin küresel düzeyde örgütlenmesi. 2. Mali
piyasaların bütünleşmesi. Üretimin küresel düzeyde yeniden örgütlenmesi, 1960'lardan itibaren
başlamış olan bir süreçtir. Büyük şirketlerin üretimlerini maliyetlerin daha düşük olduğu bölgelere
(özellikle Güney Doğu Asya) kaydırmaları uluslararası işbölümünün yeni bir safhası olarak ortaya
çıkmıştır. 1980'li yıllardan itibaren ise, giderek artan bir şekilde (bazı ülkelerde geri dönüşler olsa
da), sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ve haberleşme teknolojisinin gelişmesi, mali piyasaların
bütünleşmesi olgusunu ortaya çıkarmıştır. Bu iki olgu birlikte, küreselleşme olarak ifade edilen
ekonomik süreci yaratmıştır.

Küreselleşme sürecinde devletin fonksiyonlarında nasıl bir değişme olacağı konusunda iki farklı
görüş vardır. Birinci görüş, küreselleşmenin devletin fonksiyonlarını zayıflatacağı, yetki alanını
daraltacağı ve siyasi erkin büyük ölçüde uluslararası kurumlara devredileceği yönündedir. İkinci
görüş ise, küreselleşmenin devletin bazı yetkilerini kaybetmesine neden olmakla birlikte, başka
alanlarda, daha güçlü bir ulus devlete ihtiyaç duyulmasına neden olan bir ortam yarattığı
yolundadır.

Yakından incelendiği zaman, görülebilir ki, küreselleşme devletin bazı fonksiyonlarını azaltmakta,
bazılarını ise artırmaktadır. Mali piyasalarda sermayenin uluslararası dolaşımı ve uluslararası ticarette
küresel piyasalarda rekabet etmek, sermayenin yeniden üretimi için gerekli unsurlardır. Bu noktada
devletin en önemli rolü, bu dolaşımı kolaylaştırmak ve bu rekabeti güçlendirmek olmuştur.
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Devletin artan fonksiyonları, şöyle sıralanabilir:
1. Şirketlerin küresel piyasalarda rekabet edebilmesi için gerekli harcamaları yapmak. Bunlar
arasında rekabet ve verimliliğin önemli bir unsuru olan teknolojinin geliştirilmesi için
Araştırma-Geliştirme harcamaları yapmak.
2. Şirketlerin rekabet edebilmek için ihtiyacı olan sübvansiyonları vermek
3. Piyasaları düzenleyici faaliyetlerde bulunmak: mülkiyet haklarının korunması, önceden
kamunun alanında olan faaliyetleri özel kesime açabilmek için gerekli yasal düzenlemelerin
yapılması ve bunların denetlenmesi,

Devletin azalan fonksiyonları özellikle sosyal refah devletlerinde daha belirgindir. Dış ticarette
uluslararası rekabetin sağlanması için emek maliyetlerinin düşürülmesi bunlar arasındadır. Ancak
bu durum özellikle sermaye üzerindeki yüklerin kaldırılması ya da azaltılması şeklinde olmuştur.
Refah devletinin kapsamı bir miktar azalmakla birlikte, birçok sanayileşmiş ülkede çok büyük bir
düşme göstermemiştir. Ancak, bu hizmetlerin finansman biçimleri değişiklik göstermiştir.

Küreselleşmenin önemli unsurlarından bir tanesi sermayenin uluslararası dolaşımı olduğuna göre,
sermaye gelirlerinin vergilenmesi konusunda ciddi kısıtlar oluşmuştur. Sermaye üzerindeki vergiler
azaltılmıştır. Dolayısıyla, devletin gelirleri yeniden dağıtımı fonksiyonu azalmış ve bunun sonucunda
birçok gelişmiş ülkede gelir dağılımı bir miktar bozulmuştur.
Sonuç olarak küresel çağda devletin fonksiyonları azalmamış ancak değişim geçirmiştir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde devlet türleri, devlet kavramının gelişimi, devletin değişen işlevleri
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi, devletin sadece saf kamusal mal üretmesi gerektiğini savunur?
a)
b)
c)
d)
e)

Minimal devlet
Kamu Hizmetleri Devleti
Kalkınmacı Devlet
Refah Devleti
Küresel Çağın Devleti

2. Aşağıdakilerden hangisi, devletin piyasanın aksadığı alanlarda da olması gerektiğini
savunur?
a)
b)
c)
d)
e)

Minimal devlet
Kamu Hizmetleri Devleti
Kalkınmacı Devlet
Refah Devleti
Küresel Çağın Devleti

3. Kalkınmacı devlet anlayışı hangi yıllarda dünya ekonomisinde etkisini göstermiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

1920-1930
1930-1950
1950-1960
1970-1980
1980-2000

4. Aşağıdakilerden hangisi refah devleti kavramıyla ilgili değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sosyal refah devleti
Kamusal refah devleti
Sosyal demokrat refah devleti
Liberal refah devleti
Muhafazakar refah devleti

5. Şirketlerin küresel piyasalarda rekabet edebilmesi için devletin gerekli harcamaların
yapılmasını savunan devlet türü hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Minimal devlet
Kamu Hizmetleri Devleti
Kalkınmacı Devlet
Refah Devleti
Küresel Çağın Devleti

Cevaplar: 1-A, 2-B, 3-C, 4-B, 5-E
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3. KAMU MALLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

3.

KAMU MALLARI
3.1.

Kamunun Piyasaya Müdahale Etme Gerekçeleri

3.2.

Kamu Malları
3.2.1. Tam Kamusal Mallar
3.2.2. Yarı Kamusal Mallar
3.2.3. Erdemli Mallar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kamunun piyasaya müdahale etme nedenleri nelerdir?
2. Kamu malı ne demektir?
3. Tam kamusal malının özellikleri nelerdir?
4. Yarı kamusal malların özellikleri nelerdir?
5. Erdemli mallar hangi mal ve hizmetleri kapsar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kamunun piyasaya

Kamunun piyasaya

müdahale etme gerekçeleri

müdahale etme
gerekçelerinin öğrenilmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Kamu malı kavramı

Kamu malı kavramının
anlaşılması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Tam kamusal mal kavramı

Tam kamusal mal
kavramının anlaşılması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Yarı kamusal mal kavramı

Yarı kamusal mal
kavramının anlaşılması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Erdemli mal kavramı

Erdemli mal kavramının
anlaşılması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Kamu malı, tam kamusal mal, yarı kamusal mal, erdemli mal, bölünemezlik
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Giriş
Bu bölümde, kamu malları konusu ele alınacaktır. Kamu mallarına ilişkin açıklamalara
geçmeden önce kamunun piyasaya müdahale etme gerekçeleri sıralanacaktır. Kamunun
piyasaya müdahale etme nedenlerinin sıralanmasının ardından, kamu malları tam kamusal, yarı
kamusal ve erdemli mallar olarak açıklanacaktır. Kamu mallarına yönelik açıklamalar
karşılaştırılmalı olarak sunulacak ve devamında dışsallık kavramı incelenecektir. Dışsallıkların
tanımı, özellikleri, türleri ortaya konulacak ve dışsallıklara devletin müdahale yöntemleri ortaya
konularak bölüm sonlandırılacaktır.
3.1. Kamunun Piyasaya Müdahale Etme Gerekçeleri
Tam rekabet piyasasında mal ve hizmet üretim miktarları ve bunların fiyatları
tüketicilerin serbest (gönüllü) olarak belirledikleri tercihleri ve gelir düzeyleri ile
belirlenmektedir. Bu biçimde çalışan rekabetçi piyasalar etkin sonuçlar üretmektedir. Piyasa
başarısızlığı kavramı ise, piyasaların etkin çalışmasını sağlayan koşulların ya hiç ortaya
çıkmamasını ya da bir biçimde ters yönde çalışmasını ifade etmektedir. Piyasalar kendi
başlarına bırakıldığında etkin çalışmamaktadır. Bazı malların çok fazla, bazılarının ise yetersiz
üretilmesi söz konusu olabilir. Piyasa başarısızlıkları veri iken, devlete yüklenen bir görev
piyasaların kaynak tahsisi fonksiyonuna karışma ve piyasa başarısızlıklarını düzeltme veya
piyasa başarısızlığının etkilerini azaltacak önlemler almasıdır. Bu devletin “kaynak tahsisi”
görevi olarak bilinmektedir.
Piyasalar toplum refahının dağılımında adaleti sağlayamadıkları ölçüde, devlet piyasa
mekanizmasına karışarak gelir dağılımını adil olarak kabul edilen bir noktaya getirmeye çalışır.
Bu ise devletin “gelir dağılımı” görevini ifade etmektedir.
Günümüz modern devletlerine bunlardan başka iki görev daha yüklenmiştir. Birincisi,
“ekonomik istikrar” görevidir. İkincisi devletin “düzenleyici görevidir”. Aslında daha çok
kaynak tahsisi görevinin bir parçası olarak, devlet yasa koyup bunları uygulamaktadır.
Neo-klasik iktisatçılara ya da teorik refah iktisatçılarına göre piyasa ekonomisi başlıca
aşağıdaki nedenlerden dolayı başarısızlığa uğramaktadır:
 Piyasa ekonomisinde tam rekabet geçerli olmadığından piyasa ekonomisi başarısızlığa
uğramaktadır. Devletin rekabeti geliştirmesi ve desteklemesi, aksak rekabet piyasalarını
düzenlemesi için rekabet hukuku oluşturması gereklidir.
 Piyasa ekonomisi bazı kamusal mal ve hizmetleri üretememekte, bazı mal ve hizmetleri
ise yeterli ölçüde ve istenilen şekilde arz edememektedir. Örneğin, devletin tam kamusal
malları (savunma hizmeti örnek olarak verilebilir) arz etmesi mümkün değildir. Yarı
kamusal malları ise dışsal ekonomiler özelliği dolayısıyla piyasa ekonomisi toplumda
herkese sunmakta başarısız olmaktadır. Eğitim ve sağlık yarı-kamusal mal ve hizmetlere
örnek teşkil etmektedir. Özetle, piyasa ekonomisinde “kar” esas olduğundan, karın
olmadığı alanlarda piyasa ekonomisi üretim yapmayabilir. Bu nedenle devletin
ekonomiye müdahale etmesi ve kamusal mal ve hizmetleri üretmesi gerekir.
 Ölçek ekonomilerin sözkonusu olduğu enerji, ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde
piyasa ekonomisi yeterli sermayeye sahip olmadığından bu hizmetleri arz etmekte
başarısızlığa uğrayabilir. Yeterli sermayeye sahip olan piyasa ekonomisi üretici
birimlerinin piyasada tekel olmaları muhtemeldir. Dolayısıyla bu belirtilen alanlarda
devletin faaliyette bulunması ve piyasa ekonomisinin yetersizliğini telafi etmesi gerekir.
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Neo-klasik iktisatçıların devlete atfettikleri görev daha sonra Keynezyen iktisatçılar
tarafından daha da genişlemiştir. Keynezyen iktisatçılara göre ise piyasa ekonomisi başlıca
aşağıdaki nedenlerden dolayı başarısızlığa uğramaktadır:
 Ekonomide kaynakların dağılımında etkinsizlik sözkonusudur. Piyasa ekonomisinin bu
sorunu kendi başına çözmesi beklenemez.
 Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanmasında piyasa
ekonomisi çeşitli nedenlerle (sermaye birikiminin yetersizliği, risk ve belirsizlik
faktörleri vb.) başarısızlığa uğrayabilir. Bu bakımdan ekonomik büyüme ve
kalkınmanın devlet tarafından sağlanması gerekir.
 Piyasada gelir ve servet dağılımı adil olmayabilir. Gelir ve servet dağılımında adaletin
sağlanması ancak devlet müdahalesiyle çözümlenebilir.
 Ekonomide ortaya çıkan istikrarsızlıklar (fiyat istikrarının bozulması, eksik istihdam
v.s.) piyasa ekonomisinde kendiliğinden otomatik olarak çözümlenemez. Devletin
enflasyon, işsizlik vb. ekonomik istikrarsızlıklarla mücadele etmesi gerekir.
 Ödemeler bilançosunda ortaya çıkan dengesizlikler de piyasa ekonomisinde otomatik
olarak çözümlenemez. Bu soruna karşılık devletin çeşitli kamu politikası araçları ile
ekonomiye müdahalesi gerekir.
Özetle, gerek neo-klasik iktisatçılar, gerekse Keynezyen iktisatçılar piyasa başarısızlığı
üzerinde durarak, devlet müdahalesini ve düzenlemelerini gerekli görmüşlerdir.
3.2. Kamu Malları
Kamusal malların kendi içinde çeşitli bölümlere ayrılması, kamu kesiminde üretim ve
kaynak tahsisinde etkinliği amaçlayan mekanizmalardan, sosyal etkinlik sorununu ve sosyal
mal ve hizmet kavramını gündeme getirmektedir. Kamu ekonomisinin ekonomik açıdan, ortaya
çıkış sebebi ve görevi, piyasada optimum kaynak dağılımında ve tam rekabetten sapmalar
nedeniyle ortaya çıkan sorunları telafi etmektir. Kamu ekonomisinin ortaya çıkışının bir diğer
nedeni de mal ve hizmetlerin özellikleridir. Bu nedenle bu mal ve hizmetlerin ayırımını
yapmada fayda vardır. Ekonomide optimumu sağlama açısından mal ve hizmetlerin kimler
(kamu ve özel olarak) tarafından üretilebileceğini bu mal ve hizmetlerin özelliklerine bağlı
olarak belirlemek mümkündür. Bu anlamda kamusal mal ve hizmetleri 3 ana başlık altında
toplayabiliriz;
 Tam Sosyal (kamusal) mal ve hizmetler
 Yarı sosyal (Karma) mal ve hizmetler
 Erdemli(Değerli Mallar)
Mal ve hizmetlerin kamusallık derecesini belirleyen etmenler, kamusal malların;





Toplumun bireyleri tarafından ortak tüketime konu olması,
Dışlamanın olmaması,
Tüketim düzeyinin herkes için aynı olması ve sunulan miktara eşit olması,
Tüketimde rekabetin olmamasıdır.

Bu özellikler çerçevesinde malların kamusallık derecesi Tablo-1'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Malların Kamusal Derecesi
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TÜKETİMDE

Dışlama Mümkün

Dışlama Mümkün Değil

Rakip

A

B

Rakip Değil

C

D

Musgrave yaklaşımına göre, mal ve hizmetler, tüketimde rekabetin ve dışlamanın olup
olmamasına göre sınıflandırılmaktadır. Tablo-1'de A mal/hizmet'i için tüketimde rekabet ve
dışlama vardır. Bu durumda fiyat mekanizması yolu ile ödeme arzusu yüksek olan birey bu
mal/hizmete sahip olarak diğerlerini tüketimin dışında tutabilir. A özel bir mal/hizmet dir. (D)
durumundaki mal/hizmet ise tüketimde rekabetin ve dışlamanın olmadığı bir durumu
göstermektedir ki bu tam kamusal mal/hizmetlerin temel özelliğidir.
B ve C ise karma mal/hizmetlerdir. B mal/hizmetinde tüketiciler rakip durumdadır.
Birinin yararlanması diğerinin yararlanma olanağını ortadan kaldırmamaktadır. Ancak bu
durumda diğer tüketicilerin payı azalır. C mal/hizmetinde ise ilave tüketimin marjinal maliyeti
sıfırdır. Ancak ek miktarın marjinal maliyeti sıfır değildir. Mevcut miktardan bazı tüketicilerin
yararlanması engellenebilir ancak bu engelleme, tüketicileri dışlayana ek bir fayda sağlamaz.

3.2.1. Tam Kamusal Mallar
Kamusal mal, bir bireyin tüketmeye başladığında, diğer bireylerin aynı malı
tüketmesinde bir azalmaya neden olmayan mallardır. Piyasa başarısızlığının bir kaynağı da
kamusal mallardır. Kamusal mallara, ulusal güvenlik, sokak aydınlatması, hava kirliliğini
önleme hizmetleri, hava tahmin yayınları, şifresiz televizyon yayınları gibi örnekler vermek
mümkündür.
Kamusal malların piyasa mekanizmasının aksamasına neden olan iki özelliğinden
bahsedilebilir. Bu özellikler “ortak tüketim” veya “tüketimde rekabetin olmaması” ile
“kullanımında dışlanamama” özelliğidir. Bir bireyin kamu malını tüketmesinin bir başka
bireyin bu maldan fayda sağlamasını engellememesi ortak tüketim ya da tüketimde rekabetin
olmaması tanımlamalarıyla açıklanmaktadır. Ulusal güvenlik hizmetinden bir bireyin fayda
sağlamasının başka bireylerin yararlanmasını engellememesi bunun en basit örneğidir. Öte
yandan üretilmiş olan kamu malının kullanımından veya tüketiminden bazı bireyleri mahrum
bırakmak (dışlamak) imkansız veya çok maliyetli olmakta, bu durum ise kullanımında
dışlanamama kavramıyla açıklanmaktadır. Ulusal güvenlik hizmeti bu durum için de iyi bir
örnektir. Herhangi bir bireyin bu hizmetten mahrum bırakılması sözkonusu değildir.
Kamu mallarının tüketiminde rekabetin olmaması ve kullanımında dışlanamama
özellikleri piyasa ekonomisinin aksamasına neden olan özelliklerdir. Piyasa mekanizması
fiyatlama yolu ile bireyleri kullanımdan mahrum bırakmakta, fiyatı ödemeyen o malın
faydasından dışlanmaktadır. Kamu mallarının fiyatlandırılamaması bu malın bedava
kullanılabilmesinin önünü açmaktadır. Böylece gönüllü fiyat mekanizmasında ortaya çıkan bu
sorun “bedavacılık sorunu” olarak adlandırılmaktadır.
Kamusal mallarda dışlama mümkün olsa bile, piyasa mekanizması birtakım sorunları
barındıracaktır. Örneğin ulusal güvenlik hizmetinden, güvenlik sorunlarının az yaşandığı bölge
ile sıkça güvenlik sorunu yaşayan bölge arasında farklı fiyatlandırmanın uygulanması gereklidir
ki, bu sözkonusu değildir. Dolayısıyla bir kamu malından farklı düzeylerde faydaların
sağlanması bu tür sorunlarla karşılaşılmasına neden olmaktadır. Ayrıca bireyler kamu malının
kullanımından mahrum bırakılsa bile kaynakların etkin tahsisi açısından mahrum
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bırakılmamaları gerekmektedir. Çünkü ilave bireyin kamu malını kullanmaya başlamasının
marjinal maliyeti sıfırdır. Ortak tüketim özelliği nedeniyle ilave bireylerin tüketimleri, diğer
bireylerin tüketimlerini (fayda düzeylerini) etkilememektedir.
Kamusal mallar piyasa ekonomisinin aksamasının yanı sıra, özellikleri nedeniyle kamu
kesiminde de güçlüklere neden olmaktadır. Piyasa mekanizamasında bireylerin tercihlerini
gösteren fiyat mekanizması kamusal mallarda geçerli değildir. Bu durumda kamusal malların
üretim düzeyi için gerekli olan bilgilere ulaşmakta sorunlar yaşanmaktadır. Bilgi yetersizliği
sorunu, kamusal malların üretiminde rastlanılan bir sorun olarak kamu kesimi kara alıcılarının
karşısına çıkmaktadır.
Tam kamusal mallar toplumun ortak ve eşit tüketimine konu olan mal ve hizmetlerdir.
Samuelson'un tanımında belirttiği gibi, tam kamusal malların bireylerin herhangi biri tarafından
tüketimi sonucu olarak, aynı malı başka bireylerin tüketim olanaklarında herhangi bir azalış söz
konusu olmamaktadır. Diğer deyimle bazı mallar aynı anda birden fazla kişiye yarar
sağlayabilir. Teknik ifade ile bazı mallar ortaklaşa tüketilen mallardır. Sosyal mal ve hizmetleri
karakterize eden en önemli özellik bunların bölünememesi, sağladığı faydanın kişilere ayrı ayrı
dağıtılamamasıdır. Bu durumun sonucu olarak sosyal malların tüketiminde rekabet yoktur
(nonrival consumption). Sosyal mal ve hizmetlerin faydası "bölünememekte" dir. Diğer bir
özellik ise; istenilse dahi toplum içinde bazı kişilerin bunların tüketiminden dışlanamamasıdır
(exclusion principle).
Gereksinimleri karşılamaya yönelik bu tip mal ve hizmetlerin taşıdıkları bu
özelliklerden dolayı piyasa mekanizmasına göre üretilemezler. Kişilerin bu tür mal ve
hizmetlerden sağladıkları faydanın kolektif faydadan ayırt edilip ölçülmesi ve dolayısıyla fiyat
mekanizması yoluyla bedelini ödeyene satılması ve sadece onun kullanımına sunulması olası
değildir. Tam kamusal malların tüketimi sonucu o malı tüketen bireyler bütün toplumu
oluşturan bireylere dışsal faydalar yayarlar. Yani, tam kamusal malın tüketimiyle elde edilen
fayda, sadece sadece o malı kullanan kimsenin fayda fonksiyonunda yer almaz, bütün bireylerin
fayda fonksiyonunda yer alır.
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Şekil 1. Kamusal Mallar

Ulusal savunma, iç güvenlik gibi tam sosyal malların tüketiminde asıl olan; bir bireyin
tüketiminin değer bireyler ile rakip olmaması ve fiyat mekanizması yolu ile rakiplerin dışarıda
tutulamaması nedeniyle bireylerin "ödeme arzusu" söz konusu olmadan, kendi tercihlerine göre
salt sosyal mallardan faydalanmalarıdır.
Sosyal mallar özel malların aksine, bir çok birey üzerinde dışsal tüketim etkileri
meydana getirirler. Eğer bir mal, ona bedel ödemeyenler üzerinde hiç bir dışsal etki yapmıyor,
bütün faydası onu talep eden kişilerde kalıyorsa ve alt bölümlemelere ayrılamıyorsa bu mal
kamusal mal değildir. Dışlanamazlık, dolayısıyla ortak kullanım başlıca üç nedenden doğabilir.
Hukuki Neden: Ortak mülkiyet kapsamına giren bir gölde yüzülmesinin veya balık
tutulmasının engellenememesi.
Teknik Neden: Malın niteliği herhangi bir tüketicinin dışlanmasına olanak vermiyor olabilir.
TV ve radyo yayınları bu tür mallardır.
Ekonomik Neden: Diğer tüketicileri dışlamanın maliyeti faydasından daha büyükse malın
tüketimi herkese açık olacaktır. Örneğin göl bir kişiye ait olduğu halde kıyılarını çevirmenin ya
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da bekçi tutmanın maliyeti buradan sağlanacak gelirden daha büyükse gölün sahibi bu gölden
faydalanmayı fiyatlandırmaya girişmeyecek, göl kamusal bir mal olacaktır.
Sosyal mallar, ulusal ve bölgesel düzeyde ele alınabilir. Ulusal düzeydeki mal ve
hizmetler, özelliklerinden dolayı ağırlıklı olarak merkezi yönetimce sağlanmaktadır. Faydaları
genellikle ülke sınırlarının tümüne yayılan ve ulusal düzeyde bölünmez olan ulusal güvenlik,
adalet gibi hizmetlerin
merkezi yönetim dışındaki kurumlarca üretilmesi mümkün
olmamaktadır. Bu ekonomik faktörlerin yanı sıra, gelenekler ve devletin egemenliğine ilişkin
diğer yasal faktörler de bu hizmetlerin merkezi yönetimin dışında, kalan birimlerce
üretilmesine olanak vermez.
Bir kısım sosyal malların faydaları ise, bölgesel düzeyde bölünmezdir. Bir bölgedeki
çevre kirliliği, yol yapımı, bir sokağın aydınlatılması vb. hizmetlerin faydalarından, ulusal
sınırlar içindeki toplumun tümü faydalanamaz. Öte yandan o bölgede yaşayan insanların tümü
bu hizmetlerden yarar sağlar, bu hizmetlerin faydasını bölmek mümkün değildir. Büyük
kentlerde hava kirliliğine karşı alınacak önlemler bu kentlerde oturanlara yarar sağlar, bazı
bölgelerdeki su baskınlarından korunma önlemleri, çevrenin tarihsel ve doğal güzelliklerin
korunması amacıyla alınacak önlemler de bölgesel düzeydeki bölünmez hizmetler arasında yer
alır. Bölgesel düzeydeki kamusal malların yönetimler arasında paylaştırılabilmesi ve bu tip mal
ve hizmetlerin yerel çevre ile olan yakın ilişkileri nedeniyle yerel yönetimlerce karşılanır.
3.2.2. Yarı Kamusal Mallar
Yarı kamusal mallar, kamu malı ile özel mal arasında yer alan birçok mal çeşidi olup,
karma mallar olarak da nitelendirilmektedir. Kamusal malların en önemli iki özelliği ortak
tüketim ve dışlanamama iken, yarı kamusal mallardan bu iki özellikten sadece birisi
bulunmaktadır. Yarı kamusal malların bir kısmında ortak tüketim özelliği bir kısmında ise
dışlanamama özelliğinden sapmalar görülmektedir. Tüketimde rekabetin kısmen olduğu
kamusal mallarda, belirli seviyede kamu malı üretimi veri iken, bir bireyin bu malı
kullanmasına izin verilmesi, bir başka bireyi onu kullanmaktan alıkoymazken, daha önce o malı
kullananların elde ettikleri faydaları azaltabilir. Bu durumda bir bireye o malı kullanmaya izin
vermenin bir fırsat maliyeti sözkonusudur. Literatürde kısmi rekabet, “sıkışıklık” olarak
adlandırılmaktadır. Bir malı kullanmak için daha fazla bireye izin vermenin fırsat maliyeti, veya
o malı daha önce kullananların faydalarındaki azalma “sıkışıklık maliyeti” olarak
adlandırılmaktadır. Teorik anlamda tam kamusal mallarda bu tür bir sıkışıklık maliyetinin
ortaya çıkması ya tamamen imkansızdır ya da çok güçtür.
Sıkışıklığın ve maliyetinin ortaya çıkma kaynağı, ilave bir bireyin söz konusu malı
kullanmaya başlaması veya belirli bir yarı kamusal malı bir bireyin daha yoğun (uzun süreli)
kullanmasına dayanabilmektedir. Belirli sayıda itfaiye aracının olduğu bir bölgede, hizmet
verilen kişi sayısı arttıkça, kişi başına faydalar azalabilir. Çünkü herhangi bir yangın
durumunda itfaiye araçlarının başka bir görevde olma ihtimali artmaktadır. Ya da kamuya açık
bir havuzda, havuzu kullanan birey sayısının artması ile sıkışıklık ortaya çıkabilir.
Tiyatrolar veya restoranlar gibi dışlamanın mümkün olduğu, bazı yarı kamusal mallar
özel sektör tarafından sunulabilir. Karayollarında olduğu gibi, dışlama mümkün değil veya çok
maliyetli ise, özel sektör uygun değildir ve genellikle kamu kesimince sunulurlar. Tam kamusal
mallar ile yarı kamusal ve bunların sözü edilen özellikleri arasındaki ilişkileri Tablo 2.1'de
özetlenmektedir.
Tablo 2. Tam Kamusal Ve Tam Özel Mal Ayrımı
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Dışlanabilir

Dışlanamaz

TAM ÖZEL MALLAR

YARI KAMUSAL MALLAR

Tüketimde 1. Dışlama maliyetleri düşük
Rekabet
Var

1.Faydaları ortak tüketilen ancak
sıkışabilen mallar

2. Özel firmalarca üretilir

2.Özel firmalarca veya kamu
kesimince üretililebilirler

3. Piyasalarda dağıtılır

3.Piyasalarda
veya
bütçelerinde sunulabilir

kamu

Satış gelirlerinden finanse edilirler 4.Satış gelirlerinden (servisi
kullanma ücretlerinden veya
Örnekler: Yiyecek, ayakkabı
vergi gelirlerinden finanse
edilirler
Örnekler: Parklar, Ortak mallar,
kamu yüzme havuzları

Tüketimde

YARI KAMUSAL MALLAR

TAM KAMUSAL MALLAR

1. Dışsallık yayan özel mallar

1.Dışlama maliyetleri yüksek

2. Özel firmalarca üretililebilir

2. Doğrudan devlet tarafından
veya devlet tarafından izin
verilmiş özel firmalarca üretilir.

Rekabet
Yok

3.
Özel
vergiler
veya 3.Kamu bütçelerince dağıtılır
sübvansiyonlarla
piyasalarda
sunulur
Satış gelirlerinden finanse edilir

4.Zorunlu vergi gelirleri ile
Örnekler:
Okullar,
sağlık finanse edilir
hizmetleri, Şifreli TV kanalları, Örnekler: Ulusal savunma
Sıkışıklık olmayan köprü, özel
yüzme havuzları, golf kulüpleri

Yarı kamusal mallar, bölünebilme,tüketimden dışlanabilme ve dolayısıyla belli bir
fiyatla arz edilebilme özelliklerine sahip olma açısından özel mallara benzeyen, fakat aynı
zamanda özel mallardan farklı olarak toplumsal açıdan önemli boyutlarda pozitif dışsallıklara
sahip olan mallardır. Yarı kamusal mal ve hizmetler, üretimde ve tüketimdeki yarattıkları bu
pozitif dışsallıkları nedeniyle, piyasada üretilip pazarlanması ve dolayısıyla fiyat karşılığı
tüketiciye sunulması olası olduğu halde, aynı zamanda kamu üretim birimlerince de üretilirler
veya türüne, miktarına, kalitesine ve fiyatına devlet müdahalesi olabilmektedir. Zira bu mal ve
hizmetlerin faydası, onu tüketen kişilerin dışına da yayılır. Üçüncü kişiler veya toplumun tümü
de bundan yarar sağlayabilir. Toplumun sağladığı yarar için de bölünmezlik özelliği geçerli
olduğundan bu malı üretebilecek özel teşebbüs, kar maksimizasyonu nedeni ile faydayı
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yansıtan kişisel talep oranında, üretim faaliyetlerini buna göre ayarlayacaktır. Bu durumda da
toplumsal yarar dikkate alınmadığından, üretim yetersizliği olabilecektir. Bu tür mal ve
hizmetlerin tüketimiyle elde edilen içsel fayda, malı direkt olarak tüketen kimsenin fayda
fonksiyonuna;dışsal faydası ise diğer kişilerin fayda fonksiyonuna girmektedir. Ancak, tam
kamusal malın tüketiminin neden olduğu dışsal fayda toplumun bütün bireylerine yayıldığı
halde, yarı kamusal malların dışsal faydaları sınırlı sayıdaki bireylerin fayda fonksiyonuna
girmektedir.
Yarı kamusal mal ve hizmetleri de ulusal ve bölgesel düzeyde ele almak mümkündür.
Mal ve hizmetlerin üretimi veya tüketiminde ortaya çıkan dışsallıklar ülkenin tümüne
yayılabilir. Koruyucu sağlık hizmetleri buna örnek gösterilebilir. Bu tür mal ve hizmetler ulusal
düzeydeki yarı kamusal mal ve hizmetlerdir.
Yarı sosyal mal ve hizmetlerin bazılarının üretim veya tüketiminin neden oldukları
dışsallıklar, bölgesel sınırlar içinde kalır. Su, kanalizasyon, itfaiye, park vb. hizmetler
bölünebilir ve fiyatlanabilir özelliği nedeniyle özel firmalarca üretilebilmekle birlikte, yarattığı
dışsallıkların, toplumsal yaşantıyı önemli ölçüde etkilemesi nedeniyle genellikle kamu sektörü
tarafından üretilir. Faydası bölge düzeyine yayıldığından da yerel yönetimler bu hizmetleri
daha etkin yapabilir. Bu durum mal ve hizmetlerin bedava sunulması anlamına gelmez,
hizmetten yararlananlar bunun karşılığında bir bedel ödeyebilir. Bu bedelin maliyet ve kar
esasına dayalı bir piyasa fiyatı olması gerekmez.

3.2.3. Erdemli Mallar
Bazı mal ve hizmetlerde dışlanabilirlik ve tüketimde rekabetin olup olmadığına
bakılmaksızın toplumsal bir karar süreci sonucu kamusal mal gibi değerlendirilmektedir. Bir
başka deyişle toplumun hakim olan değer yargılarının etkisiyle tüketimi arzulanır ve iyi olarak
kabul edilen mallardır. Bu tür mallara malı tüketen kişiye sağladığı doğrudan faydanın yanı sıra
topluma sağladığı pozitif dışsallık nedeniyle erdemli mallar, değerli mallar (Merit Good) adı
verilmektedir.
Bu tür mallar Tablo-1'deki A ile gösterilen özel malların özel bir bölümüdür. Piyasa
mekanizması tarafından üretilebilmekte, dağıtımı yapılmaktadır. Yani bölünebilen,
fiyatlandırılabilen mallardır. Tüketim açısından ise "dışarıda tutulma" ve "rakip olma"
özellikleri mevcuttur. Erdemli malların tüketimi kişinin tüketme isteği veya ödeme gücü
dikkate alınmadan teşvik edilmekte ve ilköğretim hizmetinde olduğu gibi zorunlu
kılınmaktadır. Örneğin aşılama erdemli bir mal olarak, sadece bireyi değil hastalığın yayılarak
tüm toplumu etkilemesini de önler ve sağlıklı bir toplum oluşturmanın ön şartlarından biridir.
Bunun yanı sıra belli bir pazar büyüklüğüne sahip olmamaları nedeniyle piyasa koşullarında
üretimleri rasyonel olmayan, fakat az sayıda tüketici açısından önem taşıyan bazı mal ve
hizmetler devlet tarafından üretilir veya sübvanse edilir. Buna örnek olarak, sakatları topluma
kazandırmak amacıyla yapılan eğitim, teknik, yardımlar, kimsesiz çocuklar için yuvalar açma
hizmetleri verilebilir.
Erdemli malların varlık nedenlerini R. Musgrave iki nedenle açıklamaktadır. Bunlardan
birincisi, bireyin rasyonel kararı alabilmesi için bu seçimle ilgili alternatiflere ve gerekli
bilgilere gereksinimi vardır. Geçici olarak konulan zorunlu tercihler, uzun dönem içerisinde
bireyin sağduyulu özgür seçimiyle bağdaşabilir. İkinci olarak bireylerin faydaları arasında
karşılıklı etkileşim, bağımlılık vardır. A'nın fayda fonksiyonunda [Ua,=Ua(Xa,Ya,Yb)]
görüldüğü gibi A bireyi Y malını kullanması durumunda ve B bireyinin bu malı kullanması
durumunda da fayda sağlamaktadır. Bazı temel malların geniş bir ölçekte kullanılmasının
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ardındaki tavır, yiyecek, barınma, sağlık ve benzeri malların tüketiminde sosyal minimumu
gerçekleştirme arzusudur.
Bazı piyasa yanlısı ekonomistler ise aşağıdaki nedenlerden bir ya da birkaçı nedeniyle
erdemli malların varlığını kabul etmemektedir.
İlke olarak, bireyler neyin kendi yararlarına olduğu konusunda daha iyi karar verirler,
Toplumun bireye göre daha iyi bilgilenmesi nedeniyle faydanın farklı farklı değerlendirilmesi
söz konusudur. Bireyler kendi faydalarıyla ilgili bilgi eksikliği içindedir. Böylece erdemli
mallar bu özel mal kategorisi içinde düşünülmektedir. Bunlar yalnızca halkın kötü
bilgilendirildiği mallara örnektir. Toplum, bireylerin bazı malları tüketmesini, bu malların
erdemli olmasından dolayı değil sağladığı dışsal faydasından dolayı ister.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde devletin piyasaya müdahale etme nedenleri, kamu malı kavramı ve türleri
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlığının sebepleri arasında sayılamaz?
a) Tam kamusal mallar
b)Yarı kamusal mallar
c) Ortak mallar
d)Özel mallar
e) Serbest mallar
2. Ödeme yapılmaksızın yararlanmanın mümkün olmaması ne demektir?
a) Faydalanma ilkesi
b)Bedavacılık
c) Dışlama ilkesi
d)Transfer ilkesi
e) Ortakların trajedisi
3. Aşağıdakilerden hangisi kamusal malların özellikleri arasında sayılamaz?
a) Tüketimde rekabetin olmaması
b)Dışlama olmaması
c) Ulusal güvenlik, sokak aydınlatılması gibi malları içermesi
d)Ortakların trajedisiyle karşılaşılması
e) Faydasının bölünememesi
4. Vakıflar Bankasının sunduğu bankacılık hizmetleri aşağıdaki mal ve hizmetlerden hangisinin
kapsamına girer?
a) Tam kamusal mal
b)Yarı kamusal mal
c) Erdemli mal
d)Ortak mal
e) Özel mal
5. Sağlık hizmetleri aşağıdaki mal ve hizmetlerden hangisinin kapsamına girer?
a) Tam kamusal mal
b)Yarı kamusal mal
c) Erdemli mal
d)Ortak mal
e) Özel mal
Cevaplar: 1-D, 2-C, 3-D, 4-E, 5-B
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4. DIŞSALLIKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

4.

DIŞSALLIKLAR
4.1. Tanımı ve Özellikleri
4.2. Dışsallık Türleri
4.2.1. Üreticiden Üreticiye
4.2.2. Üreticiden Tüketiciye
4.2.3. Tüketiciden Üreticiye
4.2.4. Tüketiciden Tüketiciye
4.3. Devletin Dışsallıklara Müdahale Yöntemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Dışsallık kavramı nedir?
2. Dışsallık türleri nelerdir?
3. Hangi durumlarda dışsallıklara devlet müdahalesi gereklidir?
4. Dışsallıklara olan devlet müdahalesi yöntemleri nelerdir?
5. Pozitif ve negatif dışsallık ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Dışsallık kavramı

Dışsallık kavramının
öğrenilmesi

Dışsallık türleri

Dışsallık türlerinin
örnekleriyle birlikte
öğrenilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Dışsallıklara olan devlet
müdahalesi yöntemleri

Dışsallıklara olan devlet
müdahalesi yöntemlerinin
bilinmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
dışsallık, pozitif dışsallık, negatif dışsallık, Coase teoremi, çok yönlü dışsallık
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Giriş
Devletin ekonomiye müdahale etmesinin gerekçelerinden birisi dışsallıklardır. Devlet
dışsallıklar nedeniyle yapması gereken müdahaleleri yapmadığı sürece, kaynak dağılımında
etkinlikten uzaklaşılmaktadır.
Dışsallıklar farklılıkları olmasına rağmen, kamu mallarına benzerlik göstermektedir.
Öncelikle dışsallıkta da kamu mallarında da aynı mal veya hizmet birden çok bireyin fayda
veya üretim fonksiyonuna eşzamanlı olarak fiyat mekanizması dışında girmektedir.
Farklılıklarından ilki, dışsallıkta bireylerin elde ettikleri özel faydalar yeteri kadar büyüktür.
Dolayısıyla bireyler veya firmalar söz konusu faaliyeti yürütmek için yeterli motivasyona
sahiptirler. Kamu malında ise bireylerin elde edeceği özel faydalar katlanacağı maliyetlerden
çok fazla olacağı için bireylerce üretilmek istenmezler. Bir diğer farklılık ise dışsallıkların istek
dışı ortaya çıkmasıdır. Hiçbir rasyonel birey sadece dışsal fayda veya zarar yaymak için
faaliyette bulunmaz Kamusal mallarda ise bu tür bir istek dışı durum söz konusu değildir.
Dışsallıkların kamu malı özellikleri nedeniyle, kamu mallarında olduğu gibi bir bilgi sorununu
içerdiğini de ayrıca belirtmek gerekir.

4.1. Tanımı ve Özellikleri
Devletin ekonomiye müdahale etmesinin gerekçelerinden birisi dışsallıklardır. Devlet
dışsallıklar nedeniyle yapması gereken müdahaleleri yapmadığı sürece, kaynak dağılımında
etkinlikten uzaklaşılmaktadır.
Dışsallıklar farklılıkları olmasına rağmen, kamu mallarına benzerlik göstermektedir.
Öncelikle dışsallıkta da kamu mallarında da aynı mal veya hizmet birden çok bireyin fayda
veya üretim fonksiyonuna eşzamanlı olarak fiyat mekanizması dışında girmektedir.
Farklılıklarından ilki, dışsallıkta bireylerin elde ettikleri özel faydalar yeteri kadar büyüktür.
Dolayısıyla bireyler veya firmalar söz konusu faaliyeti yürütmek için yeterli motivasyona
sahiptirler. Kamu malında ise bireylerin elde edeceği özel faydalar katlanacağı maliyetlerden
çok fazla olacağı için bireylerce üretilmek istenmezler. Bir diğer farklılık ise dışsallıkların istek
dışı ortaya çıkmasıdır. Hiçbir rasyonel birey sadece dışsal fayda veya zarar yaymak için
faaliyette bulunmaz Kamusal mallarda ise bu tür bir istek dışı durum söz konusu değildir.
Dışsallıkların kamu malı özellikleri nedeniyle, kamu mallarında olduğu gibi bir bilgi sorununu
içerdiğini de ayrıca belirtmek gerekir.
Dışsallıklar farklı şekillerde sınıflandırılabilir. En genel olarak, yayılan dışsallığın fayda
veya zarar vermesine göre sınıflandırma sözkonusu olabilir. Bu durumda bir fayda söz konusu
ise, dışsal fayda, zarar söz konusu ise, dışsal zarar olarak nitelendirilebilir. Öte yandan, dışsallık
tek yönlü veya çok yönlü olabilir. Tek yönlü dışsallıkta, bir ekonomik birim, diğer birimi tek
yönlü olarak etkilemektedir. Çok yönlü dışsallıkta ise, her bir ekonomik birim dışsallık
yaymakta ve dışsallıktan etkilenmektedir. Çok yönlü dışsallığın en iyi örneği olarak ortak
mallarda ortaya çıkan sorun gösterilebilir. Dışsallığın yönünün yanı sıra dışsallıktan etkilenen
alan ya da bireyin sayısı da bir sınıflandırma yöntemi olarak benimsenebilir. Oluşan bir
dışsallıktan az sayıda bireyin etkilenmesi kimi zaman devlet müdahalesini gerektirmezken, çok
sayıda bireyin etkilendiği durumda devletin düzenleyici rolü kaçınılmaz bir şekilde ortaya
çıkacaktır. Bu duruma basit bir örnek vermek gerekirse, iki öğrencinin birinin sigara içmesinin
yaratacağı dışsallık etkileme alanı açısından devlet müdahalesini gerektirmemekte, ancak bir
öğrenci yurdunun çalışma salonunda sigara içilmesi devlet müdahalesini dolayısıyla yurt
yönetimini harekete geçirecektir. Tüm bu sınıflandırma yöntemlerinin olmasına karşın,
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dışsallıklar maliye literatüründe genellikle faaliyet türlerine göre sınıflandırılmaktadır. Buna
göre dışsallıklar, üreticiden üreticiye, üreticiden tüketiciye, tüketiciden tüketiciye ve
tüketiciden üreticiye dışsallıklar olarak gruplandırılmaktadır.
4.2. Dışsallık Türleri
4.2.1. Üreticiden Üreticiye
Bir firmanın üretim faaliyetleri diğer firmanın veya firmaların üretim olanaklarını
olumlu yada olumsuz yönde etkilediği takdirde üreticiden üreticeye dışsallık
gerçekleşmektedir. Bir akarsuyun yukarı bölümünde faaliyet gösteren bir üretim tesisinin
atıkları ile suyu kirletmesi sonucu üretim sürecinde su kullanan ve su yatağının alt kısmında
faaliyette bulunan firma olumsuz şekilde etkilenecektir. Bu durum üreticiden üreticiye
gerçekleşen dış maliyet niteliğinde bir etki olup, bir üreticinin diğerine olan üretim maliyetini,
üretim kalitesini vb. etkileyeci rol oynayacaktır. Belirli bir gölde avlanan balıkçının yakaladığı
balıklar, diğer balıkçıların avlanmasını güçleştirmesi, üreticiden üreticiye dışsallıklara örnektir.
Petrol araması yapan bir kuruluş belli bir alanda petrol bulduğu zaman, diğer araştırmacı
kurumlarada değerli kullanışlı bilgiler sunmuş olmaktadır. Aynı şekilde bir firma kendi
amaçları doğrultusunda istihdam ettiği iş gücünü eğittiği zaman, çeşitli nedenlere bağlı olarak
diğer işverenlerin yanına geçen kişiler ikinci işverene de fayda sağlamış olurlar.
4.2.2. Üreticiden Tüketiciye
Bu tür dışsallıklar bir üretim faaliyetinin tüketicilerin fayda fonksiyonlarına
fiyatlanmaksızın olumlu veya olumsuz etki yapmasıyla görülmektedir.
Olumsuz Etki: Bir üretim tesisinin çevreyi kirletmesinden dolayı yakında yaşayan bireylerin
sağlıkları bozulabilir. Böyle bir durumda bir fabrikanın faaliyetinden kaynaklanan dış maliyetin
tüketici tarafından karşılanması söz konusu olmaktadır. Bir fabrika bacasından çıkan zararlı
dumanların, tüketicilerin sağlıklarını bozması, üretimlerinde zararlı gazları kullananların ozon
tabakasını delmesi sonucu, güneş ışınlarının insanlara zarar vermesi bu tür dışsallıklara örnek
olarak gösterilebilir.
Olumlu Etki: Yol, su ve enerji imkanlarının bulunmadığı bir yörede bir üretim fabrikasının
kurulması o yörede ve civarında yaşayanlara yol, su, enerji imkanı yaratabilir. Böyle bir
durumda üreticinin üretimi sırasında dikkate almadığı yararlarından da doğrudan maliyetine
katlanmadıkları bir fayda ortaya çıkmış olmaktadır.
4.2.3. Tüketiciden Üreticiye
Tüketiciden üreticiye dışsallık örnekleri oldukça ender ortaya çıkmaktadır. Bir
başbakanın televizyonda kuşburnu çayını içerken, onun çok güzel ve sağlıklı olduğunu
açıklaması kuşburnu üreticilerine olumlu bir etki yapacaktır. Bir başka örnekte başbakanın
pırasa yemeğinden nefret ettiğini açıklaması pırasa üreticilerine dışsal zarar verecektir.
4.2.4. Tüketiciden Tüketiciye
Bu tür dışsallıklar oldukça fazla karşılaşılan dışsallıklardır. Tüketicinin hoşnut kaldığı
bir ürün nedeniyle çevresine olumlu tanıtımda bulunması ya da bir firmanın kalitesiz yada
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bozuk ürününü satın almış bir tüketicinin, bu ürünü firmaya iade etmek veya zarının
karşılanmasını istemek yerine bu yola gitmeyerek, potansiyel tüketicilerle bu durumu
duyurması, bir üretici firamanın üretimi hakkında tüketici tarafından edinilen olumsuz yargının
gerek bireysel olarak gerekse basın aracılığıyla çevreye duyurulması firma tarafından o ürün
için öngörülmüş olan ekonomik ve teknik ömrün firmanın amaç ve kontrolü dışındaki önlem
ve uygulamalarla değiştirilmesi dış maliyet şeklindeki tüketici – üretici dışssallığına örnek
olarak gösterilebilir.
4.3. Devletin Dışsallıklara Müdahale Yöntemleri
Dışssallıklar maddi veya ruhsal nitelikte olabilmektedir. Çevre kirlenmesi tüketiciyi
maddi nitelikte etkiler. Otomobil kullanımının yol açtıığı çevre kirlenmesinden kaynaklanan
hoşnutsuzluk ruhsal olabileceği gibi maddi nitelikte gerçekleşebilir. Örneğin bir tatil dönemi
başlanğıcı veya dönüşünde şehirler arası karayollarındaki araç sayısının artışı hem maddi
hemde ruhsal açıdan tüketcilerin birbirlerini etkilemelerine dışssal maliyetlerin ortaya
çıkmasına neden olmaktadır.
Dışsallıklar söz konusu olduğunda devletin müdahale yöntemleri; vergileme,
sübvansiyon, miktar kısıtlamaları, mülkiyet haklarını düzenlemedir. Grafik 1’de, devlet
vergileme yöntemini seçmiş ise, her bir X miktarına t (ab) kadar vergi koyarsa, A bireyinin
karşılaştığı maliyet sadece MCX olmayacak MCX +t olacaktır. Böylece devlet, X faaliyetini
toplum için en uygun XS düzeyine çekmiş olacaktır. Dikkat edilecek olursa devletin koymuş
olduğu vergi XS miktarında X faaliyetinin yaratmış olduğu dışsal zarar kadardır. X S faaliyet
düzeyinde, aXS dikey uzaklığı sosyal maliyeti (MCX +MDB) ifade etmekteyken, bXS arası
marjinal maliyeti gösterdiğine göre ab arasıda XS düzeyindeki marjinal dışsal zararı
vermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, yaratılan dışsal zararın tamamen
ortadan kalkmadığı, ancak toplum tarafından tercih edilen uygun bir düzeye çekildiğidir.
Devlet sübvansiyon yöntemini tercih eder ve A bireyine faaliyetini kısması karşılığında
ab miktarı kadar sübvansiyon vereceğini açıklarsa, A bireyi için faaliyeti bir birim arttırmanın
maliyeti, katlandığı marjinal maliyet (MCX) ile birlikte vazgeçmiş olduğu sübvansiyon
olacaktır. Üretimi azaltmanın A'ya sağladığı fayda ise, dolayısıyla, MC X den kurtulmak ve
sübvansiyon almak olacaktır. MCX +t doğrusu Xp 'den başlayarak X'in azalması karşılığında
A'ya marjinal kazanç doğrusu gibi değerlendirilebilir. Aynı şekilde MBA , X'in sınırlanmasının
A'ya maliyeti gibi düşünülebilir. A bireyi kendi marjinal kazancı ile marjinal maliyetinin
eşitlendiği, a noktasında yani XS faaliyet düzeyinde karar verecektir. Bunun anlamı ise,
vergileme yönteminde olduğu gibi, yine en uygun faaliyet miktarının seçilmesidir.
Grafik 1. Dışsallıklara Devletin Müdahale Yöntemleri

61

Mülkiyet haklarının düzenlenmesi de dışsallık sorunu ile mücadele etmenin bir başka
yoludur. Yukarıdaki örnekte A veya B bireyine malvarlığı hakkını verme dışsallık sorununu
çözecektir. Örneğin A'ya malvarlığı haklarını verildiğinde A'nın faaliyet düzeyi (Xp düzeyi)
kendisi için uygundur. Ancak, Xp düzeyi sosyal olarak uygun bir nokta olmadığı için, A'nın
faaliyetinin kısıtlanması ile toplum kazançlı çıkabilecektir. İki birim arasında maliyetsiz
pazarlık yapılabilecekse, B bireyi gönüllü olarak A bireyine faaliyeti kısıtlaması için ödeme
yapmak isteyecektir. Grafik 1’de faaliyeti Xs düzeyine indirmek için, en fazla elde ettiği dışsal
zarar kadar (MDB eğrisinin altında kalan kadar) ödeme yapmak isteyecektir. A birimi de, enaz
tüketici artığındaki azalma kadar (marjinal kazanç doğrusu ile MCX arasında kalan alan kadar)
ödeme aldığında faaliyetini kısmak isteyebilecektir. Faaliyeti toplum için en uygun Xs düzeyine
indiren pazarlığın başlaması için, B'nin maksimum ödemek istediği miktar, A'nın almak istediği
minimum miktarı aşması gerekmektedir. Pazarlık bu iki miktar birbirine eşit oluncaya kadar
devam edecektir. Sonuçta etkin düzey olan Xs belirlenecektir.
İkinci olarak B bireyine gerekli malvarlığı hakları verilebilir (A bireyi yarattığı
zararlardan sorumlu tutulursa). B bireyi A bireyinin mülkiyetine verdiği zararların tazmin
edilmesini isteyecektir. Bu tür zararlar karşılığı tazminatların hukuk sistemi tarafından
maliyetsiz olarak çözüldüğü varsayılırsa, B bireyi'nin elde ettiği zarar (MDB eğrisinin altında
kalan alan) kadar, A bireyi tazminat ödeyecektir. Kaynakların etkin tahsisi, maliyetsiz pazarlık
varsayımı ile, mal varlığı hakkının kime verildiğine bağlı olmaksızın ortaya çıkması “Coase
teoremi” olarak adlandırılmaktadır.
Uygulamada, devlet başka düzenleyici politikalarda izleyebilir. Örneğin, kirliliği
azaltmak amacıyla, firmaların faaliyetlerine miktar kısıtlamaları getirebilir. Bu kısıtlama,
üretim miktarının önceden belirlenmiş bir miktarı aşmamasını, çevre kirliliği yaratan bazı
girdilerin, örneğin altın üretiminde girdi olarak kullanılan siyanür kullanımının kısıtlanması,
şeklinde olabilir. Diğer yöntemlere göre kolay uygulanabilir olması nedeniyle devletlerin
sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir. Bu çözümün olumsuz yanı ise, kaynakların optimal olmayan
tahsisidir. Örneğin çevre kirliliği yaratan tüm firmalar (küçük ve büyük ölçekteki), bu yöntemle,
aynı kısıtlamalara tabi olacağından ya büyük ölçekli firmaların aşırı kısıtlanmasına ya da küçük
ölçekli firmaların üretimlerini arttırmasına neden olabilecektir. Farklı firmalar farklı düzeylerde
dışsallık yaymayı göze alabilir.
Alternatif bir kurumsal yöntem dışsallıkların düzeltilmesi için kullanılabilir. Bu yöntem
bir piyasa oluşturmaya dayanmaktadır. Bu yöntemi uygulayabilmek için devlet, belirli bir
faaliyet düzeyini toplumsal olarak kabul edilebilir olduğunu ve faaliyetlerin devlet tarafından
maliyetsiz izlenebildiği varsayılmaktadır. Devlet “çevre kirliliği hakları” piyasası oluşturarak,
firmaların dışsallık yayan faaliyeti yürütmek için, bu hakları satın almasını zorunlu kılabilir. Bu
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hakların miktarı kabul edilebilir faaliyet düzeyinde sabitleştirildiğinde, faaliyeti yürütmek
isteyen firmaların teklifleri ile, bu hakların bir fiyatı oluşacaktır. Çevre kirliliği hakları piyasası,
devletin seçmiş olduğu faaliyet düzeyini garanti edecek ve çevreyi kirletmeyi göze alabilecek
firmalar arasında çevre kirliliği haklarının da en uygun dağılımı sağlanacaktır.
Basit örnekte dışsal zararlar için önerilen çözümlerin tümü etkin sonuçlar yaratırken,
gerçek hayatta bazı çözümler kullanılamayabilir. Nedenlerin en önemlisi, çok sayıda bireyin
eşzamanlı olarak dışsallıkta taraf olmasından kaynaklanmaktadır. Çevreye dışsal zarar yayan
bir firma eşzamanlı olarak çok sayıda bireyi etkilemektedir. Böyle bir durumda, pazarlık usulü
bedavacılık sorununa neden olacaktır. Dışsallıktan zarar gören birimler faaliyet düzeyinin
düşürülmesi için ödemek zorundaysalar, gerçek zararlarını açıklamak istemeyeceklerdir.
Pazarlık usulü, bu nedenle, kullanılamayacak ve vergileme veya sübvansiyon gibi kolektif ve
zorlayıcı önlemlerin alınması gerekmektedir. Sübvansiyon yöntemi, sübvansiyon düzeyinin
belirlenmesi için belirli bir faaliyet düzeyinin esas alınması gerektiği için uygulama güçlüğü
vardır. Birçok bireyin dışsallıkta taraf olması halinde geriye bir tek vergileme çözümü
kalmaktadır. Vergileme yönteminin uygulanmasında çok kolay değildir. En uygun faaliyet
düzeyinin belirlenmesinde “deneme-yanılma” usulü kullanılacaktır. Bir başka deyişle, bir vergi
oranı belirlenecek, bu verginin sonucunda ortaya çıkan faaliyet düzeyine göre, vergi oranı
istenen bir düzeye ulaşıncaya kadar tekrar düzenlenecektir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde dışsallık kavramı ve türleri kavramsal olarak anlaşılmış, dışsallıklara
devletin müdahale yöntemleri öğrenilmiştir.

66

Bölüm Soruları
1. Bir ekonomik birimin faaliyeti dolayısıyla diğer ekonomik birim veya birimler üzerinde
dolaylı olarak görülen olumlu veya olumsuz etkiler nasıl ifade edilir?
a) Etkinlik
b)Dışsallık
c) Fırsat maliyeti
d)Azalan verimler
e) Artan tüketim
2. Dışsallıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Üretim veya tüketim sürecinde ortaya çıkabilirler.
b)Kaynak dağılımında etkinliğin bozulmasına yol açarlar.
c) Neden oldukları fayda ve zararlar piyasa dışıdır.
d)Pozitif veya negatif olabilirler.
e) Pazarlanabilirler.
3. Bir özel hastanenin çevresinde hizmet sunan eczanelere sağladığı avantaj dışsallık
türlerinden hangisine örnek olabilir?
a) Üreticiden üreticiye olumsuz dışsallık
b)Üreticiden üreticiye olumlu dışsallık
c) Üreticiden tüketiciye olumlu dışsallık
d)Üreticiden tüketiciye olumsuz dışsallık
e) Tüketiciden tüketiciye olumsuz dışsallık
4. Kapalı mekanlarda ve ortak kullanım alanında sigara içme yasağının getirilmesi devletin
olumsuz dışsallıklara karşı aldığı önlemlerden hangisine örnektir?
a) Vergileme
b)Sübvansiyon
c) Piyasa oluşturma
d)Miktar kısıtlaması
e) Mülkiyet haklarını belirleme
5. Bir mağazadan aldığı üründen memnuniyet duyan birinin başka bir tüketiciye bu ürünü ve
mağazayı önermesi sonucunda aşağıdaki hangi dışsallık türü ortaya çıkar?
a) Üreticiden üreticiye olumsuz dışsallık
b)Üreticiden üreticiye olumlu dışsallık
c) Üreticiden tüketiciye olumlu dışsallık
d)Üreticiden tüketiciye olumsuz dışsallık
e) Tüketiciden tüketiciye olumlu dışsallık
Cevaplar: 1-B, 2-E, 3-B, 4-D, 5-E
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5. KAMU HARCAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

5.

KAMU HARCAMALARI
5.1. Kamu Harcamalarının Tanımı
5.2. Kamu Harcamalarının Artışı Açıklayan Yaklaşımlar
5.2.1. Wagner Kanunu
5.2.2. Peacock-Wiseman Yaklaşımı
5.2.3. Diğer Görüşler
5.3. Kamu Harcamalarının Artış Nedenleri
5.3.1. Görünüşte Artış Nedenleri
5.3.2. Gerçek Artış Nedenleri

69

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kamu harcaması tanımı ve kapsamı nedir?
2. Kamu harcamalarını açıklayan yaklaşımlar nelerdir?
3. Wagner Kanununu açıklayınız.
4. Peacock-Wiseman Yaklaşımı nedir?
5. Kamu harcamalarının gerçekte ve görünürde artış nedenleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Kamu harcaması tanımı ve
kapsamı

Kamu harcaması tanımının
ve kapsamının öğrenilmesi

Kamu harcamalarını
açıklayan yaklaşımlar

Kamu harcamalarını
açıklayan yaklaşımların
öğrenilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Wagner Kanunu

Wagner Kanununun
anlaşılması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Peacock-Wiseman
Yaklaşımı

Peacock-Wiseman
Yaklaşımının anlaşılması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Kamu harcamalarının
gerçekte ve görünürde artış
nedenleri

Kamu harcamalarının
gerçekte ve görünürde artış
nedenlerinin öğrenilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Wagner Kanunu, Peacock-Wiseman Yaklaşımı
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Giriş
İktisat ve maliyecilerin 1950'lere kadar, esas olarak, kamu gelirlerinin üzerinde durdukları
görülür. Bu bilim dallarında çalışan bilim adamlarının, kamu gelirleri yanında kamu
harcamalarının üzerine gerçekten eğilmeleri ve bu konudaki çalışmalarını yoğunlaştırmaları
1950 sonrası döneme rastlar. 1950'lere kadar ihmal edilen kamu harcamaları, devletin
görevlerinin giderek artması sonucu, bu dönemden sonra dikkatleri üzerine çekmeye
başlamıştır. Kamu hizmetlerinin ve kamu harcamalarının artışı, ülkeden ülkeye ve zaman içinde
farklılıklar gösterse de genel olarak bazı eğilimler belirlenebilmektedir. Gelir artışı, nüfus artışı,
savaşlar ve benzeri nedenler, geleneksel kamu hizmetlerine olan talebi arttırmıştır. Bunun
yanında, kamu maliyesinin işlevleri olarak fiyat istikrarını, adil bir gelir bölüşümünü, tam
kullanım (istihdam) ve ekonomik kalkınmayı sağlama gibi önemli sorunları çözmekte, piyasa
ekonomisinin yetersiz olduğu kanısının genellikle kabul edilmesi, bir çok faaliyet alanının
devletin görevleri arasına girmesine neden olmuştur. Kamu maliyesinin işlevleri konusundaki
bu değişiklikler sonucudur ki devlet, bu tür görevleri ile ekonomik ve sosyal yaşamı, yaptığı
müdahalelerle denetim altında tutmakta ve ulusal ekonomiye ve toplum hayatına yön
verebilmektedir. Devlet böylece görev ve uğraşı alanının genişlemesi ve ürettiği mal ve hizmet
türlerinin çoğalması nedeniyle, toplam kaynakların gittikçe artan bir oranını kullanma
durumunda kalmıştır. Bütün bu gelişmeler kamu harcamalarının ekonomik ve sosyal yaşam
üzerinde ihmal edilemeyecek kadar büyük etkilerinin olduğunu ve önemli bir ekonomik faaliyet
olarak ele alınması gerektiğini göstermiştir.

5.1. Kamu Harcamalarının Tanımı
Devletin yüklendiği işlevleri yerine getirebilmesi için bazı giderlere katlanması ve
harcamalar yapması gerekmektedir. Devletin varlığının temelini oluşturan toplumsal
ihtiyaçların giderilmesi için devletin bazı mal ve hizmetlerden yararlanması gerekmektedir.
Bunu sağlayabilmek için gerekli olan girdilerin tümü, harcamayı zorunlu kılmaktadır. Nitekim,
devletin istihdam ettiği sürekli ve süreli personel ücretleri, özel kesimden satın aldığı veya kendi
ürettiği mal, malzeme, araç, gereç gibi girdilere yaptığı ödemeler bu zorunluluğun bir
sonucudur.
Toplumsal hizmetlerin yerine getirilmesi yanında çağdaş devletin yüklendiği ekonomik
görevler de giderek önemli harcamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelir dağılımını
düzeltme, tam istihdamı gerçekleştirme, ekonomik kalkınmayı sağlama gibi amaçların devleti
sürekli olarak mal ve hizmet alımına yönelttiği bir gerçektir. Aynı zamanda bu amaçlar devleti,
zaman zaman özel kesime karşılıksız ödemelerde bulunmaya da yöneltmektedir. Hiç kuşkusuz
devletin yapmış olduğu bu harcamalar, belirli hedeflere ulaşmak için kullanmış olduğu
araçlardır. Bu durumda, kamu harcamalarını, devletin kamusal mal ve hizmet üretimi için
yaptığı harcamalar olarak tanımlayabiliriz. Bir başka deyişle kamu harcaması devletin net
değerinde bir azalışı ifade etmektedir.
Kamu harcamaları, devletin örgütlenme biçimine uygun olarak, kamu örgütleri
tarafından yapılır. Diğer bir deyişle, üniter devlet sisteminde kamu harcamalarının büyük bir
kısmı merkezi devlet örgütünce, bir kısmı yerel yönetimlerce ve bir kısmı da diğer kamu
kuruluşlarınca gerçekleştirilir. Kamu harcamaları ile ilgili çalışmalarda kamu harcamalarının
sınırı ve hangi kamu kuruluşlarının yaptığı harcamaların kamu harcamaları kapsamına gireceği
konusunda tartışmalar vardır. Merkezi devlet örgütünün ve yerel yönetimlerin yapmış olduğu
harcamaların kamu harcaması olduğu konusunda genel görüş birliği söz konusudur. Asıl
tartışma, diğer kamu kuruluşlarının harcamaları konusunda olmaktadır. Bu konudaki tartışma
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kamu iktisadi kuruluşlarının ve bazı ülkelerde ayrı tüzel kişilikleri olan kurumlarca yürütülen
sosyal güvenlik hizmetleri için yapılan harcamalar üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Bu tartışmalar sonucu dar anlamda kamu harcaması ve geniş anlamda kamu harcaması
kavramları ortaya çıkmaktadır. Dar anlamda kamu harcaması kavramı kapsamına, merkezi
devlet örgütü ve yerel yönetimlerin harcamaları girmektedir. Geniş anlamda kamu harcaması
kavramı ise merkezi devlet örgütü ve yerel yönetimler yanında kamu iktisadi kuruluşlarının,
sosyal güvenlik kuruluşları gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarının harcamaları ile vergi
harcamalarını kapsamaktadır. Geniş anlamda harcama kapsamında yer alan, kuruluşlara birinci
ünite de yer verilmiştir. Ancak “vergi harcamaları” kavramından söz edilmediğinden burada
açıklamak yerinde olacaktır. Vergi harcaması, devletin vergi olarak alması gereken
miktarlardan çeşitli nedenlerle ve çeşitli adlar altında vazgeçtiği miktarı ifade etmektedir.
Örneğin; vergi istisnası, vergi muafiyeti, yatırım indirimi, vergi indirimi gibi adlarla devlet
alacağı vergi miktarının bir kısmından veya tamamından vazgeçmektedir. Kamu harcamaları
ile ilgili yapılan çalışmalarda genellikle dar anlamda kamu harcaması ele alınmaktadır. Çünkü,
merkezi devlet örgütü ve yerel yönetimlerin dışındaki kuruluşların harcamalarındaki sistem ve
uygulama güçlükleri, bu harcamaların hesaplanmasını zorlaştırmaktadır.
5.2. Kamu Harcamalarının Artışı Açıklayan Yaklaşımlar
Kamu giderleri, görünürde veya gerçek anlamda artış gösterebilmektedir. Topluma
sunulan mal veya hizmetin kalitesinde veya miktarında bir artış meydana gelmemesine karşın,
kamu giderlerinin tutarında ortaya çıkan artışa "görünürde artış" denilmektedir. Topluma
sunulan mal veya hizmetin kalitesinde veya miktarında artış yanında, kamu giderlerinin
tutarının da artmasına ise "gerçek artış" denilmektedir. Kamu giderlerinin genel artış seyri
içerisinde, görünürde ve gerçek artış nedenleri birlikte etkili olmaktadır. Ülkelerin içinde
bulundukları ekonomik, mali, sosyal vb. koşullar sözü edilen faktörlerin etkilerinin aşama
aşama farklılık göstermesine yol açmaktadır. Sosyo-ekonomik ve mali açıdan güçlü ülkelerde
görülen artışın, genel olarak gerçek artış niteliğinde olmasına karşın, durumu yeterince güçlü
olmayan, sosyo-ekonomik darboğazların yoğun şekilde etkili olduğu ülkelerde görünüşte artış
nedenleri daha fazla rol oynamaktadır. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, uzun bir zaman
dizisi göz önüne alınırsa, gider rakamlarının bütün ülkelerde yükselme gösterdiği
görülmektedir. Kamu giderlerindeki bu artış; ülkelere göre ve ülkenin sahip bulunduğu
koşullara göre farklı bir seyir göstermektedir.

5.2.1. Wagner Kanunu
Alman ekonomist Adolph Wagner, 1883 yılında, "devlet faaliyetlerinde sürekli artışı
kanununu" ileri sürmüştür. Sosyal, ekonomik ve siyasi yapısı ne olursa olsun hizmetler merkez
ve yerel yönetim kuruluşları arasında nasıl bölünmüş bulunursa bulunsun, her ülkede kamu
giderlerinin sürekli bir şekilde arttığı görülmektedir. Alman ekonomist Adolph Wagner, kamu
harcamalarında sürekli bir artış olduğunu, çeşitli ülkelerde XIX. yüzyılda yaptığı incelemeler
sonucunda belirlemiştir. Bu genel eğilime bağlı olarak; "kamu harcamalarında artış kanunu"
olarak nitelendirdiği bir bilimsel sonuca varmıştır. Wagner, varlığını ileri sürdüğü bu kanunu
devletin ekonomik ve sosyal yapı içerisindeki rolünde ortaya çıkan değişmelere bağlamıştır.
Sosyal gelişmelerle ilgili baskılar ve bunun sonucu olarak, özel ve kamu ekonomisinin
büyüklüğünde oransal olarak değişme ortaya çıkmıştır. Wagner, kamu harcamalarının (en
azından belli bir süre için) milli hasıladan daha hızlı yükseldiğini belirlemiştir. Çeşitli istatistiki
veriler göz önünde tutulmak suretiyle yapılan analizlerde, aynı paralelde yaklaşımlarda
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bulunulmuştur. Wagner, gözlemlerini; gelişmiş batı ülkeleri ile ilgili çalışma sonuçlarına
dayandırmış ve bu artışın nedeni olarak, sanayileşme, sosyal gelişmeler ve alt yapının
geliştirilmesi amacıyla ortaya çıkan devlet faaliyetlerindeki büyüme zorunluluğunu görmüştür.
5.2.2. Peacock-Wiseman Yaklaşımı
Peacock ve Wiseman, 1961 yılında yaptıkları kamu harcamaları ile ilgili çalışmada,
devlet tarafından toplanan kamu gelirleri üzerinde durmuşlardır. Peacock ve Wiseman, kamu
harcamalarındaki artışın, kamu gelirlerindeki artışla ilgili olduğunu belirtmişlerdir.
Ekonominin, gelişmesine bağlı olarak sağlanan vergi hasılatı ve bunun sonucunda, yapılan
harcamalar düzeyinde de yükselme ortaya çıkar. Bu artış yanında, Peacock ve Wiseman,
İngiltere'de kamu harcamalarını 1890'dan 1900 yılına kadar incelemeleri sonucunda; savaşlar
gibi büyük bunalım dönemlerinde sözkonusu harcamaların sıçrama (yer değiştirme) yaptığını,
bunalım sonrası dönemlerde de eski düzeyine inmediğini belirlemişlerdir. Savaşlardan sonra
kamu harcamalarında bir azalış olsa bile bunun düzeyi eskisine kıyasla daha yüksekte olup,
kamu gelir ve harcamaları sürekli olarak yükselme eğilimi içerisindedir. Bu durum aşağıdaki
diyagramda (Şekil 2) belirtilmiştir.
Şekil 2. Sıçrama Tezi Örneği

Kamu giderlerinin artışında, sosyal devlet anlayışına bağlı olarak, devletin
gerçekleştirmek durumunda bulunduğu hizmetlerin çeşit ve boyutundaki değişmelerin de payı
büyüktür. Savaşlar vb. bunalımlar; devletin, toplumun daha önce önemsenmemiş çeşitli
sorunlarıyla ilgilenmesi sonucunu yaratabilir ve refah devleti sağlanması amacıyla sosyal
reformlara girişilmesine neden olabilir. Ayrıca, ekonomik kriz dönemlerinde yapılmış olan
savunma harcamalarının da etkisini gözden uzak tutmamak gerekir. Başka bir deyişle, kamu
giderlerinin artışında; savaşlar kadar, sosyal harcamalar ve barış dönemindeki savunma
harcamalarının önemli fonksiyonları vardır.
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5.2.3. Diğer Görüşler
1950'li yılların sonunda yapılan çalışmalar kamu harcamalarının artışının
açıklanmasında, yukarıda açıklanan klasik yaklaşımlardan farklı olarak, politik süreci (kollektif
karar alma süreci) kullanmaya başlamıştır. Kamu harcamalarının artışının kamusal tercihler
kuramı kapsamında ele alınarak incelenmesi oldukça yeni bir yaklaşımdır. Aşağıda kamusal
tercihler kuramında kamu harcamalarının artışına yönelik olarak yapılan bu açıklamalardan
bazılarına değinilmektedir.
Bu açıklamalardan biri, bütçe sisteminin karar alma süreci üzerinde durmakta ve
seçmenlerin piyasadaki tüketicilerden farklı olarak, kamu harcamalarının kendilerine
sağlayacağı faydalar ile yükleyeceği maliyetler arasında bir ilişki kuramadığı görüşünden
hareket etmektedir. Bu görüşe göre, örneğin, vergi yükümlüleri, kaynakta stopaj yöntemine
göre tahsil edilen dolaysız vergiler veya dolaylı vergiler sonucunda vergi ödediklerinin farkına
varmamakta (mali aldanma), bunun sonucu olarak da kendilerine sağlanan kamu hizmetlerinin
bedelini doğru olarak saptayamamaktadırlar. Bu durumda ise vergi yükümlülerinin kamu
hizmetlerine olan talebi artmakta, dolayısıyla kamu harcamaları artış göstermektedir.
Kamu harcamalarının artışı konusunda bir diğer açıklama ise bürokrasinin bütçe
üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. Niskanen'in geliştirdiği bu modele göre, bürokratların
ürettikleri hizmetlerin tek alıcısı hükümettir. Hükümet ise bu hizmetleri yalnızca bürolardan
sağlayabilmektedir. Böylece bu karşılıklı tekel ilişkisi bürokratları hükümetin karşısına kamu
hizmetlerini üreten tek birim olarak çıkarmakta ve onların daha fazla gelir, güç ve prestij
sağlama çabaları kamu harcamalarının artmasına neden olmaktadır.
Fayda maksimizasyonu amacıyla hareket eden politikacıların neden olduğu kamu
harcamaları artışı ise kamu harcamaları artışına ilişkin olarak kamusal tercihler kuramı
kapsamında ele alınan diğer bir yaklaşımdır. Bu konuya iki açıdan yaklaşılabilir. Bunlardan
birisi, harcamalar üzerinde partilerin politik tercihlerindeki farklılıkların etkisi, diğeri ise
partilerin seçime ilişkin rekabetlerinin etkileridir. Partilerin politik tercihlerinin bütçe kararları
üzerinde bir etkisinin olup olmadığı, eğer varsa, bu etkinin nasıl olduğu konusu politik
bilimcilerin üzerinde en çok durdukları konulardan birisidir. Buna göre genellikle sol iktidarlar
döneminde işsizliği azaltıcı, ücret artışlarını destekleyici politikalar yoğunluk kazanırken, daha
muhafazakar iktidarlar döneminde bunun tersi politikalar yürütülebilmektedir. Örneğin, bu
konuda yapılan çalışmaların birinde, 1930 ve 1940'larda Avrupa ülkelerinde Sosyal Demokrat
ve İşçi Partilerinin Bakanlar Kurulunda temsil oranları arttığı zaman, grev faaliyetlerinin
azaldığı ileri sürülmüş, bunun nedeni olarak da, sol partilerin refah harcamaları için daha fazla
kaynak sağlama eğilimleri gösterilmiştir.
Kamu kesiminde harcama kararları üzerinde politikacıların etkisini belirleyen ikinci
yaklaşım seçime ilişkin olarak partiler arasında yapılan rekabettir. Bilindiği gibi, politikacılar
oylarını maksimize edecek, dolayısıyla yeniden seçilmeyi garanti edecek politikaları izleme
eğilimindedirler. Bu nedenle, her parti seçilebilmek ya da iktidarda kalabilmek için kamu
harcamalarını artırıcı politikalara yönelme eğilimi içinde olabileceklerdir. Buna göre, bazı
politikacılar, daha fazla oy toplamak için vergilerde bir azalma yapacakları konusunda söz
verirlerken, bazıları kamu harcamalarını artıracaklarını ileri süreceklerdir. Diğer bazı
politikacılar ise hem vergileri azaltacaklarını hem de harcamaları artıracaklarını ifade
edeceklerdir. Bu konuda yapılan gelişmelerde, genellikle, seçim rekabetinin kamu harcamaları
üzerinde genişletici bir etki yaratacağı ileri sürülmektedir. Örneğin, muhalefet partileri daha
fazla harcamada bulunacakları konusunda söz vererek seçmenlerden oy isteme eğiliminde
oldukları gibi, seçmenlerde gerçek kişisel gelirlerini artırmayı vaat eden partileri seçim
konusunda destekleme eğiliminde olacaklardır. Bu şekilde periyodik olarak gerçekleşen bu
seçim rekabetlerinin ekonomi üzerinde politik konjonktürel bir etki meydana getireceği
76

sonucuna varılabilir. Bu politik konjonktürel etki hemen seçim öncesi ve sonrası dönemde,
harcamaların artması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Böyle bir politik konjonktürel
dalgalanmanın varlığının kabulü halinde, muhalefet partileri seçimde destek sağlamak amacıyla
bazı programlara daha fazla harcama yapacakları konusunda söz verirken, iktidar partisi de
seçim desteğini artırmak için, harcamaları artırma eğiliminde olacak ve bütün bunların
sonucunda kamu harcamalarında, hemen seçim öncesinde ve eğer muhalefet iktidarı ele
geçirirse hemen seçim sonrasında alışılmamış hızlı bir artış meydana gelecektir.
William Baumal, kamu harcamalarının artışını, kamu kesiminin üretim fonksiyonunda
kullanılan girdilerin fiyatlarında ortaya çıkan artışlardan kaynaklanabileceğini belirtmiştir. Özel
sektörde ölçeğe göre artan getiri ve teknolojik gelişmeler nedeniyle emek faktörünün verimi
hızlı bir biçimde artmakta, kamu kesiminde ise verimlilik artışı çok yavaş kalmaktadır. Ayrıca
özel sektördeki emek faktörünün sermaye veya teknoloji ile ikamesi mümkün iken, kamu
kesiminde çalışan emeğin ikame olanakları çok güçtür. Bu nedenle kamu kesiminde emek
azalışı üretim düzeyin azalışı olarak yansıyacaktır. Özel sektördeki emeğin verimliliğinin
yüksek olması ücret düzeyinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Kamu kesiminin üretim
düzeyini aynı tutabilmesi için, emeğin özel sektöre kaymasını önlemesi gerekmektedir. Bunu
yapabilmenin bir yolu ise verimlilik artışı olmaksızın ücretlerin yükseltilmesidir. Buna bağlı
olarak da kamu harcamalarının artışı söz konusu olacaktır.
5.3. Kamu Harcamalarının Artış Nedenleri
Kamu giderlerinde ortaya çıkan büyüme veya artışlar, kısmen görünüşte, kısmen de
gerçek artış nedenlerinden kaynaklanmaktadır.
5.3.1. Görünüşte Artış Nedenleri
Kamu giderlerinin görünüşte artışı; ihtiyaçlarda köklü bir değişiklik olmamasına,
topluma götürülen hizmetlerde değişiklik bulunmamasına karşın, gider rakamlarının
yükselmesini belirtmektedir. Kamu giderlerinin görünüşte büyümesinde etkili olan faktörler;
para ekonomisinin yaygınlaşması, bütçe usulünün değişmesi, para değerinin düşmesi, ülke
sınırlarının büyümesi olarak belirtilebilir.
Para Ekonomisinin Yaygınlaşması: Ödemelerin aynî şekilde yapılması yönündeki
uygulamalardan, başka bir deyişle aynî ekonomiden, nakdî ekonomiye geçiş kamu giderleri
ile ilgili rakamların büyümesine yol açmıştır. Daha önceleri karşılığı aynî olarak ödenen kamu
hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili giderlerin, ekonomilerin gelişmesine bağlı olarak para
ile gördürülmesi, başka bir deyişle nakdi olarak finanse edilmesi, topluma götürülen hizmetlerin
boyutlarında değişiklik olmasa da, bütçede para olarak ifadesinin yükselmesine neden
olmuştur.
Bütçe Usullerinin Değişmesi: XX. yüzyılın başına kadar, devlet bütçesi gayrisafı usul ile değil,
safi bütçe usulüne göre hazırlanmaktaydı. Kamu gelirlerinin tahsili için yapılan masraflar, elde
edilen gelirden düşülüyor ve kalan, tutar bütçede yer alıyordu. Yapılan giderlerin ve sağlanan
gelirlerin toplamı ayrı ayrı ve açık bir şekilde görülemiyor, gelir ve gider kalemleri birbirlerinin
arkasına gizlenmiş oluyordu. İsraf ve suistimallere yol açabilen bu usul, devletin sahip olduğu
kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanımı, gerek kamu giderlerinin ve gerekse kamu
gelirlerinin kontrol ve denetimi bakımından, kullanılan rakamların anlaşılabilirliği açısından
önemli sakıncalar taşıdığından, terkedilmiş ve yerine gayrisafi usül kabul edilmiştir. Gelir ve
gider kalemlerinin birbirlerine mahsubu yapılmaksızın gösterilmesi, bütçe rakamlarının
kabarmasına, yükselmesine neden olmuştur. Safi usul içerisinde; örneğin, bir harcama yerine
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50.000 TL. gider yapılması, bu harcama yerinden de 10.000 TL. gelir sağlanması söz konusu
ise, bütçede o harcama yeri için; 50.000 TL. - 10.000 TL. = 40.000 TL. gider kalemi
gözükecektir. Gayrisafi usülde ise, bütçede giderler kısmında 50.000 TL. gelirler kısmında ise
10.000 TL. ayrı ayrı ve birbirinden ilişkisiz olarak yer alacaktır. Örnekten de görüleceği üzere,
yapılan hizmetin aynı olmasına rağmen, gayrisafi usülde, bütçe rakamları daha yüksek
gözükmektedir.
Para Değerinin Değişmesi: Yapılan hizmetlerin miktar veya kalitesindeki değişmenin
etkilerine bağlı olmaksızın, bütçe rakamlarının nominal artış göstermesinde, para değerindeki
düşmelerin önemli etkisi vardır. Önceki yıllarda belirli bir tutarda para ile gerçekleştirilebilen
bir kısım mal ve hizmetlerin aynen sürdürülebilmesi, enflasyonist etkiler sonucu daha fazla
harcama yapılmasına ihtiyaç gösterebilmektedir. Genel fiyat düzeyindeki yükselme nedeniyle,
topluma ulaştırılan o mal veya hizmetin, belki de niteliğinde ya da miktarında bir artma
olmadığı halde, yapılan harcama tutarı yükselmiş olmaktadır. Bir süre önce bir miktar para ile
gerçekleştirilebilen bir hizmet ya da satın alınabilen bir mal, bir süre sonra aynı tutardaki ödeme
ile gerçekleştirilemeyebilmektedir. Paranın satınalma gücünde ortaya çıkan azalışlar, kamu
hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için katlanılması gereken giderlerin de görünüşte, yani nominal
olarak artmasına yol açmaktadır.
Ülke Sınırlarının ve Nüfusun Büyümesi: Kamu giderlerinin görünüşte artışında etkili olan
bir faktör de ülke sınırlarının büyümesidir. Ülke sınırlarının büyümesi; halihazırda sunulan
kamu hizmetlerinin miktar ve kalitesinde herhangi bir artma olmamasına rağmen, sunulan
hizmetler dolayısıyla katlanılan giderlerin artmasına neden olur. Hizmet götürülmesi ve
yönetilmesi gereken alanların büyümesi sonucu, yapılan kamu giderlerinde de toplam olarak
artış ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki nüfusun artması yanında kompozisyonundaki değişme de
kamu hizmetlerinin düzeyinde artışa neden olmuştur. Ortalama yaşam süresinin uzaması,
eğitim standartlarının yükselmesi, sosyal devlet anlayışının uzantısı olarak devletten
beklentilerin ve devletin fonksiyonlarının değişmesi bu bakımdan önemlidir. Kamu giderlerinin
artışında nüfus artışına bağlı olarak; sağlık, eğitim, konut vb. konulardaki harcamalar kamu
giderlerinin büyümesinde etkili olmuştur. Başka bir deyişle nüfus artışı; devletin gördüğü
hizmete olan talebin gittikçe artmasına yol açmış, hizmetin kalite ve standardında herhangi bir
artma söz konusu olmasa dahi, kamu giderlerinin yükselen bir seyir göstermesi sonucunu
yaratmıştır. Aşağıda, gerçekte artış nedenleri incelenirken, nüfus artışlarının, kamu giderleri
açısından gerçekte artış yönü de incelenecektir.
5.3.2. Gerçek Artış Nedenleri
Görünüşte artışlar yanında, bütçe rakamlarının büyümesinde, gerçek artış nedenlerinin
de rol oynadığı bir gerçektir. Topluma götürülmesi gereken yeni mal ve hizmet türlerinin ortaya
çıkması, ekonomik, sosyal ve teknolojik koşullardaki değişiklikler sonucu toplumun devletten
beklentilerine bağlı olarak, devletin yüklendiği görevlerin niteliklerinde değişiklikler ortaya
çıkmaktadır.
Ekonomik Nedenler: İhtiyaçların sınırsız olması ve tatmin edildikçe yeni ihtiyaçların ortaya
çıkması, birey düzeyinde olduğu kadar toplum düzeyinde de etkili olan bir kuraldır. Buna bağlı
olarak, bireysel ihtiyaçlar gibi kamu ihtiyaçları da hem miktar, hem de nitelik olarak artma
göstermektedir. Devletin, yüklenmiş olduğu görevlerin boyut ve niteliklerinde değişim, fiskal
fonksiyonları yanında ekstrafiskal fonksiyonları da yapar hale gelmesi; ihtiyaçların ve buna
bağlı olarak hizmet ve gider kalemlerinin gittikçe yükselmesine neden olmuştur. Ekonomik
dengeyi bozucu baskılar ile ekonomik dengesizlik halleri de kamu harcamalarının büyümesinde
etkilidir. Ekonomik krizler, yeni devlet fonksiyonlarının ve hizmet alanlarının ortaya çıkmasına
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neden olabilir, özellikle, söz konusu krizler dolayısıyla toplumun refah düzeyini sürdürebilmesi
bakımından yapılan katkı ve ödemeler bu anlamda büyük önem taşır. 1930 ekonomik krizi
sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilmiş olan ekonomik nitelikli ve sosyal
güvenlik düzenlemeleri buna örnek olarak gösterilebilir. Genişleme dönemlerinde de, fiyat
yükselişleri kamu harcamalarının büyümesine neden olmaktadır. Bunlara bağlı olarak kamu
harcamalarında büyüme, söz konusu harcamaların içeriği ve bileşiminin değişmesi sonucunda
da gerçekleşebilmekte ve buna bağlı olarak bir kısım harcamaların diğerlerine kıyasla daha
fazla artması sonucunu yaratabilmektedir.
Teknolojik Nedenler: Ekonomik nedenlerle yakından ilişkilidir. Yeni teknik buluşlar yeni
ihtiyaçların doğmasına neden olmuş, hem bireysel hem de toplumsal boyutta önemli
ihtiyaçların karşılanması gereği ortaya çıkmıştır. Kara, deniz ve hava ulaştırması ile ilgili
araçların bulunması ve geliştirilmesi, bu araçlardan yararlanılabilmesi için gerekli harcamaların
yapılması sonucunu yaratmıştır. Sağlıkla ilgili hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi
için, bu alandaki teknik gelişmelerin izlenmesi ve ülkeye getirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Enerji,
telekomünikasyon, eğitim ve kültür alanlarında önemli harcamalar yapılması, sınai ve zirai
faaliyetlerin, savunma hizmetlerinin etkinleştirilmesi için teknoloji kullanımı, bütçe kalemleri
üzerinde önemli artışların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Teknolojik alanda buluş ve
gelişmeler, ihtiyaç düzeyinin ve bunlarla ilgili hizmetlerin artmasına yol açmıştır. Bu anlamda;
ulaşım, radyo, televizyon, su, elektrik, gaz, trafik hizmetlerini gerçekleştirmeye yönelik
harcamalar örnek olarak gösterilebilir.
Sosyal Nedenler: Ekonomik koşullardaki değişim yanında, toplumun yapısında da önemli
değişiklikler meydana gelmiştir. Toplumun belirli bir eğitim düzeyine ulaştırılması amacıyla,
ücretsiz eğitim ve öğretim hizmeti sunulması, kimsesiz ve düşkünlere, yaşlılara yönelik sosyal
tesisler, sağlık tesisleri, dinlenme tesisleri oluşturulması yanında, toplumun refah içerisinde
yaşamını sürdürmesi bakımından gerçekleştirilen uygulamalar, bütçe rakamlarının yükselmesi
sonucunu yaratmıştır. Kamu giderleri üzerinde; nüfus artışı dolayısıyla ortaya çıkan yeni hizmet
çeşitleri nedeniyle yapılan giderlerin büyümesi de etkili olmuştur. Başka bir deyişle, nüfus
artışı; devletin gördüğü hizmetlerin çeşit ve nitelikleri bakımından etkili olmuş ve giderlerin
gerçekte büyümesine yol açmıştır. Nüfusun şehirlerde yoğunlaşması, sanayileşmenin artması,
ulaşım ihtiyacının karşılanması ile ilgili uygulamalar, toplum sağlığı ile ilgili olarak çeşitli
problemlerin doğumuna neden olmuştur. Gerek yiyecek ve gerekse barınma ihtiyaçlarının
karşılanması çabaları yanında, insanların bir arada yaşamalarının gereği olarak ortaya çıkan (su,
temizlik, güvenlik, itfaiye gibi) hizmetlerin gerçekleştirilmesi harcama düzeyinin yükselmesi
sonucunu yaratmıştır. Toplumun yaşam standardının yükselmesine bağlı olarak, hizmet
beklentilerinin gerek miktar ve gerekse kalite olarak astması da bu açıdan etkili bulunmaktadır.
Savaş ve Savunma Harcamalarında Artış: Özellikle XIX. ve XX. yüzyıllarda, askeri
nedenlerle yapılan harcamalar önemli boyutlara ulaşmıştır. Savunma araç ve gereçlerinin,
silahlarının sürekli gelişim içerisinde bulunması ve maliyetlerinin yüksekliği, bütçe
rakamlarının; hem sürekli olarak hem de önemli boyutta yükselmesinde etkili olmaktadır.
Özellikle, savaş öncesi ve savaş dönemlerinde bu etki, rakamların önemli sıçramalar göstermesi
şeklinde ortaya çıkmaktadır. Savaşlar, kamu harcamalarının düzeyi üzerinde üç şekilde etkili
olmaktadırlar. Bunlardan birincisi, savaş uygulamasının yarattığı maliyet, ikincisi; milli
savunmayı sağlamaya yönelik çalışmaların maliyeti, üçüncüsü ise; savaş sonrası dönem ile
ilgili olarak karşılanması gereken maliyettir.
Nüfus Artışı: Nüfus artışı, kamu harcamalarını artıran gerçek nedenlerden bir diğeridir. Nüfus
artışları kent hizmetlerinin ve dolayısıyla kamu harcamalarının artmasına neden olmakta;
eğitim, sağlık, ulaşım, konut gibi hizmetlerin çeşitlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca,
nüfus yeni iş imkanları (istihdam) ve gelir dağılımı ile ilgili önemli sorunları da beraberinde
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getirmektedir. Az gelişmiş ülkelerde kamu hizmetleri zaten eksik ve yetersiz olduğundan
nüfusun hızla artması, devlet bütçesi üzerindeki yükü daha da ağırlaştırır. Çünkü, devlet mal ve
hizmet üretiminin hacmini nüfus ile doğru orantılı olarak artırmak zorunda kalmaktadır.
Siyasi Nedenler: Siyasi yapı da harcamalar üzerinde etkili olabilmektedir. Özellikle, toplum
bireylerinin oylarıyla seçtikleri kişiler ve partiler nedeniyle, gerek seçmenlerin arzularının
gerçekleştirilmesi bakımından nüfuzlarını kullanmaları gerekse partilerin taahhütlerini yerine
getirme çabaları, devletin yeni bazı görevler üstlenmesine yol açabilir. Bunun doğal bir sonucu
olarak da bütçe gider rakamları yükselmektedir.
Devlet Anlayışında Meydana Gelen Değişmeler: Devlet anlayışında meydana gelen
değişmeler, kamu hizmetlerinin gittikçe gelişmesine ve genişlemesine yol açarak kamu
harcamalarının gerçek artış nedenlerinden biri olmuştur. Bilindiği gibi, klasik anlayışta devlet
tarafından yürütülen kamu hizmetleri oldukça sınırlı idi. Zamanla bu hizmetler hem nitelik
bakımından daha iyi karşılanmaya başlanmış, hem de bunların türleri artmıştır. Böylece devlet,
daha fazla kamu harcaması yapmak zorunda kalmıştır. Diğer bir anlatımla, kamu hizmetlerinin
daha yaygın ve nitelikli olarak yerine getirilmesi isteği sonucu bunlar için daha fazla harcama
yapılması amacı, çağdaş devletin temel ilkelerinden biri haline gelmiştir. Sosyal refah devleti
kavramı ile bütünleşen bu amaca göre devlet, sağlık, eğitim, konut, sosyal güvenlik gibi kamu
hizmetlerini vatandaşlarına sunarak, onların hayat düzeylerini yükseltmekle zorunlu
sayılmıştır. Kamu harcamalarının artışında sosyal güvenlik harcamalarının önemi giderek
artmaktadır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kamu harcamasının tanımı ve kapsamı çizilmiş olup, kamu harcamalarını
açıklayan yaklaşımlar öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Devletin vergi olarak alması gereken miktarlardan çeşitli nedenlerle ve çeşitli adlar altında
vazgeçtiği miktara ne denir?
a)
b)
c)
d)
e)

Vergi erezyonu
Vergi harcaması
Vergi geliri
Sübvansiyon
Vergi indirimi

2. Merkezi devlet örgütü ve yerel yönetimler yanında kamu iktisadi kuruluşlarının, sosyal
güvenlik kuruluşları gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarının harcamaları ile vergi
harcamalarını da kapsayan devlet harcamaları nasıl tanımlanır?
a)
b)
c)
d)
e)

Dar anlamda kamu harcaması
Geniş anlamda kamu harcaması
Kamu bütçesi
Merkezi yönetim harcamaları
Vergi harcaması

3. Devlet faaliyetlerinin sürekli artış yönünde olduğunu ileri süren ve teorisini bu kabule göre
açıklayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Wagner
Peacock
Wiseman
Colin Clark
Niskanen

4. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının görünürde artış nedenleri arasında yer
almaz?
a) Para ekonomisinin yaygınlaşması
b) Bütçe usullerinin değişmesi
c) Para değerinin değişmesi
d) Savaş ve savunma harcamalarında artış
e) Ülke sınırlarının ve nüfusun büyümesi
5. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek artış nedenleri arasında yer almaz?
a) Savaş ve savunma harcamalarında artış
b) Sosyal nedenler
c) Teknolojik nedenler
d) Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler
e) Ülke sınırlarının ve nüfusun büyümesi
Cevaplar: 1-B, 2-B, 3-A, 4-D, 5-E
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6. KAMU GELİRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.

KAMU GELİRLERİ
6.1. Kamu Gelirlerinin Tanımı
6.2. Kamu Gelirlerinin Türleri
6.2.1. Vergiler
6.2.2. Harçlar
6.2.3. Resimler
6.2.4. Şerefiyeler
6.2.5. Parafiskal Gelirler
6.2.6. Mülk, Teşebbüs ve Özelleştirme Gelirleri
6.2.7. Borçlanma Gelirleri
6.2.8. Para Basmaktan Doğan Gelirler
6.2.9. Fonlar
6.2.10. Para ve Vergi Cezaları
6.2.11. Diğer Kamu Gelirleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kamu gelirinin tanımı ve kapsamı nedir?
2. Kamu gelirlerinin türleri nelerdir?
3. Vergi ile harç arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?
4. Harç ile resim arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?
5. Şerefiye hangi durumlarda alınır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kamu gelirlerinin tanımı ve
kapsamı

Kamu gelirlerinin tanımının
ve kapsamının anlaşılması

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Kamu gelirlerinin türleri

Kamu gelirlerinin türlerinin
öğrenilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
vergi, harç, resim, şerefiye, parafiskal gelir
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Giriş
Kamu maliyesi, devlet faaliyetlerini, kamu harcamalarını ve kamu harcamalarının finansmanı
için alternatif gelir kaynaklarını inceleyen bir ilim daldır. Devlet, toplum halinde yaşayan
bireylerin faaliyetleri üzerinde otorite kullanmak ve bireylere temel mal ve hizmetleri sunmak;
bu mal ve hizmetler için finans kaynakları bulmak için oluşturulmuş bir organizasyondur. Tabii
ki, devletin hangi mal ve hizmetleri üreteceğine toplum karar verir. Ancak bu mal ve
hizmetlerin miktarı toplumsal kaynaklara bağlı olarak bir toplumdan diğerine farklılıklar
gösterebilir. Devletlerin ne yapacağı, ne kadar para harcayacağı ve bu harcamaların hangi
kaynaklardan finanse edileceği konuları o toplumdaki bireylerin politik kararları ile
belirlenecektir. Bu kararlar demokratik toplumlarda bireyler tarafından verilirken, totaliter
toplumlarda devlet tarafından saptanacaktır. Yelpazenin arasında karma ekonomiler yer alır.
Karma ekonomilerde ise devlet ve özel ekonomi bu kararları alacaktır. Devlet, önemli mal ve
hizmetleri sunan ve ekonomik faaliyetleri düzenleyen bir birimdir. Devlet mal ve hizmet
üretirken ekonomiden malzeme, işgücü, bina, arazi ve benzeri mal ve hizmetleri satın alır. Bu
olay ekonomide kaynakların özel kesimden kamu kesimine transferi anlamına gelir. Tabii ki bu
kaynak transferinin topluma bir maliyeti vardır. Kamu kesimine aktarılan kaynaklar kadar özel
kesimde üretim azalışı meydana gelecektir. Aynı zamanda kamu kesiminde üretilecek mal ve
hizmetler için kullanılacak kaynakların finansmanı yine toplumdaki özel ve tüzel kişilerce
sağlanacaktır. Kamusal finansman teknikleri yapı itibariyle özel finans tekniklerinden farklılık
gösterir. Mal ve hizmetler özel mal ve hizmetler, yarı kamusal mal ve hizmetler ve tam kamusal
mal ve hizmetler olarak üç başlık altında incelenebilmektedir. Özel ekonomilerde özel mal ve
hizmetler üretilir. Özel mal ve hizmetler bildiğiniz gibi faydası bölünebilen, ölçülebilen bir
özellik gösterir. Bu nedenle özel mal ve hizmetler yalnızca bunlara sahip olanlara bir fayda
sağladığı için piyasada mahrum bırakma ilkesine göre üretilirler. Bunlar piyasada bir bedel
karşılığı satın alınabilip tüketilebilmektedir. Başka deyişle özel ekonomide değişim piyasa
fiyatlarına bağlı olarak yapılmaktadır. Mal ve hizmetin bedelini ödemeyen bireyler ise bu mal
ve hizmetin tüketiminden, dolayısıyla faydasından mahrum bırakılmaktadır. Kamusal mal ve
hizmetlerin özelliği ise faydasının bölünemez olması ve piyasada fiyat karşılığı
satılamamasıdır. Bu mal ve hizmetler topluma sunulduğunda tüm bireyler bunların faydasından
yararlanırlar. Hiçbir birey bedel ödemese dahi bu mal ve hizmetlerin faydasından mahrum
bırakılamaz. Dolayısıyla milli savunma, diplomasi gibi mal ve hizmetlerin finansmanında
başlıca kaynak zorunlu tahsil edilen vergilerdir. Piyasada bazı mal ve hizmetler bireylere tek
tek fayda sağladığı gibi aynı zamanda topluma da fayda sağlarlar. Bunlara yarı kamusal mal ve
hizmetler denir. Örneğin eğitim ve sağlık hizmetleri bu kapsamdadır. Faydasının bir kısmının
bölünebilir, bir kısmının bölünemez olması nedeniyle bu mal ve hizmetler zorunlu ve gönüllü
finans araçlarıyla karşılanır. Başka bir deyişle bu mal ve hizmetler vergi ve harçlarla finanse
edilir. Görüldüğü gibi devletin ürettiği mal ve hizmetler piyasa fiyatları, vergi, harç ve benzeri
gelirlerle finanse edilebilmektedir.
6.1. Kamu Gelirlerinin Tanımı
Ülkenin içinde bulunduğu koşullara, toplumsal ihtiyaçlara ve tercihlere bağlı olarak
ortaya çıkan ve sınırları anayasa ile belirlenmiş bir kısım görevlerin devlet tarafından
üstlenildiği görülmektedir. Devletin yüklenmiş bulunduğu görevleri gerçekleştirebilmesi için
gelire ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç devletin çeşitli kuruluşları aracılığıyla, farklı kaynaklardan
sağlanır. Kamu hizmetleri ve kamu giderleri ile ilgili açıklamalar sırasında belirtildiği üzere,
devlet; mali, sosyal ve ekonomik nitelikteki fonksiyonlar görmektedir. Bu fonksiyonların
yerine getirilebilmesi, önemli finansal kaynaklan gerektirir. İşte devletin yüklendiği
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fonksiyonlan gerçekleştirmek amacıyla, anayasal sınırlar içerisinde başvurduğu ve
değerlendirdiği çeşitli kaynaklardan elde ettiği gelirlerin tümüne, kamu gelirleri denilmektedir.
6.2. Kamu Gelirlerinin Türleri
Kamu gelirleri çeşitli kaynaklardan sağlanmaktadır. Bunlar; vergiler, harçlar, resimler,
şerefiyeler, parafiskal gelirler, para ve vergi cezaları, mülk ve teşebbüs gelirleri, borçlanma
gelirleri, fonlar, para basmaktan doğan gelirler, bağışlar, ganimetler gibi gelirlerden
oluşmaktadır.

6.2.1. Vergiler
Devlet, gelir ihtiyacının çok önemli bir bölümünü vergilerle karşılar. Bu durum, bütün
ülkelerin gelir sistemleri açısından geçerlilik taşımaktadır. Klasik devlet anlayışının değişime
uğraması ve devletin sosyo-ekonomik nitelikte önemli fonksiyonlar görür hale gelmesi, verimli
ve özellikle önemli hasılat yaratabilir şekilde uygulanabilme olanağı, kamu gelirleri içerisinde
vergilerin rolünü artırmıştır. İlk şekliyle hediye gibi uygulanan, zaman içerisindeki gelişimine
bağlı olarak bilâhere zorunlu ödeme şekline dönüşmüş bulunan vergiler ile ilgili olarak gerek
bilimsel yönden ve gerekse uygulama itibanyla önemli gelişmeler olmuştur. Kamu gelirlerinin
% 75 - % 90'ını oluşturan vergiler, zorunlu bir ödeme olmaları, karşılıksız olarak, gerçek ve
tüzel kişilerden, para şeklinde alınmaları bakımından, diğer kamu gelirlerinden büyük ölçüde
ayrılırlar. Aşağıda inceleneceği üzere; harç, resim gibi bir kısım kamu gelirleriyle benzerlik
taşıyan tarafları bulunsa da, özellikle karşılıksız ve cebri olma nitelikleri, vergiye; kamu
gelirleri içerisinde ayrı bir yer sağlamakta ve önem vermektedir. Günümüzde duyulan fon
ihtiyacının sağlanması bakımından ülkeler, çeşitli vergi uygulamalarına yer vermektedirler.
Gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlardan alınan vergiler,
üretim veya tüketim aşamalarında alınan vergiler bu uygulamaların başlıca örneklerini
oluşturmaktadırlar.
Vergilerin özellikleri:
Vergi devlet veya yetkilerini devrettiği kuruluşlar tarafından alınır: Vergi Anayasal ilkeler
gereği devlet veya yetkisini devrettiği kuruluşlar tarafından alınabilir. Toplumda bunların
dışında kurum ve kuruluşların vergi koyma veya toplama yetkisi yoktur.
Vergi kamu harcamalarını finanse etmek için alınır: Vergilerin konulmasının temel amacı
kamu harcamalarının finanse edilmesidir. Ancak vergiler bu mali amacın dışında, gelir dağılımı
etkilemek ve ekonomik dengesizlikleri ortadan kaldırmak amacına da yönelik olabilir.
Vergi gerçek veya tüzel kişilerden alınır: Vergilerin mükellefleri gerçek veya tüzel kişilerdir.
Vergi karşılıksızdır: Vergi devletin sunduğu mal ve hizmetler karşılığında alınmaz. Yukarıda
belirtildiği gibi kamusal ve yarı kamusal mal ve hizmetlerde faydanın bölünmesi mümkün
olmadığı için mahrum bırakma ilkesi uygulanamaz. Bu mal ve hizmetler bir kez sunulduğunda
tüm toplum tarafından yararlanılır.
Vergi kesindir: Buna göre borçlanmada olduğu gibi belirli bir süre sonra verginin geri
ödenmesi mümkün değildir. Vergi ödeyen yükümlü, bir daha verginin geri ödenmesini talep
edemez.
Vergi devletin egemenlik hakkına dayalı olarak salınır: Vergi devletin egemenlik hakkına
dayalı olarak salınır. Verginin en önemli özelliği zor (cebir) öğesine dayanmasıdır. Bununla
birlikte bu zor öğesi vergilerin keyfi salınması anlamına gelmez.
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Vergi kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır: Egemenlik hakkına sahip olanların
vergileri keyfi olarak uygulamaları Anayasalarda vergiler kanunla konulur, değiştirilir veya
kaldırılır hükmüyle engellenmiştir.
Vergi parasal bir ödemedir: Geçmiş dönemlerde vergiler mal ve hizmetlerle
ödenebilmekteydi. Hatta Yol Vergisinde olduğu gibi bireyler bedenleriyle de vergiyi
ödeyebiliyorlardı. Ancak günümüzde bu uygulama yer almamaktadır. Vergi, özel kesimden
kamu kesimine parasal bir transferdir.
6.2.2. Harçlar
Devletin bazı hizmetleri nedeniyle alınan iktisadi değerler olup, vergiden farklı olarak
harçlarda karşılık vardır. Kamusal nitelikteki bir hizmetten bazı kişilerin özel yarar elde
etmeleri söz konusu olabilir. Yargı harçları, noter harçları, eğitim harçları ile ölçü aletlerine
yönelik harçlar bunlara örnek olarak gösterilebilir. Devletin toplum yararına sunduğu
hizmetlerden ayrıca, özel yarar elde edilmesi dolayısıyla alınan bedel olarak tanımlanabilecek
olan harçların nitelikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
 Devletin yaptığı bir hizmet, kişiye sağladığı özel bir fayda nedeniyle alınır.
 Vergi gibi cebridir.
 Yapılan hizmet ticari ve sınai nitelikte değildir.
Her şeyden önce harç alınabilmesi için, toplum yararına yönelik olarak yapılan bir
hizmetten özel yarar elde edilmiş olması gereklidir. Kişi tarafından elde edilen bu özel yarar,
harç olarak yaptırılan ödemenin karşılığını oluşturmaktadır. Harç olarak ödenen tutarın, yapılan
hizmete kıyasla çok yüksek olmaması gerekir. Aksi takdirde, yapılan ödeme vergiye yaklaşır,
vergi niteliği kazanmaya başlar. Vergilerde özel bir karşılık bulunmamasına karşın, harçlarda
özel bir karşılık vardır. Vergiler gibi cebri bir yapıya sahip olan harçlar da, kanuna ya da
kanunun verdiği yetkiye dayanılarak uygulamaya konulur.

6.2.3. Resimler
Resimler, bir iş ya da faaliyetin yapılmasına yetkili kuruluşlar tarafından izin verilmesi
dolayısıyla yapılan bir ödemedir. Karşılığının bulunması nedeniyle vergiden farklı, harçlara ise
benzer bir niteliğe sahiptir. Uygulamada; ilgili belgelere basılı damga konulması, makbuz
verilmesi ya da kesinti yapılması şekillerinde ödemesi yapılan resimlere, örnek olarak; ithalde
alınacak damga resmi gösterilebilir.
Resimlerin, zaman içerisinde bazen harç bazen de vergi uygulamalarını adlandırmak
için kullanıldıkları görülmektedir. Aralarındaki farklılıklar yanında, benzerliklerin de
bulunması, gerek teoride ve gerekse uygulamada kavram kargaşasına neden olmuştur.
Günümüzde, gittikçe sadeleştiği ve sınırlarının belirli bir ayrıma doğru gittiği görülmektedir.
Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, resimlerin kamu gelirleri içerisinde önemi fazla değildir.
Daha çok yerel yönetim kuruluşları tarafından tahsil olunan resimlere, merkezi yönetim
gelirleri arasında da rastlanabilmektedir.
6.2.4. Şerefiyeler
Kamu kuruluşları tarafından, çeşitli bayındırlık hizmetlerinin yapılması söz konusudur.
Yol, köprü, meydan, park vb. bayındırlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin
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yapıldığı bölgede yaşamını sürdüren bireyler açısından iki türlü fayda sağlar. Bunlardan ilki,
söz konusu bayındırlık hizmetleri dolayısıyla yaratılan ve herkesin kullanımına açık olan
toplumsal yarardır. İkincisi ise, bölgenin ekonomik niteliğinde değişme olması sonucu, o
bölgedeki gayrimenkul sahiplerinin elde ettiği yarardır. Bayındırlık hizmeti nedeniyle,
gayrimenkul değerlerinde bir artış söz konusu olabilir. Bu artış, sahip olunan kıymetlerin
niteliğinde ortaya çıkan bir değişiklik nedeniyle değil de, bayındırlık hizmetlerinin yarattığı
katkı ve önem dolayısıyladır.
Sözü edilen hizmetlerin gerçekleştirilmesi nedeniyle yapılan giderler için, o bölgedeki
gayrimenkul sahiplerinden belirli bir tutarda tahsilat yapılması yoluna gidilebilmektedir. Alınan
bu pay, kamu gelirleri içerisinde "şerefiye" olarak adlandırılmaktadır. Yapılan bayındırlık
hizmetleri sonucu, gayrimenkullerin değerinde artış olan kişilerden, yapılan giderler için alınan
paralar olarak tanımlanabilecek olan şerefiyelerin uygulama itibarıyla bazı güçlükleri de
bünyesinde taşıdığını belirtmek gerekir. Bunlar arasında; şerefiye tutarlarının belirlenmesi
bakımından kullanılacak ölçüler ile ölçüleri gayrimenkuller itibarıyla değerlendirecek
görevlilerin objektifliği, eşit uygulamaların sağlanması, takdir edilen şerefiye tutarının kişileri
zor durumda bırakmayacak şekil ve zamanlarda toplanmasının sağlanması belirtilebilir.
Günümüzde daha çok yerel yönetim kuruluşlarının gelir kaynakları arasında yer alan şerefiye,
ancak ilgili karar organlarının uygun ve gerekli görmeleri halinde uygulanabilmektedir. Başka
bir deyişle, her bayındırlık hizmeti şerefiye alınması gibi bir kural yoktur, ilgili karar
birimlerinin bu konuda karar vermeleri gerekir.

6.2.5. Parafiskal Gelirler
Günümüz toplumlarında her geçen gün toplumsal ihtiyaçlar artmakta ve
çeşitlenmektedir. Devletler artan kamu harcamalarını finanse edebilmek için yeni gelir
kaynakları arayışı içersine girmişler ve parafiskal gelir kavramı bu ihtiyacın sonucu son
zamanlarda gündeme gelmiştir. Parafiskal gelirler, iktisadi ve sosyal amaçlı kamu kuruluşu
niteliğindeki mesleki kuruluşların bağımsız olarak finansmanlarını karşılamak amacıyla
bunların hizmetlerinden dolaylı veya dolaysız olarak yararlanan kimselerden zora dayalı olarak
aldığı paralar olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte parafiskal gelirler özel kanunlara dayalı
özel bir yükümlülüktür.
Parafiskal gelirlerin özellikleri:
 Parafiskal gelirler kamu kuruluşları veya kamu kuruluşu niteliğindeki mesleki
kuruluşlar tarafından bu kuruluşlara gelir sağlamak amacıyla alınır.
 Parafiskal gelirleri ödeyenler bu kuruluşların hizmetlerinden yararlanırlar.
 Parafiskal gelirler bir hizmet karşılığı alınmaktadır.
 Parafiskal gelirler bir kanuna dayalı olarak ve zor öğesi kullanılarak tahsil edilir.
Parafiskal gelirlerin diğer bir özelliği de devlet bütçesinde yer almamalarıdır. Bu gelirler
yukarıda sözü edilen kuruluşların bütçeleri içinde veya özel fonlarda toplanmaktadır. Parafiskal
gelirlere örnek olarak özel kanunlarla kurulmuş bulunan Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ziraat
Odalarının topladıkları aidatlar; Sosyal Sigorta Kurumunun işçilerden, Emekli Sandığının
memurlardan, Bağ-Kur'un ticaret, sanayi, tarım ve serbest meslek kesiminden topladığı primler;
Toplu Konut Fonu, Denetleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve Kaynak Kullanımı ve Destekleme Fonu
gösterilebilir. Parafiskal gelirler ile diğer kamu gelir türlerini karşılaştırdığımızda bunların bir
hizmet karşılığı alınması harç niteliği taşıdığını; zora dayalı olarak alınmaları sonucu vergiye
yaklaştıkları söylenebilir.
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6.2.6. Mülk, Teşebbüs ve Özelleştirme Gelirleri
Mülk ve teşebbüs gelirleri, devletin; arazi, bina, orman, maden gibi gayrimenkul
kıymetleri ile ticari, sınai ve mali girişimlerinden sağladığı gelirleri kapsamaktadır. Bu
gelirlerin, kamu gelirleri içerisindeki önemi ülkelere ve zamana, sahip olunan koşullara ve
izlenen sosyal, ekonomik ve mali politikalara göre değişiklik göstermektedir. Devlet, söz
konusu malları, yasalar çerçevesinde çeşitli şekillerde değerlendirebilmektedir. İşletmeler
kurabildiği gibi, bir kısım mallarını kiraya verebilmekte, satabilmekte ya da
özelleştirebilmektedir. Bu balkımdan gerçekleştirilecek uygulamaların sınırlarını; esas
itibanyla, söz konusu malların hukuki niteliği ile izlenecek politikalar konusundaki tercihler
belirlemektedir. Kaynak dağılımında ve kullanımında daha fazla etkinliğe yol açabilme
imkanları, gelir dağılımının yapısı ve niteliği, mali-ekonomik ve sosyal koşullar, siyasi tercihler
bu bakımdan etkili olmaktadır.
Özelleştirmede rol oynayan etken ve tercihler arasında; kamu bütçesi üzerindeki mali
yükün azaltılması, kamu girişimlerinin verimsizliği, aşırı istihdama yol açmaları, dinamizm ve
uyum sorunları, faaliyetlerinin zararla sonuçlanmasına bağlı olarak etkinsizliklere yol açmaları,
müdahalelerin azaltılması, siyasi amaçlarla kullanımlarının önüne geçilmesi, güdülen sosyalekonomik ve siyasi yaklaşımlar ile tercihler, uluslararası kuruluşların yönlendirmeleri, yürütme
açısından ortaya çıkan başarısızlıklar, işletme ve yönetim fonksiyonlarının yeterince dikkate
alınmaması, teknolojik yenilik ve gelişmelere uyum sorunu, kuruluş yeri seçimi ve etkinlik
sorunları, rekabet güçlerindeki gerileme ve etkinsizlikler, mali yetersizlikler, bilanço ve sonuç
değerlerindeki olumsuzluklar, kamu şemsiyesi altında bulunmanın yarattığı üretim aksaklıkları
ve etkinsizlikler ve benzeri faktörler ifade edilebilir.
6.2.7. Borçlanma Gelirleri
Kamusal finansman içinde vergiden sonra en önemli kaynak borçlanmadır. Klasik
anlamda ve özellikle modern devlet anlayışı içinde ihtiyaçlar her gün daha fazla artmaktadır.
Devlet artan bu ihtiyaçları karşılayabilmesi için her geçen gün daha fazla kamu harcaması
yapmak zorunda kalmaktadır. Kamu harcamaları ekonomik, sosyal ve siyasal koşulların uygun
olduğu dönemlerde kamu gelirleri ile ve ağırlıklı olarak vergilerle karşılanır. Çünkü vergiler,
en sağlam gelir kaynağı olmaları özelliğinin yanında, ekonomide emisyon, devalüasyon gibi
araçların arzulanmayan sonuçlarını da yaratmazlar. Ancak, devletin bu olağan giderleri dışında
bazen ya da beklenmedik şekilde yada çok büyük miktarda harcama yapması gerekir. Devlet
ekonomik, sosyal ve siyasal koşulların bozulduğu olağanüstü durumlarda ve vergi gelirlerinin
kamu harcamalarını karşılayamayacak seviyelere düşmesi halinde alternatif finans kaynağı
olarak borçlanmaya başvurulur. Özellikle büyük yatırımlar yada savaşlar olağan kamu
gelirleriyle karşılanamaz. Bunlar için devlet, ihtiyaç duyduğu parayı borçlanma (istikraz)
yoluyla sağlar. Ancak devletlerin büyük yatırımlar, savaşlar dışında, yıllık bütçe açıklarını da
kapatmak için de borçlanmaya başvurduğu görülmektedir.
Günümüzde olağanüstü bir gelir kaynağı olan borçlanma, devlet bütçelerinde olağan
gelir kaynakları arasında yer almaya başlamıştır. Borçlanma, gönüllü ve geçici olarak yapılan
bir işlemdir. Bu işlem sonunda elde edilen gelirler vergilerden farklılık gösterir. Çünkü
borçlanmada zor öğesi yoktur. Borcun geçici olma niteliği, her zaman bir vadeye bağlanmasını
ve vade sonunda borcun faiziyle birlikte geri ödenmesini gerekli kılar. Dolayısıyla borçlanma
geçici olması özelliği ile de vergiden ayrılır. Borçlanma bazen zorunlu olarak da yapılabilir. Bu
durumda vergi gibidir; ancak belli bir vade sonunda yine geri ödenmesi onu vergiden ayırır.
Borçlanma yurt içinden veya yurt dışından yapılabilir. Yurtiçinden yapılan borçlanmaya İç
Borçlar;yurtdışından yapılan borçlanmaya Dış Borçlar denilmektedir. İç borçlar bireylerden,
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bazı özel kuruluşlardan, bankalardan, merkez bankasından ve bazı sosyal güvenlik
kuruluşlarından sağlanabilir. Bu borçlar özel kesimde kullanılabilir fonları azaltır, kamu
kesiminin kullanılabilir fonlarını yükseltir. İç borçlar kamu hizmetlerinin finansmanında
kullanılır. Dış borçlar ise yabancı ülkelerden alınan kredi ve yardımlardan oluşmaktadır. Dış
borçlar genellikle büyük yatırım harcamalarında kullanılır.
6.2.8. Para Basmaktan Doğan Gelirler
Para basmaktan doğan gelirler; uygulanması kolay, gelir yaratıcı etkisi çok kısa bir süre
içerisinde sağlanabilen bir uygulama olmakla birlikte, ülkenin ekonomik yapısı ve koşullan
üzerinde önemli etkiler yaratabilmesi, ekonomik dengeyi bozucu sonuçlara neden olması
dolayısıyla gelişigüzel ve sık sık başvurulabilecek bir kaynak olarak değerlendirilemez.
Bu uygulama, hazinenin; merkez bankasından kısa vadeli avans alması, iç borçlanma
senetlerinin merkez bankasına satılması anlamına gelmekte olup, bu da emisyon hacminin
artmasına neden olmaktadır.
Senyoraj gelirleri olarak da ifade edilen bu gelirler, söz konusu tercihlere bağlı olarak
önemli fonksiyon görebilmektedir. Senyoraj basit bir tanımlamayla, devletin para basmak
suretiyle elde ettiği reel gelir olup, sonuç olarak; ekonomide enflasyon yaratılacağından dolayı
para arzındakl artışın reel değeri senyoraj gelirini verecektir. Ülkenin içinde bulunduğu
ekonomik koşullara ve kamusal finansman sağlamak bakımından benimsenen tercihlere bağlı
olarak bu gelirlere başvurulabilmektedlr.

6.2.9. Fonlar
Kamu gelir sistemi içerisinde fonların yer alması yeni bir uygulama olmamakla birlikte,
konunun önem kazanması 1980’li yıllarda gerçekleşmiştir. Gerek niteliği ve gerekse sağladığı
siyasi, idari ve mali kolaylıklar nedeniyle gittikçe yaygınlaşan fon uygulaması, kamu hesap
düzeninin işleyiş sistemine olan uyumsuzlukları dolayısıyla da sorunlara yol açabilir bir nitelik
taşıdığından giderek büyük ölçüde terk edilmiştir.
6.2.10. Para ve Vergi Cezaları
Devlet kamu düzenine uymayan bireylerden ve kurumlardan para cezaları ve vergi
cezaları tahsil etmektedir. Trafik cezaları, vergi cezaları, vergi ve benzeri mali yükümlülükleri
zamanında yerine getirmeyenlerden tahsil ettiği gecikme zam ve faizleri bu tür gelirler arasında
yer almaktadır. Son zamanlarda kamu gelirleri arasında önemli bir yer tutmaya başlamıştır.
6.2.11. Diğer Kamu Gelirleri
Dolaylı olarak gelir yaratan ya da toplam kamu gelirleri içerisindeki önemi fazla
olmayan başka gelir kaynaklarından da söz edilebilir. Bunlar arasında; bağış ve yardımlar,
ganimetler, devlete intikal eden mallar belirtilebilir.
Bağış ve yardımlar; kamu kuruluşları ile kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara,
gerçek veya tüzel kişiler tarafından çeşitli nedenlerle yapılan karşılıksız ödemeleri ifade
etmektedir. Olağanüstü bir durumun ortaya çıkması, yurt savunmasına, sağlık hizmetlerinin
etkinleştirilmesine, eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve eğitim hizmetlerinin etkinleştirilmesine
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yönelik girişimlerin desteklenmesi ve toplum açısından büyük yarar yaratan diğer kuruluşların
faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürebilmesi için yapılan bağış ve yardımlar, gelir etkisi
yaratmaktadırlar.
Öte yandan devlete gelir sağlamak ve üretimi kontrol etmek için devlet bazı mal ve
hizmetlerin üretimini ve dağıtımını bir firmaya vermesiyle mali tekeller oluşur. Mali tekeller
bir yandan devlete dolaylı vergi geliri sağlarken, aynı zamanda oluşan monopol karı da devlet
için bir gelir olmaktadır. Günümüzde mali tekellerin önemi azalmıştır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kamu gelirlerinin tanımı ve kapsamı belirtilmiş olup, kamu gelirlerinin
türleri öğrenilmiştir.

97

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi verginin özellikleri arasında sayılamaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Vergi kamu harcamalarını finanse etmek için alınır
Vergi gerçek veya tüzel kişilerden alınır
Vergi kesindir
Verginin doğrudan doğruya karşılığı vardır
Vergi kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır

2. Aşağıdakilerden hangisi harçların özellikleri arasında sayılamaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Kişiye sağladığı özel bir fayda nedeniyle alınır.
Vergi gibi cebridir.
Yapılan hizmet ticari ve sınai nitelikte değildir.
Zorunlu bir ödemedir.
Karşılıksızdır.

3. Bir iş ya da faaliyetin yapılmasına yetkili kuruluşlar tarafından izin verilmesi dolayısıyla
yapılan ödeme aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Vergi
Harç
Resim
Şerefiye
Aidat

4. Aşağıdakilerden hangisi parafiskal gelirlere örnek olarak sayılamaz?
a)
b)
c)
d)
e)

İstanbul Ticaret Odasının topladığı aidatlar
Ziraat Odasının topladığı aidatlar
Sosyal Güvenlik Kurumunun topladığı primler
Tapu harcı
Ticaret Borsasının topladığı aidatlar

5. Para basmaktan dolayı elde edilen gelire ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kamu fonu
Senyoraj geliri
Devlet tahvili
İstikraz
Hazine bonosu

Cevaplar: 1-D, 2-E, 3-C, 4-D, 5-B
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7. VERGİ TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

7.

VERGİ TEORİSİ
7.1. Verginin Tarihsel Gelişimi
7.2. Vergiyi Açıklayan Teoriler
7.2.1. Rasyonalist-Bireyci Devlet Görüşüne Dayanan Teoriler
7.2.2. Organik Devlet Görüşüne Dayanan Teoriler
7.2.3. Devletin Egemenliği Teorisi
7.3. Vergilemenin Amaçları
7.3.1. Mali Amaç
7.3.2. Mali Olmayan Amaçlar
7.4. Vergileme İlkeleri
7.4.1. Adam Smith’in Klasik Vergileme İlkeleri
7.4.2. Faydalanma İlkesi
7.4.3. Ödeme Gücü İlkesi
7.4.4. Vergilemede Etkinlik İlkesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Verginin tarihsel gelişimini açıklayınız.
2. Vergiyi açıklayan teorileri anlatınız.
3. Vergilemenin amaçlarını anlatınız.
4. Vergileme ilkelerini açıklayınız.
5. Ödeme gücü ve faydalanma ilkesine göre vergilendirme nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Verginin tarihsel gelişimi

Verginin tarihsel gelişiminin
öğrenilmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Vergiyi açıklayan teoriler

Vergiyi açıklayan teorilerin
anlaşılması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Vergilemenin amaçları

Vergilemenin amaçlarının
öğrenilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Vergileme ilkeleri

Vergileme ilkelerinin
öğrenilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
rasyonalist-bireyci devlet görüşü, organik devlet görüşü, klasik vergileme ilkeleri, faydalanma
ilkesi, ödeme gücü ilkesi
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Giriş
Bu bölümde kamu gelirleri arasında en önemli yeri tutan verginin teorik açıdan altyapısı ortaya
konulmaktadır. Verginin tarihsel süreç içindeki gelişimine kısaca değinildikten sonra, vergiyi
açıklayan teorilere yer verilecektir. Bu teoriler, rasyonalist-bireyci ve organik devlet görüşüne
dayanan teoriler ile devletin egemenliği teorisi olarak açıklanacaktır. Teorik açıdan vergiyi
açıklayan görüşlerin ardından, vergilemenin amaçları anlatılacaktır. Vergilemenin mali ve mali
olmayan amaçları mevcuttur. Bu bölümde bahsi geçen tüm amaçlara değinilecektir.
Vergilemenin amaçlarının açıklanmasıyla, vergileme ilkeleri sıralanacaktır. Bu kısımda Adam
Smith’in klasik vergileme ilkeleri, faydalanma ve ödeme gücü ilkeleri ile vergilemede etkinlik
ilkesi incelenecektir. Ödeme gücü ilkesi detaylandırılarak ödeme gücünün göstergeleri ve
ödeme gücünü gerçekleştirmede kullanılan araçlara ilişkin de açıklamalar sunulacaktır.
7.1. Verginin Tarihsel Gelişimi
İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde vergiler, idarecileri ve zengin sınıfları
desteklemek amacıyla yoksul köylüler, köleler ya da fethedilen ülkelerde yaşayan halk
tarafından ödenmiştir. Özgür yurttaşların bir sorumluluğu anlamında vergilendirme modern bir
kavramdır. Bu anlamda vergilendirme, anayasal hükümetlerin ortaya çıkışına bağlı olarak ilk
kez İngiltere'de ve daha sonra da A.B.D ve Batı Avrupa'da uygulanmıştır. Antik çağlardan Batı
Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne kadar (yaklaşık M.S. 476) olan evrede, devletler ülke
sınırları içinde bulunan varlıkların büyük bir kısmına sahiptiler. Maden gelirleri, egemenlikleri
altında tutulan toplumlardan alınan haraçlar ve zengin yurttaşların verdikleri hediyeler devlet
gelirlerinin çok önemli bir kısmını oluşturuyordu. Bunların yetmediği yerde, devlet ihtiyaçlarını
karşılamak için ticaret ve tüketim üzerine konulmuş vergilere başvuruluyordu. Her ne kadar
Roma'da veraset vergisi ve baş vergisi (bir toplumda yaşayan her birey üzerine konulmuş bir
vergi) bulunsa da, modern gelir vergisi gibi dolaysız vergiler pek bilinmiyordu. M.Ö. 1.
yüzyılda Öül Sezar zamanında, Roma'da %1 oranında bir satış vergisi uygulamaya
konulmuştur. Araziler üzerinden de genellikle bir vergi alınıyordu.
Orta Çağın feodal sistemi içerisinde, kilise tarafından konulanlar dışında, hangi türden
olursa olsun vergilere pek az yer verilmişti. Krallar ve soylular geçimlerini doğrudan ellerinde
tuttukları arazilerden ya da bu arazileri işleyen kişilerin yaptıkları ödemelerden sağlıyorlardı.
Ortaçağ toplumsal sisteminin çökmesiyle birlikte, toprak, zenginliğin ve dolayısıyla
vergilendirmenin başlıca kaynağı olmuştur. Fransa'da tarımsal gelir üzerinden hesaplanan yıllık
bir vergi (taille) alınmıştır. İngiltere'de arazi vergileri önce yüzölçümü üzerinden, fakat daha
sonra yıllık kira değeri üzerinden hesaplanmıştır. Kuzey Amerika'daki İngiliz kolonilerinde,
İngilizlerin arazi vergisi sistemi genişleyerek bir servet vergisine dönüşmüştür. Bu verginin
kapsamına araziler, binalar, kişisel mülkler ve araziye sahip olan bireylerin kazanç elde etme
kapasiteleri dahil edilmiştir. Ezici vergi sistemlerine karşı çıkan ayaklanmalar, gerek Amerikan
gerekse Fransız devrimlerinde önemli bir rol oynamıştır. Bu devrimlerin ardından kurulan
temsili demokrasiler modern bir ideal olarak sosyal adalet anlayışı ile birlikte vergi
sistemlerinin yeniden biçimlenmesine imkan sağlamıştır. Modern ekonomik sistemin çok
çeşitli gelir ve servet kaynaklarıyla birlikte ortaya çıkmasıyla da gelirin doğrudan
vergilendirilmesini esas alan vergi sistemleri doğmuştur. İlk modern gelir vergisi, 1799'da
İngiltere'de kabul edilmiş, fakat 1816 ile 1842 yılları arasında uygulanmamıştır.
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7.2. Vergiyi Açıklayan Teoriler
Vergi tarihsel bir olgu olmakla birlikte, hemen her devirde devletin vergilendirme
yetkisini nereden aldığı ve bu yetkinin meşruiyeti sorgulana gelmiştir. Aslında bütün bu teorik
tartışmalar devlet kavramına yönelik felsefi ve ideolojik bakış açısıyla yakından ilintilidir.
Vergilerin dayandığı temelleri açıklamaya çalışan bu teorik yaklaşımları üç başlık altında
inceleyebiliriz.
7.2.1. Rasyonalist-Bireyci Devlet Görüşüne Dayanan Teoriler
17. ve 18. yüzyılların doğal hukuk anlayışı etkisinde gelişen bu görüşe göre devlet,
kişilerin ortak amaçlarını gerçekleştirmek üzere kurmuş oldukları bir çıkar birliğidir. Aralarında
bazı nüanslar bulunsa da, rasyonalist-bireyci devlet anlayışını benimseyenlerin vergiye ilişkin
görüşlerindeki ortak nokta, vergi ödemeleriyle devletçe sunulan hizmetler arasında karşılıklı
bir değişim (mübadele) ilişkisinin kurulmasıdır. Daha açık bir deyişle, bu bakış açısına göre
vergi, devletin sunduğu hizmetlerden yararlanmanın bir karşılığı olarak kabul edilmektedir. Bu
karşılık, kimilerine göre devletçe sağlanan hizmetlerin bir fiyatıdır. Kimilerine göre can ve mal
güvenliğini her türlü riske karşı koruması için devlete ödenen bir tür sigorta primidir.
Kimilerine göre ise adeta bir şirkete benzetilen devletin genel giderlerine katılma payıdır.
Görüldüğü gibi bütün bu görüşler, verginin karşılıksız bir ödeme olmadığı noktasında
birleşmektedir. Devleti bireylerin çıkarlarını korumak üzere toplumsal bir sözleşme ile
oluşturulmuş bir kurum olarak kabul edince, vergilendirmeye de bu çıkar ilişkisi çerçevesinde
bakılmasını doğal karşılamak gerekir. Çünkü, bu devlet anlayışına göre bireyler, üyesi oldukları
siyasal toplumun yalnızca bir uyruğu değil, aynı zamanda ondan belli hizmetleri talep etme
hakkına sahip kişiler konumundadırlar. Ancak, serbest piyasada nasıl bir mal ya da hizmetin
karşılığında bir bedel ödenirse, devletin sağladığı kamu hizmetleri karşılığında da vergi
ödenmesi gerekir. Bu teorik yaklaşımlar günümüzde benimsenmemektedir. Çünkü her şeyden
önce, bu bakış açısı modern vergi sistemlerinin karakteristik bir özelliği olan verginin
karşılıksız ve zora dayalı niteliğini açıklayamamaktadır. Öte yandan, devletle kişiler arasındaki
ilişkinin bir sözleşme ya da çıkar ilişkisine indirgenmesi de bugün terkedilmiş bir anlayışı
yansıtmaktadır. Kaldı ki, kamu hizmetlerinin bölünemez niteliği dolayısıyla her bir mükellefin
elde ettiği bireysel faydayı belirlemek ve bu fayda oranında vergi hesaplamak teknik olarak
mümkün değildir.
7.2.2. Organik Devlet Görüşüne Dayanan Teoriler
Organik devlet görüşüne göre, devletin bireylerin oluşturduğu toplumdan ayrı ve üstün
bir varlığı vardır. Devlet, ekonomik ve sosyal hayatın her alanında üstlenmiş olduğu görevleri
yerine getirmek amacıyla, bireylerden ödeme güçleriyle orantılı olarak fedakarlıkta
bulunmalarını isteyebilir. Ancak, devlet bunun karşılığında bireylere karşı herhangi bir taahhüt
altına girmez. Organik devlet görüşünü benimseyenler vergi ile kamu hizmetlerinden sağlanan
fayda arasındaki ilişkiyi bütünüyle kopartmışlardır. Bu teoriye göre vergi almak devlet için bir
hak, vermek ise bireyler için bir görevdir. Rasyonalist-bireyci devlet anlayışı, faydalanma
ilkesinin hukuki temelini oluştururken, organik devlet anlayışı da ödeme gücüne göre
vergilendirme ilkesinin temelini oluşturmuştur. Ancak, organik devlet anlayışı da günümüzde
vergi olgusunu kısmen açıklayabilen teorik bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir.
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7.2.3. Devletin Egemenliği Teorisi
Çağdaş anlayış vergilendirme yetkisini devletin egemenliği temeline dayandırmaktadır.
Vergi bir olgudur. Nasıl insanların toplumsal bir varlık olmaları devlet dediğimiz siyasal
örgütlenmeyi kaçınılmaz kılıyorsa, vergi de bu siyasal topluluğun harcamalarını finanse etmek
için toplanan kaçınılmaz bir araçtır. Devletin vergi koyma yetkisi bütünüyle egemenlik
yetkilerinden kaynaklanmaktadır. Kuşkusuz, devlet egemenliğinin bir unsuru olan
vergilendirme yetkisi, günümüzde, keyfi bir şekilde kullanılan bir yetki olmaktan çıkmıştır.
Vergilendirme yetkisi, devletin bütün anayasal yetkileri gibi hukuk devleti ilkesi çerçevesinde
kullanılması gereken bir yetkidir.
Günümüzde, devletlerin vergilendirme yetkisinin pozitif kaynağını anayasalar
oluşturmaktadır. Devlet vergilendirme yetkisini bir taraftan vergi yasaları çıkararak genel ve
objektif bir şekilde kullanırken; öte yandan, devletin en önemli aygıtlarından biri olan vergi
yönetimi bu vergi yasalarını zor kullanma ve yaptırım uygulama yetkilerine dayanarak somut
olaylara uygulamaktadır. Aslında, devletin iktisadi kaynakları kamusal kullanıma aktarmasına
olanak veren, vergilendirme dışında başka mekanizmalar da vardır. Çok kaba bir şekilde ifade
etmek gerekirse, devlet istediğini alma gücüne sahiptir. Diğer bir deyişle, devlet iktisadi
kaynaklara el koyma yetkisine sahiptir. Günümüzde devletin bu yetkisini kullandığı en önemli
alanlardan biri ulusal güvenlik alanıdır. Bilindiği gibi devlet bireyleri zorla askerlik hizmetine
alabilir. Anayasamızda vergi ödevini düzenleyen hükümden bir önceki hüküm askerlik
yükümlülüğünü düzenlemektedir. Gerçi, günümüzde bazı ülkelerde gönüllü ve paralı askerlik
sistemi uygulanmaktadır. Diğer bir deyişle, askeri personel serbest piyasadan sözleşme ile
istihdam edilmektedir. Ancak bu duruma rağmen, zorunlu askerlik sisteminin, ulusal
güvenliğimizi korumak uğruna kendi varlıklarını riske atacak kişilerin belirlenmesinde piyasayı
kullanan sistemden daha adaletli ve daha etkin olduğunu ileri süren pek çok görüş vardır.
Yine, Anayasaya göre, devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararının gerektirdiği
hallerde, karşılıklarını peşin ödemek koşuluyla, özel mülkiyette bulunan taşınmazları
kamulaştırmaya, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsleri devletleştirmeye yetkilidir.
Hukuk sistemi devlete, savaş ya da doğal afetler gibi olağanüstü zamanlarda kişilerin özel
mülkiyetindeki iktisadi kaynaklara el koyma yetkisini vermektedir. Ancak, hiç kuşkusuz
modern sanayi toplumlarında bu tür yetkilerin çok sınırlı bir kullanım alanı vardır. Eğer, el
koyma yetkisi çok sık kullanılacak olursa, bu durum keyfiliğe ve adaletsizliğe yol açabilir.
Devlet egemenliğinden kaynaklanan bir diğer yetki de para basma yetkisidir. Devlet isterse
faaliyetlerini yeni basılmış paralarla da finanse edebilir. Ancak, hükümetler için bazen çekici
gelebilen bu yöntem kamu sektörünün finansman yükünün geçici olarak maskelenmesinden
başka bir şey değildir. Başlangıçta bir tür illüzyonla yanıltılan kitleler, bir süre sonra para
arzındaki artışın yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan yüksek enflasyon sorunlarıyla baş
başa kalırlar. Aşırı borçlanma da çok ciddi ekonomik sorunlara yol açabilecek bir başka
finansman yöntemidir. Bu yüzdendir ki, iktisadi kaynakların özel kesimden kamusal kullanım
alanına aktarılmasında başvurulan en temel araç vergilendirmedir. Vergiler kamu sektörüne
yapılan isteğe bağlı bir katkı olmaz, zorunlu ödemelerdir. Bir vergi sisteminde devletin zorla el
koyduğu iktisadi kaynak mal ya da hizmetler değil paradır. Vergi gelirlerinden oluşan fonlar
devletin eline geçtiğinde, ihtiyaç duyulan kaynakların edinilmesi bakımından devlet çok büyük
bir esnekliğe sahip olacaktır.
7.3. Vergilemenin Amaçları
Klasik liberal iktisatçıların vergilerin hangi amaçla alınması gerektiği sorusuna
verdikleri yanıt, sorunun kendisi kadar açık ve nettir. Bunlara göre, vergi, işlevleri
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sınırlandırılmış bir devletin harcamalarını karşılamak için alınmalıdır. Öğretide kamu
giderlerinin finansmanı için vergi alınmasına vergilendirmenin mali amacı denilmektedir. Buna
karşılık vergilendirmeye mali amacın ötesine geçilerek iktisadi, sosyal ya da başka nedenlerle
başvurulmasına ve böylece verginin devlet müdahalesinin etkin bir aracı olarak görülmesine
ise vergilendirmenin mali olmayan amacı denilmektedir.
7.3.1. Mali Amaç
Klasiklere göre verginin devlete gelir sağlamaktan başka bir amacının olmaması gerekir.
Vergilendirmenin tarihsel olarak en eski ve geleneksel mali amacı, kamu giderlerinin
finansmanı için gerekli geliri sağlamaktır. Klasik iktisat anlayışı içinde vergilendirmeye tanınan
işlevin kamu giderlerini finanse etmekle sınırlandırılmasını doğal karşılamak gerekir. Bilindiği
gibi, klasik iktisat anlayışı devletin ekonomik hayatın işleyişine müdahale etmemesini öngörür.
Devletin tarafsızlık niteliğine uygun olarak, vergilerin de tarafsız olması gerekir. Bu anlayışa
göre, iktisadi bir perspektiften bakıldığında en iyi vergi tarafsız vergidir. Verginin tarafsız
olması demek, piyasa mekanizmasının işleyişinin olağan çizgisinden, diğer bir deyişle verginin
mevcut olmadığı zamandaki doğrultusundan, vergi dolayısıyla sapılmaması demektir. Vergiler
girişimcilerin yatırım eğilimi, işgücü arzı ve tasarruf kararları üzerinde herhangi bir etki
yapmamalıdır. İktisadi kaynaklar, piyasa kurallarına bırakıldığında en etkin bir biçimde tahsis
olunurlar. Vergi de dahil olmak üzere iktisadi kaynakları optimum kullanım alanından saptıran
her türlü etken, etkinliğin azalmasına ve ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden olur. Öte
yandan, iktisadi sapmalar önceden kestirilmesi mümkün olmayan bir dizi problemin doğmasına
yol açar. Özetlemek gerekirse, vergilemenin mali amacı, temel ilkelerden biri olan vergi adaleti
ilkesine uymak ve vergilemeyi rekabet açısından olabildiğince tarafsız kılmak, yani iktisadi
sapmaları önlemek suretiyle, işlevleri bir hayli sınırlanmış bir devletin gerek duyduğu yeterli
vergi hasılatını sağlamak demektir.
7.3.2. Mali Olmayan Amaçlar
İktisadi ve sosyal olaylara karışmayan, yalnızca güvenlik, idare, hukuk düzeninin iyi bir
şekilde işlemesi, diplomasi gibi klasik işlevlerin yerine getirilmesiyle sınırlı, hakem
konumundaki tarafsız devlet anlayışı zaman içerisinde değişime uğramıştır. Bu anlayış
değişikliğinde, mükemmelliğine inanılan piyasa mekanizmasından, 1929 yılında ortaya çıkan
büyük ekonomik kriz dolayısıyla, kuşku duyulması da etkili olmuştur. Bu devlet anlayışının
yerini alan yeni devlet anlayışı, iktisadi ve sosyal olaylara karışmamak biçimindeki, bir
anlamda hareketsizliği öngören olumsuz tutumun terk edilmesini savunmuştur. Devlet karşı
karşıya kalınan ekonomik ve sosyal sorunların üstesinden gelebilmek için olumlu, diğer bir
deyişle müdahaleci bir tutum içinde olmalıdır. Devletin giderek müdahaleci bir nitelik
kazanması, klasik devlet hizmetlerinin yanı sıra, sayıları sürekli artan yeni görev ve
sorumlulukların doğmasına neden olmuştur. Buna bağlı olarak devletin vergi gelirlerine olan
ihtiyacı da artmıştır.
Tarafsız devletin yerini müdahaleci devlete bırakmasıyla, tarafsız vergi de müdahaleci
vergiye dönüşmüştür. Kaldı ki vergi gelirlerinin gayri safi milli hasılaya olan oranının giderek
büyük boyutlara ulaşması olgusu karşısında, klasiklerin anladığı manada vergi tarafsızlığından
söz etmek de imkansız hale gelmiştir. Gerçekten, salt mali amaçla toplansa bile, kamu kesimine
transfer edilen ve sonra tekrar ekonomiye enjekte edilen büyük boyutlardaki vergisel fonlar
genel ekonomi üzerinde önemli etkilere yol açacaktır. Günümüzde vergi, devletin iktisadi ve
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sosyal politikalarının hayata geçirilmesinde bilinçli olarak kullanılan önemli bir araç
niteliğindedir.
Verginin, ekstra-fiskal amaçlar da denilen, mali olmayan amaçlara yönelik olarak
kullanılmasına ilişkin belli başlı durumları şöylece sıralayabiliriz. Vergilendirme ile ulaşılmak
istenen iktisadi amaçlardan biri, konjonktürel dalgalanmalarla mücadele etmektir. Konjonktürel
dalgalanmaların iktisadi istikrarı bozucu nitelikte olduğu kabul edilmektedir. Bir ekonomide
istikrarın gerçekleştirilmesi amaçlandığında üç unsurun bir arada gerçekleştirilmesi gerekir:
Fiyat istikrarı, tam istihdam ve dış ekonomik denge. Vergi politikası aracılığıyla, fiyat
istikrarının gerçekleştirilmesine katkı sağlanabilir. Sözgelimi, toplam talebin toplam arzdan
yüksek olması dolayısıyla, fiyatların sürekli yükselme eğilimi içinde olduğu enflasyonist
dönemlerde, yeni vergiler koymak ya da mevcut vergileri arttırmak suretiyle ekonomideki talep
fazlasını emecek düzenlemeler yapılabilir.
Hızlı nüfus artışı, sermaye birikiminin yetersizliği gibi yapısal nedenlerden kaynaklanan
işsizlik sorunlarıyla vergi politikası araçlarını kullanarak mücadele etmek bir hayli zor olmakla
birlikte, talep yetersizliğinden kaynaklanan konjonktürel işsizlikle, vergi yükünün azaltılması
ve böylece talebin arttırılması yoluyla mücadele edilebilir. Yine, dış ekonomik dengenin
sağlanmasında dış ticaret vergileri bir araç olarak kullanılabilir. Vergiler belirli iktisadi
amaçlara ulaşmak için kullanılabileceği gibi, sosyal amaçlar için de kullanılabilir. Sözgelimi,
vergi yoluyla sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, yani gelir dağılımındaki eşitsizliklerin
azaltılması amacı güdülebilir. Bunun için, yüksek düzeyde gelir ve servete sahip kişilerin
nispeten daha ağır bir biçimde vergilendirilmesi yoluna gidilerek ve transfer harcamalarıyla da
geliri yeniden dağıtarak, gelir dağılımındaki eşitsizlikler giderilmeye çalışılabilir.
Günümüzde vergiler iktisadi ve sosyal amaçların yanı sıra çevre sorunları ile mücadele
etmek, belirli nüfus politikalarını desteklemek gibi daha pek çok amacın gerçekleştirilmesinde
kullanılabilmektedir. Alkollü içkilerin ve tütün mamullerinin üzerine ağır vergiler
konulmasının gerekçelerinden biri de insan sağlığının korunması amacıdır. Görüldüğü gibi
vergilendirme pek çok amacın gerçekleştirilmesinde bir araç olarak kullanılabilmektedir.
Ancak, hemen belirtmeliyiz ki yukarıda sözünü ettiğimiz amaçların gerçekleştirilmesinde
vergiyi tek başına kullanılabilecek bir araç olarak görmemek gerekir. Vergi, çok kapsamlı
düzenlemelerin uyumlu bir parçası olduğu ve dikkatli kullanıldığı takdirde başarılı sonuçlar
almak mümkün olabilir. Öte yandan, vergileme yoluyla ulaşılmaya çalışılan amaçlar arasında
çatışma çıkması da kuvvetle muhtemeldir. Örneğin, sosyal adaleti gerçekleştirmek amacıyla
yüksek gelirli kişilerin vergi yükünün arttırılması, yatırımların azalmasına neden olabilir. Bu
da iktisadi büyümeyi engelleyebilir. Sosyal adaletin gerçekleştirilmesi amacı yüksek gelirlilerin
daha ağır vergilendirilmesini gerektirirken, iktisadi büyüme amacı yüksek gelirlilerin daha
düşük vergilendirilerek, bu kişilerin yatırımlarının teşvik edilmesini gerektirir.
7.4. Vergileme İlkeleri
7.4.1. Adam Smith’in Klasik Vergileme İlkeleri
18. yüzyıl filozoflarından Adam Smith, Ulusların Zenginliği isimli eserinde bir vergi
sisteminin rasyonel bir biçimde işlemesi için uyulması gerekli kuralları dört temel ilkeye
bağlamıştır:
Eşitlik (Adalet): Bir devletin uyruğunda bulunan kişiler, mümkün olduğunca, kendi güçleriyle
oranlı olarak, yani devletin koruması altında kazandıkları gelir oranında, kamu harcamalarına
katılmalıdır.
108

Açıklık (Kesin): Her kişinin ödemek zorunda olduğu vergi, kesin olmalı, keyfi olmamalıdır.
Ödeme zamanı, ödeme biçimi, ödenecek miktar; hepsi gerek mükellef, gerekse diğer kişiler için
belli ve açık olmalıdır.
Uygunluk: Her vergi, mükellef için en uygun zamanda ve biçimde tahsil edilmelidir.
İktisadilik: “Her vergi, halkın cebinden çıkan parayla devlet hazinesine giren kısım arasındaki
farkı mümkün olduğu kadar az, paranın halkın cebi dışında kaldığı süreyi, mümkün olduğu
kadar kısa tutacak biçimde düzenlenmelidir.” Adam Smith'in bu şekilde ifade ettiği iktisadilik
ilkesinin iki yönü bulunmaktadır. Bu ilke bir yönüyle, verginin yol açtığı tarh ve tahsil
masraflarının olabildiğince düşük düzeyde kalması gerektiğini ifade ederken; diğer yönüyle de,
verginin “etkileri bakımından iktisadi faaliyete mümkün olduğu kadar az zarar vermesi”
gerektiği şeklinde yorumlanmaktadır.
Adam Smith'in yukarıda sözünü ettiğimiz dört temel vergilendirme ilkesinden bazıları,
tarihsel süreç içerisinde anayasal niteliği olan hukuki metinlere de girmiştir. Örneğin, bugün
bütün modern anayasalarda hatta uluslararası belgelerde yer alan “kanunsuz vergi olmaz”
ilkesinin arka planında “açıklık” ilkesinin izlerini görmek mümkündür. Açıklık ilkesinin ön
koşulunun “vergilerin yasallığı” ilkesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle,
vergi ancak yasa ile konulduğu takdirde vergilendirme alanında açıklık ve belirlilik
gerçekleştirilebilir. Verginin yasa ile konulması demek, vergilendirmeye ilişkin temel
unsurların yasada yer alması demektir. Vergilendirmenin temel unsurları, verginin konusu,
mükellefi, vergiyi doğuran olay, tarh ve tahsil usulleri gibi açıklık ilkesi bakımından çok önem
taşıyan unsurları ifade eder. Vergilendirme bakımından önem taşıyan bütün bu temel unsurlar
yasa ile düzenlenmelidir. Bu konuların yürütme organının ya da vergi yönetimin takdirine
bırakılması vergilendirmede belirsizliğe yol açabilir.
Yine, yasallık ilkesini tamamlayan vergi yasalarının geçmişe yürümezliği, kıyas yasağı,
dar yorum esası gibi ilkeler son tahlilde vergilendirme alanında açıklığı sağlamaya yönelik
modern hukuk prensipleridir. Klasik vergilendirme ilkelerinden bir diğeri olan “adalet” ilkesi
de T.C Anayasasının “vergi ödevi” başlığını taşıyan 73. maddesinde, “Herkes, kamu giderlerini
karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve
dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır” şeklinde ifade edilmiştir. Klasik
vergilendirme ilkelerinin her dönemde yeniden yorumlanmasına gerek vardır kuşkusuz.
Özellikle adalet ilkesi günümüzde de ilgi çekmeye devam etmektedir. Bu ilkeden, vergi
yükünün mükellefler arasında dağılımında adaletin nasıl sağlanacağını açıklamaya çalışan iki
temel görüş türetilmiştir. Bunlardan biri, verginin bireyin ödeme gücüne dayanması gerektiğini
savunan ve ödeme gücü ilkesi diye bilinen görüştür. Diğeri ise faydalanma ilkesi olarak anılan
ve bireyin ödediği vergi ile onun devlet faaliyetlerinden sağladığı faydalar arasında bir denklik
ya da karşılıklı bir ilişki aranması gerektiğini savunan görüştür.
7.4.2. Faydalanma İlkesi
Faydalanma ilkesine göre, vergilerin yükü kişiler arasında kamusal mal ve hizmetlerden
elde ettikleri fayda ile bağlantılı olarak paylaştırılmalıdır. Bu ilke aynı durumda olan kişilerin,
diğer bir deyişle aynı düzeyde fayda sağlayanların aynı miktarda vergi ödemelerini öngörür
(yatay adalet). Kamusal mal ya da hizmetlerden daha fazla fayda sağlayanların daha az fayda
sağlayanlara göre daha çok vergi ödemeleriyle de dikey adaletin gerçekleştirileceği ileri
sürülür. Kuşkusuz, bu teoriye göre mantıksal olarak, kamusal hizmetlerden hiçbir şekilde
yararlanmayanlar hiç vergi ödemeyeceklerdir. Görüldüğü gibi, aldığın kadar ödeme fikri,
başkalarının faaliyetlerini finanse etmekten hoşlanmayacaklara cazip gelebilecektir.
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Faydalanma ilkesi kuramsal yönüyle bir çekiciliğe sahiptir. Bu yaklaşım parasal fonların
kullanımını ve kaynaklarını birlikte ele almaktadır. Diğer bir deyişle, vergiler, finanse ettikleri
kamu hizmetlerinden bağımsız olarak değil, finanse edilen hizmet miktarı ile birlikte
düşünülmektedir.
Kişilerin ödedikleri vergileri onların elde ettikleri hizmetlerle irtibatlandırmak, kamu
malları üretiminde etkinliğin gerçekleştirilmesi olasılığını arttırabilecektir. Eğer insanlara
kullandıkları kadar bir bedel ödettirilebilirse, maliyetler konusunda bir fikir sahibi
olabileceklerdir. Böylece kişiler, kamusal mal ve hizmetleri diğer mal ve hizmetlerle daha
sağlıklı bir şekilde karşılaştırabileceklerdir. Sözgelimi, sular idaresinin faaliyetlerinin su
tüketimi karşılığında alınacak yıllık sabit bir bedelle finanse edilmesine karar verilsin. Bu
durumda, ister az su tüketilsin ister çok su tüketilsin, kullanıcılara bunun maliyeti aynı
kalacaktır. Her bir kişi için, fazladan tüketilecek bir litre suyun maliyeti sıfır olacaktır. Eğer
insanlar suya fiyatı sıfır olan bir mal gibi bakarlarsa, onu olağan insani ihtiyaçlardan kedilerini
köpeklerini yıkamaya varıncaya değin, hayal edilebilecek her türlü amaç için
kullanabileceklerdir. Kolaylıkla tahmin edilebileceği gibi, kuraklık zamanlarında, bu çok
tehlikeli bir fiyatlandırma politikası olabilir. Kamu kesimince üretilen hizmetlerin bedava
olduğu yanılgısına düşen bireyler, bu tür hizmetlere olan taleplerini aşırı bir şekilde arttırırlar.
Faydalanma esasına dayalı bir vergilendirme tekniğini katı bir şekilde uygulayabilmek
için, bireylerce elde edilen faydaların değerini bilmemiz gerekir. Eğer bir devlet ürettiği
hizmetleri piyasada gerçekten satabilir ve bedelini ödemeyenleri bu hizmetlerin faydasından
yoksun bırakabilirse, kullanıcılar tıpkı özel piyasalarda olduğu gibi, bu hizmetler için gerçek
tercihlerini açıklamaya zorlanabilirler. Bu durumda, kişilerin belirli bir mal için ödemeye razı
oldukları fiyatlar, o maldan elde edilen faydanın ölçülebilmesine olanak sağlayan iyi bir araç
niteliğine kavuşur. Bununla birlikte, kamu hizmetlerinin pek çoğu bakımından faydalanma
ilkesini uygulamak bir hayli zordur. Bunun nedeni, daha önceki ünitelerden de hatırlayacağınız
gibi, kamu hizmetlerinin önemli bir kısmının faydasının bölünemez nitelikte oluşudur. Faydası
bölünemeyen, diğer bir deyişle tek tek bireyler arasında paylaştırılamayan bir mal ya da
hizmetin finansmanına bundan faydalananları katmak, bu ilkeye göre, kolay değildir. Çünkü,
bu tür mal ya da hizmetlerin doğası gereği bedel ödemekten kaçınanları, söz konusu mal ya da
hizmetlerin faydasından yoksun kılmayı mümkün kılacak bir tekniğe sahip değiliz.
Faydalanma ilkesine dayanan vergilendirme günümüzde daha çok yerel nitelikteki bazı
kamusal hizmetlerin finansmanında uygulanma imkanı bulabilmektedir. Sözgelimi, yol, yaya
kaldırımı, kanalizasyon, su şebekesi gibi belediye hizmetleri karşılığında alınan harcamalara
katılma paylarında faydalanma ilkesinin etkisini belirli bir ölçüde de olsa görmek mümkündür.
Yine, akaryakıt ya da motorlu taşıtlar üzerine konulan vergilerin sağladığı hasılatın
karayollarının yapım ve onarım işlerinde kullanılması halinde, karayollarından sağlanan fayda
ile ödenen vergiler arasında tam kesin bir ilişki kurulamasa da kabaca bir ilişki kurmak mümkün
olabilir. Çok daha genel ve kapsamlı vergiler ile pür kamusal mal ya da hizmetler söz konusu
olduğunda, faydalanma ilkesinin bireyler arasında vergi yükünün dağıtımında kullanışlı bir
ölçüt olma özelliği azalmaktadır. Bu tespit bizi çok önemli bir noktaya getirmektedir. Bir vergi
sistemi tümüyle faydalanma ilkesi temeli üzerine inşa edilemez. Gerçekten de, bütünüyle
faydalanma esasına dayalı bir vergilendirme, kamu sektörünün varoluş nedenlerini haklı kılan
temel gerekçelerle bir çelişki oluştururdu. Bütün mal ya da hizmetler bakımından, faydalananlar
ile fiilen elde edilen faydanın değerini tespit edebilmek mümkün olsaydı, herhalde bir kamu
sektörüne duyulan ihtiyaç pek az olurdu.
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7.4.3. Ödeme Gücü İlkesi
Kişilerin kamu hizmetlerinden elde ettiği fayda oranında vergi ödemelerini öngören
faydalanma ilkesinin bütün kamu hizmetlerine uygulanmasına olanak yoktur. Faydalanma
ilkesi devlet bütçesinin harcamalar yönü, dolayısıyla kamu hizmetlerinin maliyeti üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Ödeme gücü ilkesi dikkatini bütünüyle kamu sektörünün vergi boyutu
üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Diğer bir deyişle, burada, devlet bütçesinin giderler boyutundan
türetilmeyen finansman ilkeleri söz konusu olmaktadır. Vergilendirme yetkisi kullanılırken
gözetilecek temel ilkelerden biri adalettir. Vergi adaleti denildiğinde karşımıza iki kavram
çıkmaktadır: Yatay adalet ve dikey adalet. Yatay adalet, aynı ödeme gücüne sahip kişilerin
aynı vergi yükümlülüğüne tabi olmalarını gerektirir. Dikey adalet ise, genel olarak, daha fazla
ödeme gücüne sahip kişilerin daha az ödeme gücüne sahip olanlardan daha çok vergi ödemeleri
gerektiği şeklinde yorumlanmaktadır.
7.4.3.1. Ödeme Gücünün Göstergeleri
Ödeme gücü ilkesini uygulayabilmek için vergi ödeme gücünden ne anladığımızı ortaya
koymamız gerekir. Ödeme gücünün tanımlanması, önemli görüş farklılıklarına yol açmış bir
sorundur. Bununla birlikte, pek çok kişi bakımından ödeme gücünün ölçülmesine en iyi imkan
sağlayan kavramın “gelir” olduğunu söyleyebiliriz. Öyleyse, yatay adaletin eşit gelire sahip
kişilerin eşit miktarda vergi ödemeleri anlamına geldiğini söylersek daha net ve açık bir ifade
kullanmış oluruz. Aynı şekilde, dikey adalet de daha fazla gelire sahip olanların, daha az geliri
olanlardan daha çok vergi ödemeleri gerektiği anlamına gelir. Günümüzde, genel olarak kabul
gören anlayışa göre, zenginler yoksullardan daha fazla vergi ödemekle yetinmeyip, bu fazla
ödemenin giderek artan oranlarda olması gerekmektedir. Bir başka deyişle, zenginler
yoksullardan daha yüksek oranlarda vergi ödemelidirler. Bu düşüncenin temelinde gelir arttıkça
marjinal faydasının azaldığı görüşü yer almaktadır. Gelirin marjinal faydası, gelir olarak elde
edilen her bir liranın kişiye sağladığı refah ya da tatmin olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin
marjinal fayda eğrilerinin negatif eğimli olduğu kabul edilir. Bunun anlamı, elde edilen her
liranın, sahibinin refahına yaptığı katkının giderek azalmasıdır.
Gerçekten de, genel hayat tecrübeleri bize göstermektedir ki gelirin ilk birkaç lirası
kişinin hayatını sürdürmesi için gerekli gıda, giyim, barınma gibi zorunlu harcamalar için
kullanılır; daha sonraki gelir kısımları ise hayatın lüksleri diyebileceğimiz harcamalara ayrılır.
Öyleyse, gelir arttıkça üst gelir dilimlerinin daha yüksek oranlarda vergilendirilmesi
düşünülebilecektir. Gelirin azalan marjinal faydası, vergi dolayısıyla katlanılan fedakarlığın
niteliği üzerinde yoğunlaşılmasına yol açmıştır. Bu konuda karşımıza iki yaklaşım çıkmaktadır.
Bunlardan ilki, eşit mutlak fedakarlık yaklaşımıdır. Buna göre, vergi sistemi öyle
düzenlenmelidir ki, vergi dolayısıyla her bireyin katlandığı fedakarlık eşit olsun. Fedakarlığın
eşit olması, herkesin kamu sektörüne yaptığı katkı dolayısıyla uğradığı refah kaybının aynı
olması anlamına gelmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, eşit fedakarlık öğretisinin
herkesin aynı miktarda vergi ödemesini değil, yalnızca refah bağlamında katlandıkları
fedakarlığın aynı olmasını gerektirmesidir.İkinci yaklaşım, en az toplam fedakarlık
yaklaşımıdır. Bu öğretiye göre, vergi dolayısıyla bütün toplumun katlandığı toplam fedakarlık
mümkün olduğunca az olmalıdır. Bunu gerçekleştirmek için de toplumun zengin kesimlerinin,
vergi sonrası gelirleri kendilerinden sonra gelen zengin grubun düzeyine eşitleninceye kadar
vergilendirilmeleri gerekir. Böylece, toplam fayda bütün toplum için maksimum düzeye
çıkarılacaktır. Bunun anlamı, her bireyin gelirinin marjinal faydasının eşitlenmesidir. Ancak,
bunun için marjinal vergi oranının %100'e ulaştığı bir vergi sistemine gerek duyulacaktır.
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Yukarıda ana hatlarıyla açıklamaya çalıştığımız fedakarlık yaklaşımı çok ciddi
eleştirilere uğramıştır. Bir kere bu yaklaşım bütün bireylerin aynı marjinal fayda eğrilerine
sahip olduklarını varsaymaktadır. Gerçekte ise, bütünüyle aynı marjinal fayda eğrilerine sahip
iki kişiyi dahi bulmak mümkün değildir. Herkesin gelirini değerlendirme yeteneği farklı
farklıdır. Öte yandan, bireylerin kişisel faydalarını doğru düzgün ölçmeye yarayacak araçlara
sahip olmadığımızı da belirtmemiz gerekir. Kişilerin fayda fonksiyonlarının şekli konusunda
kesin bir bilgiye sahip olmadan, fedakarlık yaklaşımından hareketle somut bir vergi tarifesi
çıkarmaya kalkmak doğru değildir. Bütün bu teorik tartışmalardan sonra belki sadece şundan
emin olabiliriz: Zenginler, fakirlerden daha fazla vergi ödemelidirler. Gelirin yüksek
dilimlerinin artan oranlarda mı, sabit oranlarda mı yoksa daha düşük oranlarda mı
vergilendirilmesi gerektiğine karar vermek, fedakarlık telakkilerini aşan bir anlayışı
gerektirecektir.
Vergilendirmenin yeniden dağıtıcı etkileri ile iktisadi kararlarla davranışlar üzerindeki
etkilerinin de dikkate alınması zorunludur. Öte yandan, bazıları için en uygun vergi sistemi
gelirin optimal dağılımını sağlayan sistem olurken; bazıları da yüksek iktisadi büyüme oranları
ile bağdaşabilen bir vergi sistemini tercih edebilirler. Ödeme gücünün göstergesi olarak gelir
yerine tüketimin esas alınabileceğini savunan görüşler de vardır. Bu görüşü savunanlar, adaletin
ortak havuza ne konulduğundan (gelir) ziyade havuzdan ne alındığına (tüketim) bakılarak
gerçekleştirilmesi gerektiğini ileri sürerler. Bu görüşün temelinde tüketime dayalı vergilerin
tasarruflar karşısında tarafsız kaldığı, buna karşılık gelir vergilerinin tasarruflar aleyhine bir
ayırımcılığa yol açtığı düşüncesi yer alır. Yine bu görüştekilere göre, bireylerin ödeme gücünün
belirlenmesinde bütün bir yaşam boyunca yapılan tüketimin diğer göstergelere kıyasla bir
üstünlüğü vardır. Ödeme gücünün belirlenmesinde kullanılabilecek bir başka ölçüt de servettir.
Çünkü, servete sahip olmak, sahip olunan servet unsurları somut bir gelir yaratmasa da
(sözgelimi sanat eseri koleksiyonları ya da mücevherler gibi) kişilerin ödeme güçlerine ve
vergilendirilme yeteneklerine dolaylı bir kanıt oluşturur.
7.4.3.2. Ödeme Gücünü Gerçekleştirmede Kullanılan Araçlar
Uygulamada ödeme gücüne ulaşmak için kullanılan bazı teknikler vardır:
En Az geçim İndirimi: En az geçim indirimi gelir üzerinden alınan vergilerde uygulanan bir
tekniktir. Bu uygulamanın temelinde yatan soru şudur: Bir kimsenin vergi ödeme gücü ne
zaman başlar? Bu soru genel olarak şöyle yanıtlanır: Kişilerin vergi ödeme gücü hayatlarını
sürdürebilmeleri için gerekli asgari miktarda gelir elde edildikten sonra başlar. Öyleyse,
kişilerin hayatlarını sürdürmeleri için gerekli bu miktar vergi dışı bırakılmalı; bu miktarı aşan
gelir kısımları üzerinden vergi alınmalıdır. Ancak, vergi dışı bırakılması gereken miktarın
belirlenmesinde ortaya bazı sorunlar çıkmaktadır. Bir görüşe göre, vergi dışı bırakılması
gereken miktar, bireyin fiziki varlığını sürdürebilmesi, diğer bir deyişle en temel insani
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli miktardır. Buna, fizyolojik asgari yaklaşımı
denilmektedir. Diğer bir görüş ise, vergi dışı bırakılması gereken miktar saptanırken, kişinin
içinde bulunduğu toplumsal konumun esas alınması gerektiğini ileri sürmektedir. Toplumsal
konum esas alınınca, en az geçim indirimi miktarı belirlenirken kişinin mensup olduğu sosyal
katmana göre, sözgelimi işçi, köylü ya da tüccar oluşuna göre, bir ayırım yapılması
gerekebilecektir. Buna da kültürel asgari yaklaşımı denilmektedir. Bir başka yaklaşım da,
medeni asgari yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, belirli bir toplumda ulaşılan uygarlık düzeyinin
gereklerine ve imkanlarına uygun bir miktarın vergi dışı bırakılmasını öngörmektedir.
Uygulamada ise, en az geçim indirimi miktarı belirlenirken yukarıdaki yaklaşımların pek az
etkisi olduğunu söylememiz gerekiyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde devletin gelir
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ihtiyacı baskın gelmektedir. Bu yüzden en az geçim indirimi miktarı olarak belirlenen miktarlar,
sembolik olmanın ötesine geçememektedir. Ülkemizde de, Gelir Vergisi Kanununa göre asgari
ücretin %50'si oranında asgari geçim indirimi uygulanmaktadır. Bu oran eşin çalışıp
çalışmamasına, çocuk sayısına göre değişebilmektedir.
Artan Oranlılık: Artan oranlılık, vergi matrahı arttıkça, matrahın artan dilimlerine uygulanan
oranların da artması demektir. Artan oranlılığın temelinde yukarıda açıklamaya çalıştığımız
marjinal fayda yaklaşımı yer almaktadır. Bilindiği üzere, gelir arttıkça marjinal faydasının
azalması, daha fazla gelir elde edenlerin daha yüksek oranlarda vergilendirilmesini haklı
kılmaktadır. Böylece, gelir dağılımındaki dengesizliklerin bir ölçüde de olsa artan oranlı bir
vergiyle törpülenebileceği düşünülmektedir. Teoride artan oranlılığın ne şekilde olması
gerektiğine ilişkin pek çok tartışma yapılmaktadır. Uygulamada ise artan oranların
belirlenmesinde objektif bir kıstas kullanmak yerine, içinde bulunulan sosyal, politik, ekonomik
ve mali koşulların etkisinde kalındığı gözlenmektedir. Artan oranlılığın gerçek anlamda
uygulanabildiği vergiler, gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisi gibi sübjektif dolaysız
vergilerdir.
Ayırma İlkesi: Ayırma ilkesinin amacı da kişilerin ödeme gücüne göre vergi ödemelerini
gerçekleştirmeyi sağlamaktır. Artan oranlılık bu amaca ulaşabilmek için yükümlülerin gelir
düzeyi ile ilgilenirken, ayırma ilkesi gelirin elde edildiği kaynak ile yükümlünün sosyal durumu
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bir başka deyişle, artan oranlılık gelirin niceliksel (kantitatif)
yönünü ön plana çıkarırken; ayırma ilkesi gelirin niteliksel (kalitatif) yönü üzerinde
durmaktadır. Bu ilkeye göre, emek gelirleri ile sermaye gelirleri arasında bir ayırım yapılmakta
ve sermaye gelirlerinin emek gelirlerine kıyasla daha yüksek düzeyde vergilendirilmesi
gerektiği ileri sürülmektedir. Bu yaklaşımın temelinde, sermaye gelirlerinin emek gelirlerinden
daha yüksek bir ödeme gücünü yansıttığı düşüncesi vardır. Çünkü bu görüşe göre, sermaye
emeğe göre daha fazla gelir getirme şansına sahip bir üretim faktörüdür. Öte yandan, sermaye
gelirlerinin sürekli, sağlam ve istikrarlı olduğu varsayılmaktadır. Ancak, günümüzde özellikle
sosyal güvenlik sistemlerinin gelişmesine bağlı olarak, bu özelliklerin emek gelirleri için de
geçerli olduğu, dolayısıyla artan oranlılığın uygulandığı bir sistemde ayrıca ayırma ilkesine
gerek olmadığı ileri sürülmektedir.
7.4.4. Vergilemede Etkinlik İlkesi
Etkinlik için gerekli koşulların “gerçek dünya” dediğimiz yaşadığımız dünyada
bulunmadığı genellikle kabul edilmekle birlikte, sağlıklı bir analiz yapabilmek için, etkinliğin
ne olduğu konusunda net bir fikre sahip olmamız ve “kaynakların optimal dağılımının” nasıl
gerçekleşebileceğini tanımlamamız gerekmektedir. Ancak bundan sonradır ki, vergilerin
ekonominin etkin bir şekilde işlemesine nasıl katkıda bulunacağını belirleyebiliriz. Böylece,
ekonominin yürürlükteki kaynak dağılımından daha arzulanabilir bir kaynak dağılımı düzeyine
çıkmasını teşvik etmek için hangi türden vergilerin kullanılması gerektiği de belirlenebilecektir.
Kaynak dağılımı sorununun incelenmesinde “Pareto optimumu” kavramı oldukça kullanışlı
bir kavramdır. Eğer bir ekonomide kaynak dağılımının yeniden düzenlenmesiyle, herhangi
bir kimsenin durumunu kötüleştirmeden, yani refahında azalma olmaksızın, bir
başkasının durumu iyileştirilemiyorsa, diğer bir deyişle refahı arttırılamıyorsa, Pareto
optimumu olarak bilinen etkinlik kıstası gerçekleşmiş olur. Şöyle de denebilir: Eğer üretim
yöntemlerini ya da üretilen mal çeşitlerini değiştirmek suretiyle, başkalarının durumunu
kötüleştirmeden, bir kişinin durumunu iyileştirmek mümkün oluyorsa, mevcut kaynak dağılımı
optimumum düzeyin altındadır; dolayısıyla değişiklik yapılarak ekonominin etkinliği
arttırılabilir. Uygulamada, hiç kuşkusuz, ekonomik değişikliklerin pek çoğu bazı kişilerin
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durumunu iyileştirmekte, bazılarının da kötüleştirmektedir. Bu yüzden etkinlik kavramı,
kazananların kazancının, kaybedenlerin kayıplarından daha fazla olması şeklinde ifade
edilebilir. Diğer bir deyişle, değişikliğin sonucunda, kazananlar kaybedenlerin kayıplarını
miktar itibariyle telafi edebiliyor iseler ve hala daha iyi durumdaysalar, etkinliğin arttığı
söylenebilir. Özel sektörün piyasa mekanizması içinde Pareto etkinliğini gerçekleştirebilmesi
için tam rekabet şartlarının hakim kılınması ve dışsal etkilerin mevcut olmaması gerekir.
Vergilemede etkinlik ise, genel olarak, vergi dolayısıyla refah düzeyinde bir azalışın
olmaması gereğini ifade eder. Kamu giderlerini karşılamak için tahsil edilen vergilerin ekonomi
üzerinde dolaylı bazı etkileri vardır. Söz konusu dolaylı etkiler, kamusal finansman ile özel
finansman arasındaki önemli farklılıkları yansıtır. Özel hukuk kişileri arasındaki alış verişler,
çoğu zaman satıcıların iktisadi ilişkilerini düzenleme biçimlerinden bağımsız olarak
gerçekleşir. Sözgelimi, bir otomobilin fiyatı bir doktor için ne ise bir çiftçi için de aynıdır.
Halbuki bir kişinin ödeyeceği vergiler, genel olarak, yaptığı işe, satın aldığı mallara, yaptığı
yatırımlara ve bunun gibi daha pek çok unsura bağlı olmaktadır. Diğer bir deyişle, ödenen
vergiler kişilerin iktisadi tercihlerinin bir fonksiyonudur. İşte bu yüzden etkinliğe yönelik
hedeflere ulaşılabilmesi için vergilerin kişilerin iktisadi kararları ve tercihleri üzerindeki
etkilerinin göz önünde tutulması gerekir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde vergilemenin tarihi süreci ortaya konulmuş, vergiyi açıklayan teoriler
anlatılmış, vergilemenin amaçları ve ilkeleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Vergiyi kamu hizmetlerinin bir karşılığı olarak kabul eden görüş aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Rasyonalist-bireyci devlet görüşü
b) Organik devlet görüşü
c) Devletin egemenliği teorisi
d) Sosyal devlet anlayışı
e) Kamusal seçiş teorisi
2. Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith’in klasik vergilendirme ilkeleri arasında yer almaz?
a) Eşitlik
b) Açıklık
c) Uygunluk
d) İktisadilik
e) Mali refah
3. Aynı düzeyde fayda sağlayanların aynı miktarda vergi ödemelerini öngören görüş
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ödeme gücüne göre vergilendirme ilkesi
Faydalanma ilkesi
Mali refah ilkesi
Vergide etkinlik ilkesi
Vergide uygunluk ilkesi

4. En az geçim indirimi, artan oranlılık, ayırma ilkesi gibi teknikler hangi alanda kullanılır?
a)
b)
c)
d)
e)

Mali refah ilkesi
Vergide etkinlik ilkesi
Vergide uygunluk ilkesi
Ödeme gücüne göre vergilendirme ilkesi
Faydalanma ilkesi

5. Bir ekonomide kaynak dağılımının yeniden düzenlenmesiyle, herhangi bir kimsenin
durumunu kötüleştirmeden, yani refahında azalma olmaksızın, bir başkasının durumu
iyileştirilemiyorsa, diğer bir deyişle refahı arttırılamıyorsa, aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşmiş olur?
a)
b)
c)
d)
e)

Vergi optimizasyonu
Pareto optimumu
Vergide etkinlik
Mali etkinlik
Faydalanma ilkesine göre vergilendirme

Cevaplar: 1-A, 2-E, 3-B, 4-D, 5-B
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8. VERGİLEME VE ETKİLERİ

118

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

8.

VERGİLEME VE ETKİLERİ
8.1. Vergi Yükü ve Türleri
8.1.1. Toplam Vergi Yükü
8.1.2. Bireysel Vergi Yükü
8.1.3. Net Vergi Yükü
8.1.4. Gerçek Vergi Yükü
8.2. Vergi Baskısı
8.2.1. Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçakçılığı
8.2.2. Vergi Baskısının Giderilmesi
8.2.3. Verginin Yansıtılması ve Türleri
8.3. Vergi İle İlgili Diğer Kavramlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Vergi yükü nedir, türlerini açıklayınız.
2. Vergi baskısı ne demektir?
3. Verginin yansıtılması ve türlerini anlatınız.
4. Vergilendirmeyle ilgili kavramları sıralayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Vergi yükü kavramı ve
türleri

Vergi yükü kavramının ve
türlerinin öğrenilmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Vergi baskısı kavramı

Vergi baskısı kavramının
anlaşılması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Verginin yansıtılması ve
türleri

Verginin yansıtılması ve
türlerinin öğrenilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Vergilendirmeyle ilgili
kavramlar

Vergilendirmeyle ilgili
kavramların öğrenilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
vergi yükü, subjektif vergi yükü, objektif vergi yükü, vergi baskısı, vergi yansıması
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Giriş
Bu bölümde vergi analizi konusu ele alınacaktır. Bu bağlamda vergi yükü ve türleri
toplam, bireysel, net ve gerçek vergi yükü tanımlamalarıyla açıklanacaktır. Vergi yüküne ilişkin
açıklamaların ardından, vergi baskısı konusu üzerinde durulacaktır. Bu kısımda, vergiden
kaçınma ve vergi kaçakçılığı, vergi baskısının giderilmesi ve verginin yansıtılması konularına
değinilecektir. Verginin yansıtılması detaylı olarak ele alınacak olup, yansıma türleri ve vergi
yansımasını etkileyen faktörler ortaya konulacaktır. Bölüm vergi ile ilgili diğer kavramların
tanımlanmasıyla sonlandırılacaktır.
8.1. Vergi Yükü ve Türleri
Verginin ödenmesi, mikro açıdan gerçek ve tüzel kişilerin gelirlerinin, makro açıdan ise
toplum gelirlerinin özel kesimden kamu kesimine aktarılması anlamına gelir. Gerek gerçek
kişilerin, gerekse tüzel kişilerin üzerlerine düşen vergi borcu, her zaman mükelleflerin şimdiki
veya gelecekteki harcanabilir gelirlerinde bir azalmaya yol açacaktır. Verginin ödenmesi bu
nedenle mükellefler üzerinde ölçülemeyen (subjektif) veya ölçülebilen (objektif) bir yük
yaratır. İşte mükelleflerin hissettiği ancak etkisi ölçülemeyen bu yük vergi baskısıdır ve
subjektif vergi yükü olarak tanımlanır. İktisadi bir olayın yol açtığı psikolojik bir baskıdır. Bu
baskının mükellef tarafından nasıl ve ne ölçüde hissedildiği vergiyi ödeyenin psikolojik
yapısına bağlıdır.
Subjektif vergi yükü, aynı gelir düzeyindeki bazı mükellefleri daha fazla etkilerken
bazılarını daha az şiddette etkileyebilecektir. (Objektif vergi yükü) Gerçek vergi yükü ise bir
takım hesaplamalar sonucu bulunan bir orandır. Mükellefin ödediği vergi ile geliri arasındaki
oransal ilişkiyi esas aldığından teorik olarak hesaplanmaya daha uygundur. Hesaplamalarda
bazı güçlükler olur. Birinci tanıma göre vergi yükü, belli bir dönemde devlete veya diğer kamu
tüzel kişilerine yapılan ödemelerle, bu ödemeleri yapan mükelleflerin aynı dönemde elde
ettikleri gelirler arasındaki niceliksel ilişkidir. İkinci tanıma göre vergi yükü, ödenen vergi ve
vergi ödeme gücünün bir işlevidir. Vergi yükü, ödenen vergi ile doğru orantılı olmakta vergi
miktarı attıkça vergi yükü de artmakta; ödeme gücü ile tersine orantılı olmakta ve ödeme gücü
arttıkça vergi yükü azalmaktadır. Günümüzde vergi yükü hesaplarına vergilerin kamu
harcamaları ile ilişkisinin kurulması, vergilemenin gerekçelerinin ortaya konulması,
uygulanacak olan vergi politikalarının saptanması ve uluslar arası kuruluşlara yapılacak parasal
katkıların belirlenmesi amacıyla başvurulmaktadır.
8.1.1. Toplam Vergi Yükü
Bir ekonomide ödenen vergilerin, ekonomi üzerinde oluşturduğu yüke toplam vergi
yükü denilir.
Toplam Vergi Yükü = Ödenen vergiler/Toplumun geliri
Bu formülde paydada yer alan toplumun geliri için gayri safi milli hasıla, safi milli hasıla
veya milli gelir kavramlarından biri kullanılabilir. Payda yer alan ödenen vergiler araştırmanın
özelliğine göre Sosyal Sigorta Ödentileri dahil tüm vergileri içerebileceği geniş anlamda
ödenen vergileri içerebilir.
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8.1.2. Bireysel Vergi Yükü
Bireysel vergi yükü objektif ve sübjektif vergi yükü olarak ikiye ayrılmaktadır. Vergi
baskısı olarak tanımladığımız sübjektif vergi yükü bireylerin vergi ödemeleri sonucu
takındıkları psikolojik tavırlar olup bunun ölçülmesi mümkün değildir. Çünkü kişilerin vergiye
ilişkin fedakarlık düşüncelerinin ve refah kaybına ilişkin değer yargılarının matematiksel olarak
belirlemek imkansızdır. Objektif bireysel vergi yükünü ise ölçmek mümkündür. Bireylerin belli
bir dönemde ödemek zorunda oldukları tüm vergilerin ve vergi benzeri ödentilerin elde ettikleri
gelire oranlanması sonucu bulunur.
Bireysel Vergi Yükü = Bireyin ödediği tüm vergiler/Bireyin geliri
Her birey bir takvim yılında ödediği toplam vergileri aynı dönemde elde ettiği gelire
bölmek suretiyle kendi vergi yükünü hesaplayabilir.
8.1.3. Net Vergi Yükü
Toplam vergi yükü brüt bir kavramdır. Çünkü, vergi yükünün hesaplanmasında sadece
ödenen vergiler dikkate alınmış fakat bunun karşılığında devletin sağladığı hizmetlerden elde
edilen faydalar göz önünde bulundurulmamıştır. Her ne kadar mükellefler vergiyi karşılıksız
olarak ödeseler de, devletin bu vergiler aracılığı ile gerçekleştirdiği hizmetlerden yararlanırlar.
Şayet devlet olmasaydı ve mükellefler vergi ödemeseydi bireyler ve tüzel kişiler devletin
sunduğu hizmetleri kendileri harcama yaparak gerçekleştirmek zorunda kalacaklardı. Öyleyse,
mükelleflerin net vergi yükünü hesaplayabilmek için, ödenen vergilerden devletin vergilerle
finanse ettiği hizmetlerden sağlanan faydanın çıkarılması gerekir.
Net Vergi Yükü = Ödenen Tüm Vergiler- Kamu Hizmetlerinden Sağlanan Yarar/ Gelir
Ancak burada kamu hizmetlerinden sağlanan yararın ölçülmesi zordur. Belki yarı
kamusal ve özel mallardan sağlanan fayda belli bir ölçüde hesaplanabilse de toplumsal mal ve
hizmetlerden sağlanan faydanın ölçülmesi mümkün değildir.
8.1.4. Gerçek Vergi Yükü
Gerçek vergi yükü, net vergi yükü kavramının bireyler üzerine yansıyan ve bireylerin
yansıttıkları vergilerin de dikkate alınması sonucu genişletilmesi ile ortaya çıkan bir kavramdır.
Gerçek Vergi Yükü = (Ödenen Vergiler + Yansıyan Vergiler) – Hizmetlerden Sağlanan
Fayda + Yansıtılan Vergiler) / Gelir
Ancak bu hesaplamada da kamu hizmetlerinden sağlanan yarar ile yansıyan ve
yansıtılan vergilerin hesaplanması son derece zordur. Bu nedenle uygulamada genellikle toplam
ve bireysel vergi yükü hesaplamaları kullanılır. Bunların dışında gelir grupları, meslek grupları
ve sektörler için vergi yükü hesapları kolaylıkla yapılabilir.
8.2. Vergi Baskısı
8.2.1. Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçakçılığı
Vergiden kaçınma, vergi yasalarına aykırı hareket etmeksizin bireylerin vergi
mükellefiyetinden kurtulması ve hazinenin vergi kaybına uğratılmasıdır.
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Mükellefler kısa dönemde vergi yasalarında var olan boşluklardan yararlanarak veya
uzun dönemde baskı grupları veya lobi faaliyetleri ile vergi borcunu azaltıcı tedbirler alarak,
yasal yollarla, ödeyecekleri vergileri azaltabilirler. Dolayısıyla vergiden kaçınma, yasal yollarla
ödenecek verginin azaltılması olduğu için, yapılan işlemde bir vergi suçu da ortaya
çıkmayacaktır. Mükellefler dört yolla vergiden kaçınabilirler. Bunlardan birincisi vergi
kanunları iyice araştırılarak, vergi kanunlarında mükelleflere tanınan vergi avantajları
bulmaktır. İkinci yol gelir aktarımıdır. Yüksek oranlarda vergi ödeyen mükellefler, düşük
oranda vergi ödeyen veya hiç vergi ödemeyen yakınlarına gelir aktarmak suretiyle ödeyecekleri
vergileri azaltabilirler. Üçüncü yol vergilerin ertelenmesidir. Bugünün bir lirası, gelecek yılın
bir lirasından daha değerli olacağı düşünülürse ki yüksek enflasyonun hakim olduğu
ekonomilerde her zaman böyledir, mükelleflerin bu yıl ödeyecekleri vergiyi ertesi yıllara
aktarabilmeleri kendilerine büyük vergi avantajları sağlayacaktır. Dördüncü yol vergi
arbitrajıdır. Vergi arbitrajı, herhangi bir riske girmeksizin, vergi kanunlarındaki boşluklardan
yararlanarak vergi avantajı sağlamaktır. Başka bir deyişle vergi arbitrajı, farklı vergi türleri veya
farklı vergi oranlarından yararlanarak vergi avantajı elde etmeyi ifade etmektedir.
Vergi kaçakçılığı yasal olmayan bir eylem olup vergi yasalarında yasaklanan bir
faaliyettir. Başka bir deyişle vergi kaçakçılığı, vergi yasalarının yapılmasını emrettiği fiilleri
yapmamak veya yapılmamasını emrettiği fiilleri yaparak vergi mükellefiyetinden kısmen veya
tamamen kurtulmak olarak tanımlanabilir. Ödenmesi gereken vergilerin yasal olmayan yollarla
azaltılması, vergi kaçakçılığıdır. Vergiden kaçınmanın bir cezası olmadığı halde vergi
kaçakçılığı yapan mükelleflere ağır para cezaları ve hapis cezaları verilmektedir.
8.2.2. Vergi Baskısının Giderilmesi
Vergi baskısının giderilmesi, mükelleflerin vergi yükünü azaltmak veya bu yükten
tamamen kurtulmak için vergi karşısında bireylerin aldığı ekonomik önlemler olarak
tanımlanabilir. Dikkat edilirse vergiden kaçınma ile verginin giderilmesi tanımları arasında bir
benzerlik görülecektir. Her iki eylemde de ödenecek verginin azaltılması söz konusudur. Ancak
vergiden kaçınmada bu eylem yasalar çerçevesinde gerçekleştirilirken, verginin giderilmesinde
ekonomik davranışlar ön plana çıkmaktadır.
Karar (Beyan) Etkisi: Vergi mükelleflerin satın alma güçlerini etkilediği gibi, aynı zamanda
bireylerin tüketim, tasarruf ve yatırım kararlarını da etkileyebilir. Buna karar etkisi veya beyan
etkisi denilmektedir. Mükellefler bu kararlarını değiştirmek suretiyle daha az vergi
ödeyebilirler.
Gelir Etkisi: Ödenen tüm vergiler bireylerin harcamalarını azaltır. Vergi nedeniyle harcamaları
azalan mükellefler ek işler bularak veya kendi işinde daha fazla çalışarak verginin etkilerini
gidermek yolunu seçebilirler. Bu tercih gelir etkisidir. Burada dikkat edilmesi gereken konu
bireylerin vergi nedeniyle azalan gelirlerini daha çok çalışarak gidermeleridir. Yoksa bireylerin
ürettiği veya sattığı mal ve hizmetlerin fiyatını arttırarak gelirlerini yükseltmeleri gelir etkisi
değildir.
İkame Etkisi: Bireyler çalışma saatleri dışında dinlenmek isterler. Bu isteğe boş zaman talebi
denir. Uygulanan, yeni konulan veya oranları arttırılan vergiler çalışma sonucu elde edilen
gelirler üzerinde önemli ölçüde etkili olursa, bireyler boş zaman taleplerini arttırabilirler. Başka
bir deyişle, imkanlar uygunsa, mükellefler daha az çalışarak gelir düzeylerini vergi sonrası
düzeye göre ayarlayacaklardır. Böylece verginin etkisini gidermiş olacaklardır. Buna vergilerin
ikame etkisi diyoruz.
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8.2.3. Verginin Yansıtılması ve Türleri
Ekonomilerde en önemli sorun vergilerin gelir dağılımını nasıl etkilediğini saptamaktır.
Bu nedenle yapılan anketlerde bireylere her yıl kaç lira vergi ödedikleri sorulur. Ancak bu doğru
bir yaklaşım değildir. Çünkü, vergiyi ödeyen bireylerle vergiyi taşıyan bireyler her zaman aynı
kişiler olmayabilir. Örneğin bir şişe meşrubatın fiyatının 1 TL olduğunu ve devletin meşrubat
satışları üzerine 10 Kr vergi koyduğunu varsayalım. Devlet her bir şişe meşrubat satıldığında
10 Kr vergi alacaktır. Burada vergiyi ödeyen meşrubat satıcısı gibi görünmektedir. Satıcıların
belirli bir süre sonra meşrubat satış fiyatını 1 TL 10 Kr yükselttiğini varsayalım. Satıcı yine
aynı geliri elde ederken bu kez vergiyi tüketiciler ödemiş olacaklardır. Çünkü satıcı yüksek
fiyat içinde ödeyeceği vergiyi tüketicilerden tahsil etmiştir. Diğer bir örnekte diyelim ki
piyasadaki rekabet nedeniyle satıcılar fiyatı 1 TL 10 Kr yerine 1 TL 5 Kr olarak belirlesinler.
Bu durumda verginin yarısı satıcılar, yarısı da tüketiciler üzerinde kalmıştır. İşte bu örneklerde
görüldüğü gibi vergiyi ödeyen birey gerçekten onun yükünü taşımıyorsa vergiler yansıyor
demektir.
Vergi yansıması vergi yükünün piyasa koşullarına bağlı olarak kısmen veya tamamen
başkalarına aktarılması işlemidir. Bütün mükellefler satın alma gücünü azaltan vergileri piyasa
mekanizmasının arz, talep ve fiyatlandırma süreci gibi araçlarından yararlanarak başkalarına
aktarmak isterler. Bu girişimin sonucunda her zaman herkesin başarılı olduğu
düşünülmemelidir. Vergilerin yansıtılması vergilerin türüne, piyasa yapısına, piyasa
koşullarına ve hukuki düzenlemelere bağlıdır. Bununla birlikte vergilerin yansıması şu süreç
içinde gerçekleşir:
Verginin ödenmesi: Vergi yansımasından söz edebilmek için her şeyden önce bir verginin
ödenmiş olması gerekir.
Vurgu: Verginin ödenmesi sonucu parasal mükellefiyet altında olan bireyin vergi karşısında
göstermiş olduğu ilk olumsuz psikolojik tepkidir. Çünkü bireyin satın alma gücü vergi
nedeniyle azalmıştır. İşte bu psikolojik baskı sonucu birey ödemiş olduğu vergiyi başkalarına
aktarma yollarını arayacaktır. Ancak y
ine bu bireylerin ödemiş oldukları verginin
tamamını, her zaman başkalarına aktaramayacaklarını bilmek gerekir.
Aktarma: Aktarma, vurgudan sonra ödenen veya aktarılan vergi yükünün bir başkasına
geçirilmesi olayıdır. Aktarma süreci tamamen ekonomik bir olaydır. Çünkü bu aşamada arz,
talep ve fiyatlar ile verginin türü, piyasa yapısı önem taşımaktadır. Eğer piyasa yapısı uygun ise
verginin aktarılması kolaylaşacaktır.
Yerleşme: Verginin artık aktarılamayarak son bir mükellef üzerinde kalmasıdır. Üzerine vergi
aktarılan birey de vergiyi ödediği zaman verginin vurgusunu hissedecek ve vergiyi aktarmak
isteyecektir. Bu noktada birey aktarma sürecine geçemiyorsa vergi kendi üzerine yerleşecek ve
yansıma olayı tamamlanacaktır. Eğer birey aktarma sürecine geçebiliyorsa yansıma devam
edecektir. Buna vergi yayılması denmektedir.
Şimdi başka bir örnek vererek vergi yansıması aşamalarını görmeye çalışalım:
Diyelim ki, bir otomobil ithalatçısı 10.000 TL alış fiyatı olan bir otomobil için 4.000 TL
gümrük vergisi ve diğer vergileri ödesin. İthalatçı vergiyi ödediği zaman verginin vurgusunu
hissedecek ve satın alma gücü vergi oranında azalacaktır. İthalatçı bu otomobili 14.000 TL
satana kadar vergi kendi üzerinde kalacaktır. Eğer otomobili 14.000 TL satarsa vergiyi
aktaracak ve vergi yeni otomobil alacısı üzerine yerleşecektir. Eğer otomobili 13.000 TL satarsa
verginin bir kısmı satıcının üzerinde kalacak bir kısmını ise tüketiciye aktarmış olacaktır. Bu
kez aktarılan vergi alıcı üzerine yerleşecektir. Verginin vurgusunu hisseden alıcı otomobili belli
bir süre kullandıktan sonra otomobili uygun bir fiyatla bir başkasına satarsa ödediği verginin
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bir kısmını veya tamamını aktarma imkanına kavuşacaktır. Bu kez vergi son alıcı üzerine
yerleşmiş olacaktır.
8.2.3.1. Yansıma Türleri
Ödenen bir verginin yansıtılabilmesinin piyasa koşullarına, arz ve talebe ve fiyat
sürecine bağlı olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Ödenen vergiler değişik biçimlerde
yansıtılabilir.
8.2.3.1.1. Kanuni Yansıma ve Ekonomik Yansıma
Kanuni yansıma, gerçekten verginin kimin tarafından ödeneceğini belirtir. Kanun
koyucu vergi yasalarını yürürlüğe koyarken yasal ödeyicisi tarafından yansıtılmasını veya
yansıtılmamasını öngörebilir. Kanun koyucu, vergi yasalarında gerçekten vergiyi tahsil ettiği
kişi dışında birisini veya birilerini vergilendirmek isteyebilir. Bu durum vergi kanunlarında açık
olarak belirlenmişse, vergiyi ödeyen kişi vergiyi yasalara dayanarak yansıtır. Örneğin tekel
maddelerinden alınan vergide durum böyledir. Tekel idaresi devlete ödediği vergiyi, yasaya
dayanarak, malın satış fiyatına ekleyerek tüketiciye yansıtır. Vergilerin ekonomik yansıması
ise, vergi nedeniyle özel reel gelir dağılımında meydana gelen değişmedir. Vergi yasalarında
kanun koyucu verginin yansıtılmasını öngörmüyorsa, ama vergiyi ödeyen kişi vergiyi piyasa
koşullarına bağlı olarak başkalarına yansıtıyorsa ekonomik yansımadan söz edilir. Piyasa
koşulları elverişli ise vergi yansıtılır, aksi halde ödeyenin üstünde kalır. Verginin yansıtılması
halinde doğal olarak gelir dağılımında değişiklikler görülecektir.
8.2.3.1.2. İleriye ve Geriye Yansıma
Yukarıda verdiğimiz meşrubat ve otomobil örneklerinde vergi, malın alış fiyatına
eklenerek satılmaktaydı. Eğer malın satış fiyatına eklenen vergi, bu mala olan talebini
etkilemiyorsa satış fiyatı arttırılarak vergi aktarılabilir. Buna verginin ileriye doğru yansıması
diyoruz. Eğer fiyat artışları talebi etkiyor ve bu nedenle fiyat arttırılamıyorsa vergi ithalatçı
veya satıcı üzerinde kalacaktır. Konuyu üreticiler açısından ele aldığımızda, eğer üreticiler mal
ve hizmetleri üretirken ödedikleri vergiyi ileriye doğru yansıtamıyorlarsa, girdi fiyatlarını
düşürmeye çalışarak vergi yükünden kurtulma imkanlarını araştırırlar. Eğer üreticiler
çalıştırdıkları işçilerin ücretlerini, aldıkları hammadde ve enerji fiyatlarını düşürebilirlerse
vergiyi geriye doğru yansıtabileceklerdir.
8.2.3.1.3. Sınırsız Yansıma ve Sınırlı Yansıma
Eğer vurgu süreci sonrası vergi aktarılabiliyorsa ve bu olay çok sayıda
tekrarlanabiliyorsa, buna sınırsız yansıma denir. Vergi, durgun bir suya atılan bir taşın neden
olduğu daireler gibi, ekonomi içinde yayılacak ve sonuçta etkisini kaybederek bir kişi veya grup
üzerine yerleşecektir. Sınırlı yansımada ise ödenen bir vergi belli bir kişi veya gurup üzerine
yerleşir ve bir daha aktarılamaz. Genellikle ücretler üzerinden ödenen vergide veya veraset
vergilerinde sınırlı yansımadan söz edilir.
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8.2.3.1.4. Mutlak ve Diferansiyel Yansıma
Mutlak yansıma, belirli bir vergideki artışın diğer vergilerde veya devlet harcamalarında
bir değişiklik olmaması halinde gelir dağılımı üzerindeki etkisini incelemek için kullanılan bir
araçtır. Bu koşullarda vergi gelirlerindeki bu artış tabii ki kamu harcamalarında bir artışa yol
açabilecektir. Mutlak yansıma, makro ekonomik modellerde istikrar hedefine ulaşmak için
vergi seviyelerinde yapılan değişiklikleri hedef alan bir deyimdir. Diferansiyel yansıma ise,
kamu harcamaları değişmez kabul edildiğinde, herhangi bir verginin kaldırılıp yerine yeni bir
vergi konulması halinde gelir dağılımında meydana gelen etkilerdir.
8.2.3.2. Vergi Yansımasını Etkileyen Faktörler
Bir verginin yansıtılıp yansıtılamaması değişik faktörlerin etkilerine bağlıdır. Vergi
yansımasında, piyasaların yapısı, vergilerin türü, analizin yapıldığı dönem (kısa veya uzun
dönem), ekonominin dışa açık olup olmaması, arz ve talep elastikiyeti önemli faktörlerdir.
8.2.3.2.1. Piyasaların Yapısı
Verginin ödenmesiyle taşınan parasal yükün ileriye veya geriye yansıtılabilmesi büyük
ölçüde alıcı ve satıcı davranışlarının egemen olduğu piyasaların yapısına sıkı sıkıya bağlıdır.
Değişik yapıdaki piyasalarda kısa ve uzun dönemde vergi yansıması imkanlarını tam rekabet
piyasalarını, monopollü, monopolcü rekabet piyasalarını ve oligopol piyasalarını ele alarak
inceleyelim:
Tam rekabet piyasalarında satıcıların fiyatı veri olarak kabul ettiklerini İktisat
derslerinde öğrenmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla firmalar mal ve hizmetlerin üzerine konulan bir
vergiyi, mal ve hizmetin satış fiyatını arttırmak suretiyle yansıtamazlar. Çünkü tam rekabet
piyasalarında satıcılar fiyatları kontrol edebilme gücüne sahip değildirler. Bunun nedeni,
malların homojen olması ve piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı bulunması ve firmaların normal
kar elde etmeleridir. Eğer satıcılar fiyatları arttırarak mallarını satmak isterlerse, alıcıların talebi
düşük fiyat öneren firmalara kayacak ve fiyatları arttıran firmalar mal ve hizmetlerini
satabilmek için tekrar fiyatlarını eski düzeye indirmek zorunda kalacaklardır. Bu nedenle tam
rekabet piyasalarında kısa dönemde verginin yansıma imkanı son derece kısıtlı olup genelde
vergi satıcıların üzerine yerleşecektir. Bununla birlikte uzun dönemde bazı firmaların piyasadan
çekilmeleri ve teknolojide meydana gelen değişikliklerin maliyetleri düşürmesi gibi faktörler,
verginin kısmen veya tamamen yansıtılmasını kolaylaştıracaktır. Konulan vergiler nedeniyle
maliyetleri karşılayamayan ve fiyatlarını konulan vergileri karşılayacak kadar arttıramayan
marjinal firmaların piyasalardan çekilmeleri sonucu arz miktarı azalacağından, piyasada kalan
diğer firmalar mal ve hizmetlerin fiyatlarını yükselterek tekrar normal kar elde edecekler ve
ödedikleri vergiyi yansıtabileceklerdir. Bu nedenle uzun dönemde vergi mal ve hizmetin son
tüketicisi üzerine yerleşecektir.
Tam monopol piyasasında tek bir satıcı ve çok sayıda alıcı bulunmaktadır. Mal ve
hizmetler homojendir. Başka bir deyişle satıcı belli bir mal ve hizmeti sunmaktadır (tekel
ürünleri, ekmek gibi). Böyle bir piyasada tekelci firmanın karı maksimum düzeyde
bulunacaktır. Çünkü monopol piyasasında tek satıcı, tüm endüstri ile özdeş olduğundan,
fiyatları karını maksimize edecek düzeyde saptayabilecektir. Bu nedenle mal ve hizmetler
üzerine yeni konulan veya oranları attırılan bir vergi monopolcünün karını azaltacaktır. Vergi
öncesi monopol karı, vergi sonrası monopol karından büyük olacaktır. Bu durumda tek satıcı
fiyatları sonsuza kadar arttırıp verginin tümünü yansıtamayacaktır. Verginin yansıtılabilmesi
maliyet yapısına, mal talebi ve kaynak arzının fiyat elastikiyetlerine bağlı olacaktır. Kısa ve
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uzun dönemde piyasa koşulları uygunsa tek satıcı konulan veya oranları yükseltilen verginin
tamamını yansıtacak; aksi halde verginin bir kısmı firma üzerinde kalacak, bir kısmını ileriye
ve bir kısmını da geriye yansıtabilecektir.
Oligopolde az sayıda satıcının piyasaya hakim olması söz konusudur. Bu piyasalarda da
mal ve hizmetler homojendir. Böyle bir durumda mal ve hizmetler üzerine konulacak yeni bir
vergi veya oranları arttırılacak bir vergi, doğrudan doğruya maliyetleri etkileyecek ve
arttıracaktır. Firmaların sattıkları mal ve hizmetlere olan talep esnek olmadıkça ve firmaların
mal ve hizmetleri arasında önemli farklılıklar olmadıkça, her firma vergi kadar satış fiyatlarını
arttırarak üzerlerindeki vergiyi tüketicilere yansıtabileceklerdir.
Monopollü rekabet piyasası farklılaştırılmış mal ve hizmetleri üreten ve alan önemli
sayıda satıcı ve alıcının bulunduğu piyasalardır. Bu piyasalarda vergi yansıması bazı
farklılıklarla tam rekabet piyasalarına benzemektedir. Ancak tam rekabet piyasalarında üretici
firmaların mal ve hizmetlerin fiyatlarını kontrol etmeleri mümkün değil iken monopollü
piyasalarda farklılaştırılmış malların bulunması, bu malları üreten firmalara fiyatlar üzerinde
kontrol imkanı sağlar. Kısa dönemde her ne kadar vergi üretici firmalar üzerinde kalmakta ise
de, üreticilerin farklılaştırılmış mallar nedeniyle fiyatları kontrol edebilmeleri mal ve hizmetler
üzerine yeni konulan veya oranları arttırılan vergilerin çok az da olsa tüketicilere yansıtılmasına
imkan sağlar. Uzun dönemde vergiler nedeniyle artan maliyetler bazı firmaların piyasadan
çekilmesine neden olacağı için, piyasada kalan firmalar kısmen de olsa üzerlerindeki vergiyi
tüketicilere yansıtabileceklerdir.
8.2.3.2.2. Verginin Türü
Verginin türü, dolaylı veya dolaysız olması; vergi tabanını geniş veya dar olması vergi
yansımasını belirleyebilecektir. Yapılan araştırmalarda, dolaylı vergilerin, dolaysız vergilere
göre çok daha kolay yansıtılabildikleri görülmüştür. Bu yargıdan hareketle tüm dolaylı
vergilerin tamamen, dolaysız vergilerin ise hiç yansıtılamayacağı düşünülmemelidir. Vergi
yükünün belli bir kişi veya grup üzerinde kalmasını hedefleyen vergiler dolaysız vergilerdir.
Eğer vergi yükünün, belli bir kişi veya bir grup üzerinde kalması istenmiyorsa, başka bir deyişle
verginin yansıması öngörülüyorsa bu vergiler dolaylı vergilerdir. Dolaysız vergiler vergi
yansımasını kolaylaştıran piyasa işlemlerine uydurulamadığı için vergi yansımasını
gerçekleştirmek zordur. Dolaylı vergiler ise piyasa işlemlerine daha kolay adapte edilebildiği
için çok daha kolay yansıtılabilirler. Örneğin mal ve hizmetlerin satış fiyatı üzerinden
hesaplanan bir satış vergisi, dolaylı bir vergi, piyasa koşullarına ve arz ve talep elastikiyetine
bağlı olarak kısmen veya tamamen yansıtılabilirken; gelir veya kurumlar vergisi, dolaysız iki
vergi, yine zamana ve piyasa koşullarına göre sınırlı olarak yansıtılabilecektir.
Görüldüğü gibi vergi yansıması açısından dolaylı vergiler, dolaysız vergilere göre daha
avantajlıdır. Yine dolaylı vergiler üretim aşamasında alınırsa vergi yansıması birkaç kez
tekrarlanırken, perakende aşamasında alınırsa vergi bir kez yansıtılabilecektir. Vergi
yansımasında verginin geniş tabanlı (kapsamlı) olması veya dar tabanlı (kapsamlı) olması da
önem kazanacaktır. Geniş kapsamlı vergiler kolaylıkla yansıtılabilirken, dar kapsamlı vergilerin
yansıtılması daha zor olacaktır. Çünkü geniş kapsamlı vergilerde mal ve hizmetlerin tümü
vergilendirildiği için, tüketicilerin alternatif mal ve hizmetlere yönelmeleri mümkün olmayacak
ve vergi kolaylıkla yansıtılabilecektir. Örneğin bir toplumda sinema ve tiyatro hizmetleri
vergilendirilirken diğer eğlence alanları vergi dışı kalırsa, sinema ve tiyatro biletleri fiyatları
arttırılarak verginin yansıması güçleşir. Çünkü tüketiciler sinema ve tiyatro talebini kısacaklar
ve vergilendirilmeyen eğlence alanlarını tercih edeceklerdir Eğer sinema ve tiyatronun dışında
diğer tüm eğlence alanları da aynı oranda vergilendirilirse, bu kez tüketicilerin ikame imkanları
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kalmayacağı için fiyat artışıyla verginin yansıtılması mümkün olabilecektir. Bu nedenle genel
vergilerin yansıtılması kolay, özel vergilerin yansıtılması çok daha zor olacaktır.
8.2.3.2.3. Vergilendirilen Malın Türü
Verginin yansıması, verginin üzerine konulduğu malın türüne de bağlı olarak
kolaylaşabilir veya zorlaşabilir. Genellikle zorunlu tüketim malları üzerine konulan vergiler
kolaylıkla yansıtılabilirken, zorunlu olmayan tüketim malları üzerine konulan vergilerin
yansıtılması zorlaşır.
8.2.3.2.4. Talep ve Arz Esnekliği
Yansımayı etkileyen faktörlerden bir diğeri de fiyatlardaki değişme karşılığında arz ve
talep miktarında meydana gelen değişmelerdir. Başka bir deyişle talep ve arz esnekliği vergi
yansıması üzerinde etkili olacaktır.
Talep Esnekliği: İktisada giriş derslerinden hatırlayacağınız gibi talep esnekliği (elastikiyeti),
talep miktarındaki değişmenin fiyattaki değişmeye oranı olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak
bir malın talebi, fiyat değişmeleri karşısında esnek ise, mal ve hizmetlerin fiyatını ödenen vergi
kadar arttırmak ve vergiyi yansıtmak güç olacaktır. Eğer mal ve hizmete olan talep esnek
değilse, bu takdirde ödenen vergilerin mal ve hizmet fiyatlarını yükselterek yansıtmak daha
kolay olacaktır. Ekmek., tuz ve şeker gibi zorunlu tüketim maddelerinin talebi esnek değildir.
Dolayısıyla bu malların fiyatı arttırılsa dahi, bireyler bu malları tüketmekten
vazgeçmeyeceklerdir. Ama havyar, çamaşır makinesi gibi mallara olan talep (tabii ki ülkelerin
sosyoekonomik yapıları Göz önüne alınarak) fiyat artışları karşısında esnek olabilir ve
tüketiciler fiyatı artan malların alternatiflerini ararlar. Bu nedenle zorunlu tüketim malları
üzerine konan vergilerin, lüks tüketim malları üzerine konulan vergilere oranla yansıtılmaları
kolay olacaktır (vergi yansımasında diğer faktörler her zaman akılda tutulmalıdır).
Arz Esnekliği: İleriye yansıma mal ve hizmetlerin fiyatlarını yükselterek, geriye doğru
yansıma ise mal ve hizmet girdilerinin fiyatlarını düşürerek gerçekleştirilir. Geriye doğru
yansımada arz esnekliği önem kazanır. Arz esnekliği yüksek oldukça (girdilerin fiyatı azalırken,
girdi arzı azalırsa) vergiyi griye yansıtmak zorlaşacak; girdi arzı esnek değilse (girdilerin arzı
fiyat azalmaları karşısında değişmiyorsa) vergiyi geriye yansıtmak kolaylaşacaktır. Böylece
olayı arz esnekliği açısından incelersek talep eğrisi tam esnek ise vergi geriye yansıtılamayacak;
arz eğrisi esnek değilse verginin tamamı geriye yansıtılabilecektir. Verginin Uygulandığı
Alanın Vergi Yansıması Üzerindeki Etkisi, Vergiyi koyan politik birimin bulunduğu coğrafik
alan da vergi yansımasını etkileyen bir faktördür. Vergi koyan birim mahalli idare, eyalet, ulusal
veya uluslararası bir kuruluş olabilir. Genelde coğrafik alan daraldıkça vergi yansıması
zorlaşacak; alan genişledikçe verginin yansıması kolaylaşacaktır. Örneğin mahalli bir idarenin
koyduğu bir vergi, bir eyaletin koyduğu aynı vergiye oranla daha güç yansıtılırken; bir eyaletin
koyduğu vergi federal devletin koyduğu vergiye oranla daha zor yansıtılabilecektir. Aynı
zamanda bir endüstri üzerine konulan verginin yansıması birçok endüstri üzerine konulacak
verginin yansımasından daha zor olacaktır.
8.3. Vergi İle İlgili Diğer Kavramlar
Çifte Vergi: Çifte vergileme olayı; aynı vergi konusu üzerinden birden fazla yergi alınması
veya aynı vergi konusu üzerinde birden fazla vergileme yetkisinin çatışması olarak ifade
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edilebilir. Bir mükellefin, aynı vergi konusu üzerinden iki veya daha fazla kez vergiye tabi
tutulması olasılığı vardır. Bu, yasa koyucunun bilerek ve isteyerek yer verdiği bir uygulama
olabileceği gibi, arzulanmayan ancak, uygulamadan kaynaklanan bir olgu şeklinde de
gerçekleşebilir.
Vergi iadesi: Vergi iadesi; vergi kanunlarına göre alınmaması gerekirken alınmış olan veya
kanunlara göre alınması gerekenden daha fazla tahsil edilmiş olan vergilerin, mükelleflerine
geri verilmesi şeklinde olabileceği gibi, bir özendirme politikasının sonucu olarak ekonomik ya
da otokontrolü ve belirli bir gelir transferini sağlamak için idari veya sosyal bir nedenle de
uygulanabilmektedir.
Vergi Erozyonu: Vergi erozyonu, vergi harcamaları, yasal boşluklar ve benzeri nedenlerle
vergi hasılatındaki azalmayı belirtmektedir. Vergi matrahının aşınması olarak da
adlandırılmaktadır.
Mali Anestezi: Mali yükümlülüklerin, muhatapları tarafından farkına varılmadan yerine
getirilmesini ifade etmektedir. Özellikle dolaylı vergilerin fiyat içerisine gizlenmiş olmaları
nedeniyle, verginin ödeyicisi tarafından açıkça hissedilmemesi, bunun en iyi örneğini oluşturur.
Fiyat içerisine gizlenmiş olan vergilerin farkına varmak gerçekten son derece güç olup, küçük
çapta da olsa bir araştırma yapmayı zorunlu kılar. Kişi, mal veya hizmeti satın alırken, yaptığı
ödemenin bir bölümünün vergi için olduğunun farkına varamaz. Verginin yüklenicisi; ödediği
dolaylı nitelikteki bu vergi bakımından, his-duygu iptaline uğraması, mali açıdan uyuşturulmuş
olması sonucu verginin farkına varamamaktadır.
Mali Zorlama: Özellikle, savaş ve doğal afetlerle karşı karşıya kalma, ekonomik kriz gibi
olağanüstü koşulların yaşandığı dönemlerde, toplumun olumlu duyarlılıkları da göz önünde
tutularak, mali ihtiyaçların, mali kaynaklara aşırı yüklenme ile karşılanması yoluna
gidilebilmektedir.
Vergi Rekabeti: Günümüzde giderek artan uluslararası iktisadi ilişkiler, çok uluslu işletmelerin
giderek yaygınlaşması, işletmelerin faaliyetlerinin giderek uluslararası nitelik kazanması, vergi
rekabetinin önemli bir boyut kazanmasına yol açmıştır. Ülkelerin, vergi avantajları ve vergi
kolaylıkları sağlamak suretiyle, bundan etkilenecek nitelikteki kuruluşları kendilerine çekme
yönündeki uygulamaları, vergi rekabeti olarak nitelendirilebilir.
Vergi Cenneti: Vergi uygulaması olmayan ya da çok düşük oranda vergi uygulanan
ülkelere vergi cenneti ülkeler denilmektedir. Yerleşik olmayan sermayeye, yerleşik olduğu
ülkelerdeki vergi sorumluluklarından kaçabilmesi için özel ve ayrımcı vergi düzenlemeleri
sunan sistemdir.
Vergi Dampingi: Damping, daha çok ticari yaşamla ilgili olarak kullanılan bir kavram olup,
maliyetin altında sunum yapılması anlamına gelmektedir. Vergi dampingi ise, bir ülkede
normal koşullarda uygulanması gereken vergi oranlarının altında vergi oranlarına yer
verilmesidir.
Vergi Tatili: Vergi tatili, esas niteliği itibarıyla bir vergi teşvik uygulamasıdır. Belirli
bölgelerde ya da konularda, gerçekleştirilmek istenilen iktisadi, sosyal nitelikli amaçlara uygun
davranan mükelleflerden, belirli bir süre ya da tamamen vergi alınmamasına vergi tatili
denilmektedir.
Vergi Arbitrajı: Vergi arbitrajı; farklı gelir türleri ve farklı bireylerin vergilendiği, farklı
oranların avantajından yararlanılmasını ifade etmekte olup, bunun sonucunda; her iki tarafın da
ortak vergi yükümlülüklerinin azalması sonucu daha iyi duruma geldiği risksiz işlemler
kümesini ifade etmektedir. Bir firmanın bir kısım makinesini diğer bir firmaya satıp, daha sonra
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leasing yoluyla, ondan bunları kiralaması sonucunda gider yazılabilecek tutarların değişimine
bağlı olarak, vergi avantajı elde edilmesi, söz konusu işleme örnek gösterilebilir.
Vergi kapasitesi: Bir ülkede devletin vatandaşlardan toplayabileceği en yüksek vergi
miktarıdır. Maksimum vergi/milli gelir şeklinde oransal olarak da ifade edilebilir. Vergi
kapasitesi, bir ülkenin geliri, ekonominin kayıt dışılık oranı gibi unsurlara bağlıdır.
Negatif gelir vergisi: Asgari geçim indirimiyle ilgili bir kavramdır. Bazı maliyeciler gelir
vergisi matrahının, daha önce belirlenmiş asgari gelir düzeyi kadar indirimden sonra
belirlenmesini savunmuşlardır. Negatif gelir vergisini savunan maliyeciler de aslında aynı
mantıkla konuyu tersten ele alarak asgari geçim düzeyinin altında yaşayan vatandaşlara,
devletin aradaki fark kadar "negatif gelir vergisi" ödeyerek onları asgari geçim standardına
ulaştırması gerektiğini savunurlar.
Vergi harcaması: Devletin aldığı vergiler için uyguladığı muafiyet, istisna ve indirimlerden
dolayı vergi gelirlerinde oluşan kayıplardır.
Vergi grevi: Vergi yükünün mükelleflerin çoğunluğunca çok yüksek algılanması durumunda
vergiye karşı gösterilen toplu tepkidir.
Verginin amortismanı: Bir şey üzerine vergi konmasının o şeyin değerini düşürmesidir.
Verginin kapitilizasyonu: Bir şey üzerine konmuş olan verginin kaldırılmasının o şeyin
değerini, eskiye oranla, yükseltmesidir.
Mali sürüklenme: Ekonomik konjonktürün genişleme evresinde vergi matrahlarında meydana
gelen nominal artışların, artan oranlı tarifelerden ötürü vergi gelirlerini reel olarak büyük oranda
artırması sonucu ortaya çıkan durgunluk ortamıdır.
Vergilemede eşitlik (yatay, dikey): Vergilemede yatay eşitlik aynı durumdaki mükelleflerin
benzer şekilde vergilendirilmesi anlamına gelirken; vergilemede dikey eşitlikse farklı
durumdaki mükelleflerin birbirlerinden farklı biçimde vergilendirilmesidir.
Eşit fedakarlık görüşü: Vergi ödenirken herkesin aynı miktarda vergi ödemesi gerektiği
görüşüdür.
Muafiyet: Vergi yasalarına göre vergilendirilmesi gereken bazı gerçek ve tüzel kişilerin çeşitli
siyasal, sosyal, ekonomik vb. nedenlerle, kanunlarda belirtilerek, vergi ödemekten muaf
tutulmasıdır.
İstisna: Vergilendirilmesi gereken kimi olayların, yasalarla vergi dışı bırakılmasıdır.
Vergi Gayreti: Fiili olarak elde edilen verginin vergi kapasitesine oranıdır. Bir ülkede,
bulunduğu tahmin edilen vergi kapasitesi ile fiili vergi hasılatı arasındaki oransal ilişki şeklinde
ifade edilebilecek vergi gayreti, mali yönetimin etkinliği ile yakından ilgilidir. Gerek, vergi
idaresinin gerekse mali mevzuat ve mail yargının etkinliği, mükelleflerin vergiye karşı
duydukları tepkiler ve eğitim düzeyi vergi gayretini etkilemektedir. Vergi uygulamasından ümit
edilen sonuçların gerçekleştirilmesi, vergi gayretinin en etkin düzeyde tutulmasını gerekli
kılmaktadır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde vergi yükü ve türleri ile vergi baskısı kavramları öğrenilmiş, verginin
yansıtılma süreci ve ilgili diğer kavramlar açıklanmıştır.

135

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi net vergi yükünü ifade eder?
a)
b)
c)
d)
e)

Ödenen vergiler/Toplumun geliri
Bireyin ödediği tüm vergiler/Bireyin geliri
(Ödenen Tüm Vergiler- Kamu Hizmetlerinden Sağlanan Yarar) / Gelir
(Ödenen Vergiler + Yansıyan Vergiler) – Hizmetlerden Sağlanan Fayda / Gelir
(Ödenen Vergiler + Yansıyan Vergiler) – (Hizmetlerden Sağlanan Fayda + Yansıtılan
Vergiler) / Gelir

2. Aşağıdakilerden hangisi vergi baskısının giderilmesinde karşılaşılan durumlar arasında
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Karar etkisi
Beyan etkisi
Gelir etkisi
İkame etkisi
Vergi yansıması etkisi

3. Verginin yansıması için sırasıyla hangi durumların gerçekleşmesi gerekir?
a)
b)
c)
d)
e)

Verginin ödenmesi-Vurgu-Aktarma-Yerleşme
Vurgu-Aktarma-Yerleşme- Verginin ödenmesi
Aktarma-Yerleşme- Verginin ödenmesi- Vurgu
Yerleşme- Verginin ödenmesi- Vurgu- Aktarma
Verginin ödenmesi-Aktarma-Vurgu-Yerleşme

4. Vergi harcamaları, yasal boşluklar ve benzeri nedenlerle vergi hasılatındaki azalma hangi
kavramla ifade edilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Vergi iadesi
Mali anestezi
Vergi erezyonu
Vergi arbitrajı
Mali sürüklenme

5. Mali yükümlülüklerin, muhatapları tarafından farkına varılmadan yerine getirilmesi hangi
kavramla ifade edilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Vergi iadesi
Mali anestezi
Vergi erezyonu
Vergi arbitrajı
Mali sürüklenme

Cevaplar: 1-C, 2-E, 3-A, 4-C, 5-B
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9. KAMUSAL SEÇİŞ TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9.

KAMUSAL SEÇİŞ TEORİSİ
9.1. Piyasa Ve Kollektif Karar Alma Mekanizmalarının Karşılaştırılması
9.2. Kamusal Seçiş Kavramı
9.3. Kamusal Karar Alma Süreci
9.4. Oylama Paradoksu
9.5. Oy Alışverişi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Piyasa ve kollektif karar alma mekanizmalarını karşılaştırınız.
2. Kamusal seçiş kavramı ne demektir?
3. Kamusal karar alma sürecini anlatınız.
4. Oylama paradoksunu açıklayınız.
5. Oy alışverişi hangi durumlarda söz konusu olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Piyasa ve kollektif karar
alma mekanizmaları

Piyasa ve kollektif karar
alma mekanizmalarının
karşılaştırılması

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Kamusal seçiş kavramı

Kamusal seçiş kavramının
anlaşılması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Oylama paradoksu

Oylama paradoksunun
öğrenilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Oy alışverişi

Oy alışverişi sorununun
anlaşılması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
kamusal seçiş, kollektif karar alma, oy paradoksu, oy alışverişi
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Giriş
9.1. Piyasa Ve Kollektif Karar Alma Mekanizmalarının Karşılaştırılması
Kamusal tercih (public choice) ya da siyasal maliyede alanında, piyasa ile kollektif (siyasal) karar alma
mekanizması arasındaki ilişki teorisi, "one dollar-one vote" dolar-oy benzerliği biçiminde anlatılır5. Bu
anlatım biçimine göre, piyasa karar alma mekanizmasında satınalma birimi para olduğu halde, siyasal karar
alma mekanizmasında satınalma birimi kişilerin oyu (vote) ile temsil edilmektedir. Her iki karar alma mekanizması bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesi yönünden gerekli olduğu halde, aralarında çok önemli
farklar vardır. Çünkü, piyasa karar alma mekanizması özel ihtiyaçların giderilmesinde etkin olduğu halde,
kollektif karar alma mekanizması kamusal ya da sosyal ihtiyaçların giderilmesi sırasında etkin olarak
işleyebilmektedir. Piyasa ve kollektif karar alma mekanizmaları arasındaki başlıca farklar aşağıdaki
biçimde özetleyebiliriz.
a) Kesinlik Derecesi
Piyasa karar alma mekanizmasına kişi ya da seçmen bağımsız bir biçimde katılmaktadır. Siyasal karar alma
mekanizmasında ise, kişi alınan kararlara başkalarından bağımsız bir biçimde katılamaz. Ancak, her iki
karar alma mekanizmasında kişi seçici ve alınan kararlan etkileyen bir unsur olarak katılır.
Piyasa karar alma mekanizmasında kişi, davranışının sonucunu kesin bir biçimde tahmin edebilmektedir.
Yani piyasa karar alma mekanizmasının işleyişinde kesinlik (certainty) söz konusu olup, seçim öncesi ve
seçim sonrası kişinin davranışları tam olarak birbirine uymaktadır. Halbuki, siyasal karar alma sırasında
kişi, tercihlerine uygun bir biçimde davransa bile, sonuçta alternatif tercihlerden hangisinin seçileceği kesin
olarak belli olmamaktadır. Kollektif karar alma sırasında ortaya çıkan bu belirsizlik (uncertainty) durumu,
oyunu kullanması sırasında seçmeni alternatif bir tercihini seçmeyecek biçimde bir davranışa
itebilmektedir. Öte yandan, siyasal karar alma mekanizmasının ekonomik etkenlik koşullarını bu belirsizlik
nedeniyle, gerçekleştirecek şekilde işleyip işlemediği sorunu ortaya çıkmaktadır. Piyasada ise, kişi ne
istediğini kesin olarak bildiği için, tercihler skalasında en yüksek dereceye sahip olan malı elde
edebilmektedir6.
b) Kararlara Katılma
Piyasada alıcı ve satıcılar, kendi kararlarının piyasa fiyatı üzerinde hiç bir etkisi olmadığı kanısındadırlar.
Yani, tüketici piyasa olaylarının kendi gücü ve davranışlarının dışında, bazı sosyal kararlara bağlı olarak
ortaya çıktığını zanneder. Bu nedenle tüketiciler, piyasa karar alma mekanizmasının işleyişinde rollerinin
olmadığını düşünürler.
Kollektif karar alma mekanizmasında ise, seçmen oyunun alınacak olan kararları etkileyeceğini
düşünmektedir7. Bu nedenle, kollektif karar alma için, sosyal katılımın önemli olduğuna inanmaktadır.
Ancak, sosyal katılımın (social participation) temsili şekilde olması halinde, seçmen çoğu kez kendi
tercihler skalasına göre değil, fakat kabul ettiği değer yargılarına göre hareket eder. Piyasada ise, tüketicinin
karar alma mekanizmasındaki rolü zannettiği gibi önemsiz olmayıp, ekonomide tüketici tercihlerinin esas
olduğu iktisatçıların kabul ettikleri temel ilkelerden birisidir. Böylece, kişi piyasa karar alma
mekanizmasına kendi tercihlerini temel alarak katıldığı halde, kollektif karar alma mekanizmasına
başkalarının tercihlerini temel alarak katılmaktadır. Bireyin bu biçimde davranışı, piyasa karar alma
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mekanizmasının içsel; siyasal karar alma mekanizmasının ise, dışsal fayda sağlayan mal ve hizmet üretimine uygun olmalarından ileri gelmektedir.
c) Alternatif Tercihlerin Seçimi
İhtiyaçların giderilmesine ilişkin olarak, alternatif tercihler arasında ortaya çıkan zıtlık, bunlar arasından
bir seçim yapmayı gerektirmektedir. Piyasada çeşitli alternatifler arasındaki çatışma, Azalan Verimler
Yasası nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Eğer, kişi bir maldan daha çok tüketmek isterse, diğer malın üretimi
için daha az kaynak ayrılacağından, bu maldan daha az tüketecektir. Kişi, piyasada Azalan Verimler Yasası
ile ilgili bu sınırlandırmalara bağlı olmak koşuluyla, alternatif tercihlerinden herhangi birisini olanaklarına
uygun bir biçimde seçebilmektedir.
Kollektif karar alma mekanizmasında ise, seçmen oyunun bölünmezliği nedeniyle, alternatif tercihlerinden
birisini ya da hiçbirini seçmek durumuyla karşılaşmaktadır. Yani, seçmenin alternatiflerden birisini seçimi,
diğerinin seçilmesi olanağını ortadan kaldırmaktadır. Örneğin, bir seçmenin oyunu verdiği siyasi partinin
kazanması durumunda alternatif tercihlerinden birisini seçebilmektedir. Ancak, aynı parti seçimi
kazanamazsa, alternatif tercihlerinden hiçbirisini seçememektedir. Çünkü, bu durumda seçimi kazanan
parti programıyla, kazanamayan partiye oyunu veren seçmenin tercihleri genellikle çatışmaktadır.
d) Sorumluluk Derecesi
Piyasada kişinin karar alması maddi fayda ve maliyetleri gerektirdiği halde; siyasal karar almada seçmenin
oyunu kullanmasıyla, hemen realize edilecek bir fayda ya da maliyet söz konusu değildir. Piyasa karar alma
mekanizmasının bu özelliği nedeniyle, birey davranışının alternatif maliyetini hesaba katmak zorundadır.
Siyasal karar alma sırasında ise, kişi anlamını kesin olarak bilmediği kamu yararı (public interest) gibi
değer yargılarından hareket ederek oyunu kullanır. Bu özelliği nedeniyle, kişinin piyasada daha zor
satınalınabilir (less corruptible), buna karşılık siyasal karar alma sırasında ise, daha kolay bir biçimde
satınalabileceği söylenebilir8. Çünkü, siyasal karar alma sırasında karar verme sorumluluğu, oylamaya
katılanlar arasında dağılmaktadır. Bu nedenle seçmen, çoğu kez kendisi olmasa bile, nasıl olsa başkalarının
bir karar vereceğini düşünerek, oylamaya katılmamayı yeğleyebilmektedir. Piyasada ise, kişinin davranışı
direk olarak kendi çıkarlarıyla ilgili olduğundan, karar alma mekanizmasına katılmaması düşünülmez.
e) Zorlama Unsuru
Her iki karar alma mekanizması arasındaki en önemli fark, siyasal karar alma mekanizmasının zorlayıcı
özelliğinden ileri gelmektedir. Siyasal karar alma sırasında kişinin oyu çoğu kez tercihlerine uygun düşmemektedir. Bu durum, siyasal kararların zorlayıcı olmasıyla yakından ilgili bulunmaktadır. Zorlama durumu,
kişinin oy verdiği siyasal partinin kazanamaması durumunda, açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Gerçekten, böyle bir durumda seçmen, başkalarının tercihlerine bağlı kalmaktadır. Zorlama faktörü, ileride
açıklayacağımız gibi, seçmenlerin kamusal malın maliyetine gönüllü (voluntary) olarak katıldıklarını
gösteren ve oybirliği kuralına uygun olarak karar alınması sırasında ortadan kalmaktadır. Çünkü, bu
durumda kamu ekonomisi alanında da, tam rekabet koşulları gerçekleştirilmektedir. Ancak, bu durumda
özel ve siyasal karar alma mekanizmaları arasındaki ilişki, benzerlik biçiminde ortaya çıkmaktadır.
Yukarıda da açıkladığımız gibi, kişinin belli bir ödeme gücüne sahip olarak, piyasa karar alma
mekanizmasına katılması, piyasa düzeni üzerinde önemli değişikliklere neden olabilmektedir. Alıcılar ve
satıcılar genellikle, piyasada oluşan fiyatı kabul etme zorundadırlar (price takers). Ancak, alıcı ve satıcı
olarak piyasa karar alma mekanizmasına katılmaları ise yine piyasa fiyatını oluşturanlar (price makers)
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en önemli iki faktör olmaktadır. Böylece, seçmenlerin piyasa karar alma mekanizmasına katılmaları,
piyasadaki çeşitli değişkenler üzerinde etkili olur. Buna karşılık, kişi siyasal karar almaya katılmakla,
başkalarının tercihlerini istemeyerek kabul etmek durumunda kalabilmektedir.
Piyasa ile siyasal karar alma mekanizmalarının karşılaştırılmasına ilişkin yukarıdaki açıklamalarımızdan şu
sonucu çıkarabiliriz. Bireylerin rasyonel hareket ettikleri varsayıldığında, piyasa karar alma mekanizması,
kollektif karar alma mekanizmasına göre kişisel tercihlerin açıklanması yönünden daha üstün olmaktadır.
Ancak, piyasa karar alma mekanizmasının bu üstünlüğü, her iki karar alma mekanizmasının birbirinin
alternatifi sayılması durumunda geçerlidir. Ancak, bir çok yazar piyasa karar alma mekanizmasının siyasal
karar alma mekanizmasına göre, kişisel tercihleri yansıtabilme yönünden daha üstün olduğu görüşünü kabul
etmezler. Bu yazarlara göre, önemli olan karar alma mekanizmasının sosyal rasyonalizasyona uygun
olmasıdır. Diğer taraftan, Arrow'un da belirttiği gibi, seçmenlerin sosyal hedeflerde anlaşabilmelerini
sağlayabileceğinden, siyasal karar alma mekanizması daha rasyoneldir8. Yukarıda da açıkladığımız gibi,
kamusal malların özelliklerine uygun olduğu için, siyasal karar alma mekanizması başvurulması gerekli bir
yöntem olduğu halde; rasyonellik yönünden ele alındığında, piyasa karar alma mekanizması daha etkin bir
biçimde işleyebilmektedir.

9.2. Kamusal Seçiş Kavramı
Bilindiği gibi, piyasada kaynak ayırımı fiyat mekanizmasına göre belirlenmektedir. Örneğin, ne kadar
gömlek ya da fotoğraf makinesi üretileceği, bunların hangi fiyattan alınıp satılacağı gibi sorular esas olarak
piyasa mekanizması tarafından yanıtlanmaktadır. Alıcı ve satıcılar tek tek karar almakta ve
davranmaktadırlar. Kamu ekonomisinde ise, siyasal süreç belirleyicidir. Örneğin, ne büyüklükte bir ordu
besleneceği, nerelere hangi büyüklükte barajlar kurulacağı gibi soruları piyasaya bırakmak olanağı yoktur.
Özellikle, pür kamu mallarının ne kadar üretileceği sorusunu piyasa mekanizmasının yanıtlaması
olanaksızdır. Kamu mallarının üretimi politik süreç içinde kararlaştırılmaktadır. Politik sürecin bu alanda
nasıl işlediğini devlet müdahalesinin nasıl belirlendiğini kamusal seçiş teorisi incelemektedir. Kamusal
seçiş ile kollektif seçiş, kamusal karar alma gibi kavramlar aynı anlama gelmektedir. Kamusal seçişte,
fiyatların piyasa mekanizmasındaki gibi bir rol oynaması olanaksızdır. Burada kararlar siyasal otorite
tarafından alınmaktadır. Örneğin, savunma, diplomasi gibi faaliyetlere ne kadar kaynak ayrılacağı
sorusunun yanıtlanışı siyasal süreçle ilişkili koşullara bağlıdır. Bu sürecin piyasa mekanizmasından farklı
ve kendine özgü kurumlan ve kuralları vardır.
Bu kurumsal yapı içinde ve bu kuralların çizdiği sınırlar içinde farklı politik aktörler rol almaktadır. Bu
aktörlerin başında, seçmenler ve seçmenleri temsil ettikleri varsayılan politikacılar gelir. Oyunun diğer
önemli aktörleri ise, bürokrasi, baskı gruplan ve medyadır. Kamusal seçiş teorisi, kamu maliyesinin oldukça
yeni ilgi alanlarından birisidir. Teori, bir taraftan devletin karar alma sürecini ve oylama kurallarının
etkisini, diğer taraftan politik süreç içinde aktörlerin davranışlarını incelemekte ve bu süreçte aktörlerin
hangi durumlarda ne gibi dürtü ve amaçlarla hareket ettiklerini araştırmaktadır.
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9.3. Kamusal Karar Alma Süreci
Kamu malı üretimine ilişkin karar alma sürecini incelemek için önce tek bir seçmenin söz konusu olduğu
bir durum ele alınmaktadır. Bilindiği gibi belirli bir kamu malını kullanmak seçmene bir fayda
sağlamaktadır ve bu malın kullanımında (tipik özel mallarda olduğu gibi) azalan marjinal fayda söz
konusudur. Burada bir noktayı vurgulamakta yarar vardır. Bilindiği gibi, bölünemeyen hizmetler bireylere
tek tek sunulamaz ve fiyatlanamaz. Ancak, bunların tüm topluma sunulması sonucunda elde edilen fayda
bireylerden bağımsız bir kollektif fayda da değildir. Bölünemeyen hizmetlerin faydası da esas olarak
bireylere gitmekte ve bireylerin faydalarının toplamı, toplam faydayı göstermektedir. Burada önemli bir
noktaya kat edilmesi gerekir: Bölünemeyen hizmetten kullanıcılar eşzamanlı olarak faydalanmakla birlikte
sağladıkları (tatmin) fayda eşit değildir.
Kamu malı bireylere tek tek sunulamadığı ve fiyatlanamadığı için kamusal finansmana başvurulması
zorunludur. Bu da büyük çoğunlukla vergi anlamını taşımaktadır. Vergiyi tüm toplumun, dolayısıyla, tüm
seçmenlerin ödediği düşünülürse, vergi kamu malının karşılığı ya da fiyatı olarak görülebilir. Günümüzde
az sayıda istisna dışında doğrudan demokrasiyi uygulama, kararların tüm seçmenlerin katıldığı oylamalarla
alınması olanağı yoktur. Dolayısıyla temsili demokraside seçmenler karar alma yetkilerini yapılan
seçimlerle belirli süreler için temsilcilerine devrederler. Bireylerin kamu malının finansmanına katılımı,
vergi sisteminin niteliğine göre değişecektir. Burada basitleştirici bir varsayım yapılarak seçmenlerin
tümünün aynı vergiyi ödediği kabul edilmektedir. Bu, kamu malının maliyetinin seçmen sayısına bölünmesi
ile bulunacak bir tutardır. Bu tutara vergi fiyatı diyebiliriz. Seçmenin söz konusu maldan ne kadar
kullanmak isteyeceği vergi fiyatının düzeyi ile seçmen için marjinal fayda fonksiyonunun yapısına bağlıdır.
Seçmen için marjinal fayda vergi fiyatını aştığı sürece, söz konusu malın kullanımı faydayı artırmakta, iki
değişkenin eşit olduğu durumda, seçmenin faydası maksimize olmakta ve seçmen açısından kamu malının
denge üretim miktarı ortaya çıkmaktadır.

Bir seçmen
için birim
vergi fiyatı

Şekilde, söz konusu seçmen açısından tercih edilen üretim
miktarı Q1’dir. Burada seçmen açısından marjinal fayda
marjinal maliyete eşitlenmektedir. Vergi fiyatının
azalması durumunda, tercih edilen miktar sağa kayacaktır.
Seçmenin bu mala atfettiği önem artarsa, marjinal fayda
fonksiyonu sağa kaymakta, dolayısıyla, tercih edilen
miktar da artmaktadır.
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Şimdi seçmen sayısı üçe çıkartılmakta ve bu seçmenlerin farklı fayda fonksiyonlarına sahip oldukları,
ancak her biri için aynı vergi fiyatının geçerli olduğu varsayılmaktadır. Vergi fiyatının her bir seçmen için
aynı olması, kamu malının maliyetinin seçmen sayısına bölünmesinin sonucudur. Kamu malının birim
fiyatının 60 olduğunu kabul edersek, her seçmenin bir birim için katlanacağı maliyet 20 olacaktır. Üç
seçmenden her birinin tercih edeceği miktar ise, kendisi için marjinal faydanın marjinal maliyete eşit
olduğu noktada oluşmaktadır. Şekilde de görüldüğü gibi, söz konusu miktar, birinci birey için 5, ikinci
birey için 9, üçüncü birey içi n ise 16’dır.
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Üç seçmenin tercihleri belli olduğuna göre, kamusal seçişin sonucu ne olacaktır? Bu sorunun
yanıtını verebilmek için, uygulanan oylama kuralının ne olduğunu bilmek gerekmektedir.
Buradan oylama kuralının mutlak çoğunluk olduğu varsayılmaktadır. Demek ki, üç
seçmenden ikisinin tercih ettiği bir üretim miktarı tek seçmenin tercihine karşı üstün olacaktır.
Seçmenlerin herbiri her üretim düzeyine kendi açısından marjinal fayda ile marjinal maliyeti
karşılaştırmakta ve ona göre davranmaktadır. Burada kamu malının üretim maliyetinin birim
başına sabit olduğu, dolayısıyla bu maliyeti seçmen sayısına bölerek bulunan vergi fiyatının da
sabit olduğu varsayılmaktadır. Bu, ortalama maliyetin marjinal maliyete eşit olması demektir.
Şekile göre, 5 birimin altındaki ya da 16 birimin üstündeki bir üretime üç seçmen de karşıdır.
5 birimin üstüne çıkılmasına birinci seçmen karşı çıkacak, ancak diğer iki seçmen taraftar
olacaktır. Bu durumda üretim genişlemektedir. Diğer taraftan, üretimin 9 birimin üstüne
çıkmasına C taraftar olacak, A ve B karşı çıkacaktır. Üretimin 9 birimin altına inmesine ise A
taraftar olmakla birlikte, B ve C karşı çıkacaktır. Anlaşılmaktadır ki, 9 birimin üstüne çıkış da,
altına iniş de iki oyluk bir çoğunluk tarafından reddedilmektedir. Bu nedenle 9, denge
miktarıdır. Bilgi gibi, bu miktar B'nin tercihidir. Şimdi seçmen sayısı 5 olarak düşünülmekte
ve beş seçmenin tercih ettikleri miktarların 5, 7, 9, 12, 16 olduğu varsayılmaktadır. Bu durumda
da denge miktarı 9 olacaktır. Çünkü, yine 9'un üstüne çıkış da, altına iniş de çoğunluk
tarafından reddedilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Denge noktası ortanca
(medyan) seçmenin tercih ettiği miktar olmaktadır. Ortanca seçmen ise tüm seçmenlerin
tercihi arasında ortancayı oluşturan miktarı tercih eden seçmendir. Verilen örnek de bir başka
nokta daha dikkati çekmektedir. O da, denge miktarı olan 9'u tercih edenlerin çoğunlukta
olmamalarıdır. Çünkü, tercihi 9 olan tek seçmen vardır. Ancak, çoğunluk kuralının
uygulanması sonucunda 9, denge miktarı olarak karşımıza çıkmıştır. Demek ki, çoğunluk
kuralı çoğunluğun tercihi bilecek tek bir sayıyı yansıtmamaktadır. Zaten örneğimizde de böyle
bir sayı sözkonusu değildi. Çünkü, seçmenlerinin herbirinin tercihi farklıydı.
Şimdi de ortaya çıkan sonuç, kaynak kullanımında etkinlik açısından incelenmektedir. Bu
örnekte kaynak ayırımında etkinliğin gerçekleşmesi demek, bireylerin marjinal faydalarının
toplamının kamu malının bir biriminin maliyetine eşit olması demektir. Bireylerin marjinal
faydaları dikey olarak toplanırsa, marjinal faydaların toplamı ya da birleşik marjinal fayda elde
edilmiş olmaktadır. Örneğimizde, bir birim kamu malının ortalama ve marjinal maliyetinin 60
olduğunu ifade etmiştik. Üç bireyin marjinal faydalarının toplamı tam 60 olabileceği gibi, 60'ın
üstünde ya da altında da olabilir. 60'ın üstünde ya da altında olması durumunda, kaynak
ayırımında etkinlik sağlanamamış demektir. Anlaşılacağı gibi, çoğunluk kuralı sonucunda
doğan üretim miktarının, etkinliği yansıtan miktarın üstünde ya da altında olması durumunda,
kaynak ayırımında etkinlik sağlanamamış demektir Bir başka deyişle, çoğunluk kuralı
sonucunda doğan üretim miktarı, etkinliği yansıtan miktarın üstünde ya da altında olabilir.
Şekilde üretimin 9 olması durumunda maliyet 60, buna karşılık marjinal faydaların toplamı
60'ın altında olmaktadır. Bu durumda marjinal maliyet bireylerin marjinal faydalarının
toplamından daha büyük olmaktadır. Bunun tersi de olabilirdi, iki büyüklüğün eşit olmadığı
durumda, kaynak kullanımında etkinlik sağlanamamış demektir.
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9.4. Oylama Paradoksu
Yukarıda anlatılan çoğunluk oylama modelinin oldukça çok tartışılan bir yönü herhangi bir
sonuca ulaşamadığı durumdur. Gerçek hayatta oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Kişisel
tercihlerde ortaya çıkan bazı tutarsızlıklar oylamada bir paradoksa neden olmaktadır. Oylama
paradoksu aşağıdaki örnekle açıklanabilir.
Üç bireyin (A,B ve C) milli eğitim bakanlığının bütçe büyüklüğü ile ilgili tercih sıralaması
Tabloda verilmektedir.
Oylama Paradoksu
Bireyler

Küçük
Bütçe

Orta Bütçe

Büyük
Bütçe

A

1

2

3

B

2

3

1

C

3

1

2

Orta ve küçük bütçe arasındaki oylamada;
A bireyi Küçük bütçeyi,
B bireyi Küçük bütçeyi,
C bireyi Orta bütçeyi tercih edecek, bu nedenle küçük bütçe çoğunluk tarafından kabul
edilecektir.
Orta ve büyük bütçe arasındaki oylamada;
A bireyi orta bütçeyi,
B bireyi büyük bütçeyi
C bireyi orta bütçeyi tercih eder. Dolayısıyla orta büyüklükteki bütçe kabul edilecektir.
Küçük ve büyük bütçe oylamasında ise;
A bireyi küçük bütçeyi,
B bireyi büyük bütçeyi
C bireyi büyük bütçeyi tercih ederek, büyük bütçenin seçilmesine neden olacaktır.
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Oylama Paradoksu

Görüleceği üzere seçim gündemi değiştikçe farklı bütçe büyüklüğüne karar verilmektedir.
Seçim tekrarlandıkça farklı sonuçlara ulaşılmaktadır. Oylama paradoksunun ortaya çıkardığı
bu duruma “döngüsel çoğunluklar” (cyclical majorities), “sosyal tercihlerin geçişkensizliği”
(intransitivity of social preferences) denir. Bunun nedeni bireylerin tercihleri birbirlerinden
farklı ve tutarsız biçimde sıralamalarıdır. Bireylerin tercih sıralamalarından çoğunluk kuralı ile
sosyal bir sıralamaya geçilememektedir. Bu durumun nasıl ortaya çıktığı Grafik 4 yardımıyla
açıklanabilir. Grafik, Tablodaki seçmen sıralamasının değişik bir ifadesidir. Üç bireyin, üç
bütçe büyüklüğü konusundaki tercih sıralamaları görülmektedir. Yatay eksen Grafikteki gibi
sıralandığında A ve B bireyinin tercihlerinin tek zirveli olduğu, C bireyinin tercih sıralamasının
ise iki zirveli olduğu görülmektedir. C bireyinin tek zirveli olmayan bu tercih sıralaması
döngüsel çoğunluğa neden olmaktadır. C bireyinin tercih sıralamasının, tek zirve yapacak
biçimde değişmesi halinde döngüsel çoğunluklar da ortadan kalkacaktır.

9.5. Oy Alışverişi
Siyasi karar almanın iki önemli özelliğinin yansımaları burada incelenecektir. Bunlardan
birincisi, çoğunluk kuralı ile, bir konu üzerinde karar verilirken her bireyin oyunun seçmenin
tercih yoğunluğu dikkate alınmadan aynı ağırlıkta olduğunun kabul edilmesidir. İkincisi ise
tekliflerin birbirinden bağımsız olarak karara bağlanmamasıdır. Teklifler üzerinde sürekli
olarak oylama yapılması, zaman içinde oy alışverişine, (oy ticareti) (logrolling) neden
olmaktadır.
Çoğunluk oylaması, parasal olarak tüm seçmen tercihlerinin aynı yoğunlukta olduğu varsayımı
ile, her bireyin sadece bir oyu olduğu varsayımına dayanmaktadır. Her bireyin tercih
yoğunluğunun aynı olmasının anlamı, çoğunluğun desteklediği bir teklifte, toplam kazançların
toplam kayıplardan fazla olmasıdır. Çoğunluk oylaması bireylerin alternatifler konusunda
tercih yoğunluklarını belirtmelerini engellemektedir. Çünkü her birey bir oya sahiptir.
Rekabetçi piyasalarla bireyler bir mal ve hizmet için daha fazla ödeme yapmak isterlerse (bütçe
kısıtlarına kadar), tercih yoğunluğunu göstermiş olmaktadır. Kamusal tercihlerde “bir birey150

bir oy” kuralı varken, rekabetçi piyasalarda bir TL-bir oy kuralı geçerlidir. Rekabetçi
piyasalardaki bu kurala uygun biçimde kamusal kararların alınmasındaki kurallara
uygulanabilir. Örneğin puanlı oylama, veya puan verme kuralı (point voting) gibi. Bu kurala
göre, her seçmene, örneğin 100 puan verilir. Seçmenler gündemde yer alan konular hakkında
tercih yoğunluklarına göre söz konusu puanları dağıtırlar. Çok fazla tercih ettikleri bir alternatif
için tüm puanlarını oylayabilecekleri gibi, tercih yoğunluğu çok düşük olan bir alternatif için
ise sadece bir puanlık oy kullanabilirler. Bu biçimde yapılan oylamada tüm seçmenlerin oyları
(puanları) toplanmakta ve en çok puan alan alternatif kazanmaktadır.
Bireylerin tercih yoğunluklarını oylamalarda dikkate almanın bir başka yolu oy alışverişidir.,
Oy alışverişi, üç bireyin (A, B, ve C) yollarının yapılması için harcanacak 100 milyar TL'nin,
üç bireye sırasıyla 100, 50 ve 10 milyon TL fayda sağlayacak biçimde farklılaştığı örneği
üzerinde açıklamalar yapılacaktır. Çoğunluk oylaması 100 milyar TL harcamanın eşit olarak
iki yola paylaştırılmasına neden olurken, sağlanan kazançlar hangi iki bireyin çoğunlukta
olduğuna bağlı olacaktır. İki yola harcanan paradan sağlanan kazançlarla ilgili üç olası sonuç
Tablo 4’de görülmektedir.
Tablo 4. Olasılıkta Kazançlar
A

B

C

Toplam

1. Olasılıkta Kazançlar (A ve B çoğunlukta)

50

25

0

75

2. Olasılıkta Kazançlar (A ve C çoğunlukta)

50

0

5

55

3. Olasılıkta Kazançlar (B ve C çoğunlukta)

0

25

5

30

Bunların her biri, çoğunluğu hangi iki bireyin oluşturduğuna bağlı olarak, çoğunluk
oylamasında ortaya çıkabilir. Buna rağmen ortaya çıkan olasılıklardan daha fazla toplumsal
fayda elde etmek mümkündür. İlk olasılıkta, sağlanan toplumsal kazanç 75 milyon TL iken,
diğer olasılıklarda daha düşüktür. Yol harcamasından elde edilecek maksimum kazanç birinci
bireyin istediği yola tüm harcamanın yapılması durumunda ortaya çıkacaktır. Ancak, sadece bir
bireyin kabul etmesi nedeniyle, arzu edilen bu sonuç çoğunluk oylaması ile kabul
edilmeyecektir.
Birey A diğer iki bireyden birine veya her ikisine kendi lehinde oy kullanması için yeteri
kadar ödeme yapabilir. A bireyinin diğer bireylerin oylarını satın alabileceği olası sonuçlar ise
Tablo 5'tedir.
Tablo 5. A Bireyinin Diğer Bireylerin Oylarını Satın Alma Olasılıkları

1. Olasılıkta Kazançlar (B’ye 25 ödeme)

A

B

C

Toplam

75

25

0

100
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2. Olasılıkta Kazançlar (A’ya 5 ödeme)

95

0

5

100

3. Olasılıkta Kazançlar (B ve C’ye ödeme)

70

25

5

100

A bireyi ikinci veya üçüncü veya hem ikinci hem de üçüncü bireye para teklif ederek
istediğine ulaşabilir. Her bir durumda da, ulaşılabilecek maksimum sosyal kazanç 100 milyon
TL elde edilmektedir. Sonuç aynı olmasına rağmen, kazançların dağılımı değişecektir.
Kazançların dağılımı, çoğunluğun kiminle sağlandığına ve pazarlık güçlerine bağlı olacaktır.
Bir başka örnek oy alışverişinin daha sıklıkla ortaya çıktığı parlamentolardan verilebilir.
Parlamentodaki X grubunun işsizliği azaltmak için geliştirdiği bir proje vardır. Y grubunun ise
işsizliğin azaltılması projesi konusunda herhangi bir düşüncesi yoktur. Ancak Y grubunun
eğitim niteliğinin arttırılması için geliştirdiği bir başka proje vardır. İki grubun projelerinin
sahipleri tarafından tek başlarına kabul edilemeyeceği bir durumda oy alışverişi için zemin
hazırlanmıştır. X grubu, Y grubuna, işsizliği azaltma projesine olumlu oy vermesi halinde, onun
geliştirdiği eğitimin kalitesini arttırma projesine olumlu oy vereceği teklifinde bulunur. Oy
alışverişi olmadığında iki projede kabul edilmeyecektir. Oy alışverişine izin verildiğinde iki
proje de kabul edilmektedir.
Oy alışverişinin refah artırıcı olarak görülen bu örneklerin dışında, oldukça olumsuz
sonuçları da ortaya çıkabilmektedir. Örneğin güven oyu verme, görüşülen bütçeye olumlu oy
verme, koalisyon hükümetlerinin kuruluşunda, bakanlık pazarlıklarında, milletvekili
transferlerinin gündeme gelmesi oy ticaretinin, çok ahlaki olmayan (demokrasi kültürüne aykırı
olan) gizli oy alışverişine örneklerdir. Hatta bazı zamanlarda belirli oylar karşılığı yüksek
paraların konuşulması gizli ve ahlaki olmayan oy ticareti örnekleridir. Oy ticareti her zaman
gizli yapılmaz. Koalisyon protokollerinde, koalisyonu oluşturan partiler birbirlerinin
politikalarını destekleme sözü verilir. Bu açık oy alışverişi olarak adlandırılmaktadır. Bu
tür açık oy alışverişleri bir anlamda yasallık kazanmaktadır ve demokrasi kültürüne aykırı
sayılmazlar. Oy alışverişinin olumsuz bir yönü de kamu harcamalarının aşırı artmasına
neden olmasıdır. İki ayrı partinin kendi bölgelerine ve seçmen tabanına yönelik politikaları
destekleme sözü vermesi sonucu, oy ticaretinin olmadığı duruma göre, kamu harcamaları fazla
olacaktır.
Oy alışverişinin işleyebilmesi için, seçmenlerin veya partilerin teklif ettikleri
politikalardan kazançlarında ve/veya katlandıkları maliyetlerinde asimetrik olmalıdır. Bir parti
belirli bir projesinden fayda sağlarken, bu projenin maliyetine katlanacak seçmen tabanına
sahip partiye oy alışverişi teklifi götürmesi anlamsız olacaktır. Aynı biçimde benzer seçmen
kitlesine sahip partilerin oy alış verişinde sorunlar yaşanabilmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde piyasa ile kollektif karar alma süreçlerinin karşılaştırılması yapılarak,
kamusal seçiş kavramı öğrenilmiştir. Kamusal karar alma sürecinde karşılaşılan oylama
paradoksu ve oy alışverişi durumları incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi piyasa ile kollektif karar alma mekanizmaları arasındaki farklar
arasında değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kesinlik derecesi
Eksik rekabet
Alternatif tercihlerin seçimi
Sorumluluk derecesi
Zorlama unsuru

2. Kamu malının maliyetinin seçmen sayısına bölünmesi ile bulunacak tutara ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Vergi miktarı
Vergi fiyatı
Denge miktarı
Marjinal fayda
Ortanca fiyat

3. Aşağıdakilerden hangisi kollektif karar alma mekanizmalarında ortaya çıkan sorunlardan
birisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Eksik rekabet piyasaları
Mutlak çoğunluk
Oylama paradoksu
Vergi fiyatı
Ortanca seçmen

4. Tüm seçmenlerin tercihi arasında ortancayı oluşturan miktarı tercih eden seçmene ne denir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ortanca seçmen
Denge seçmen
Ortalama seçmen
Mod seçmen
Ana seçmen

5. Aşağıdakilerden hangisi oy alışverişiyle ilgili yanlış bir ifadedir?
Oy alışverişinin olumsuz sonuçları vardır.
Koalisyon protokollerinde, açık oy alışverişi olur.
Oy alışverişi kamu harcamalarının aşırı artmasına neden olur.
Oy alışverişinin işleyebilmesi için, seçmenlerin veya partilerin teklif ettikleri
politikalardan kazançlarında ve/veya katlandıkları maliyetlerinde asimetrik olmalıdır.
e) Oy alışverişi her zaman gizli yapılır.
a)
b)
c)
d)

Cevaplar: 1-B, 2-B, 3-C, 4-A, 5-E
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10. OYLAMA YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

10.

OYLAMA YÖNTEMLERİ
10.1. Oybirliği Kuralı
10.1.1. Tam Oybirliği Kuralı
10.1.2. Yaklaşık Oybirliği Kuralı
10.1.3. Oybirliği Kuralının Uygulanmasına İlişkin Wicksell'in Önerileri
10.2. Çoğunluk Kuralı
10.2.1. Nisbi Çoğunluk Kuralı (proportionate majority rule)
10.2.2. Basit Çoğunluk Kuralı (simple majority rule)
10.2.3. Kaliteli Çoğunluk Kuralı (qualified majority rule)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Oy birliği kuralı nedir?
2. Tam ve yaklaşık oy birliği kavramını açıklayınız.
3. Çoğunluk kuralı ne demektir?
4. Nisbi, basit ve kaliteli çoğunluk kavramlarını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Oy birliği kuralı kavramı

Oy birliği kuralı kavramının
anlaşılması

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Tam ve yaklaşık oy birliği
kavramı

Tam ve yaklaşık oy birliği
kavramının öğrenilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Çoğunluk kuralı

Çoğunluk kuralının
anlaşılması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Nisbi, basit ve kaliteli
çoğunluk kavramları

Nisbi, basit ve kaliteli
çoğunluk kavramları
öğrenilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
oy birliği, tam ve yaklaşık oy birliği, çoğunluk, basit-nisbi-kaliteli çoğunluk
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Giriş
10.1. Oybirliği Kuralı
Tam rekabet koşullarının Kamu Ekonomisi alanında gerçekleşmesi için, siyasal kararların
oybirliği kuralına uygun olarak alınması gerekir. Oybirliği kuralına (unanimity rule) uygun
olarak karar alınabilmesi için, oylamaya katılanların tamamının oyunu aynı yönde kullanması
gerekir. Oybirliği kuralı, fayda yaklaşımına göre toplum refahını maksimize edecek olan
koşulların araştırılması sırasında, İsveçli Wicksell tarafından sistematik bir biçimde formüle
edilmiştir. Bu yüzyılın başında, İsveç toplumundaki gelir dağılımının çarpıklığına ve azınlık
haklarının korunmasına duyduğu özel ilgi, Wicksell'i bu konuya iten nedenler olarak sayılabilir.
Wicksell, uygulamasındaki güçlükleri gözönünde tutarak, oybirliği kuralını tam ve yaklaşık
oybirliği olarak iki ayrı biçimde ele almaktadır.

10.1.1. Tam Oybirliği Kuralı
Siyasal karar almada, oylamaya katılanların %100 ünün aynı konu üzerinde olumlu oy
kullanmaları durumunda, tam oybirliği (complete unanimity) kuralı uygulanmış olur. Karar
almaya katılanların sayısı arttıkça, bedava yararlanma eğilimi ortaya çıkacağından, tam
oybirliği kuralının uygulanması son derece güçtür. Genellikle 3 kişilik komisyonlarda ve
jürilerde oy birliği kuralına göre karar alınır. Oylamaya katılanlarının tamamının aynı konu
üzerinde tam olarak anlaşmaları nedeniyle, bu kurala mutlak oybirliği (absolute unanimity)
kuralı da denilmektedir. Wicksell, tam oybirliği kuralını çağdaşı Pareto'nun Optimalite kriterlerini geliştirdiği 1880'lerde, ancak ondan bağımsız bir biçimde ortaya koymuştur. Kamu
ekonomisi ile ilgili olarak bundan önceki bölümde incelediğimiz Pareto kriterleri, ancak tam
oybirliği
kuralına
uygun
olarak,
siyasal
kararların
alınması
durumunda
gerçekleştirilebilmektedir. Tam oybirliği kuralının kamu ekonomisi alanında bir karar alma
yöntemi olarak kullanılabilmesi durumunda, Pareto'nun Optimalite kriteri şu biçimde
yazılabilmektedir. Eşitliğe göre;
ZMRS = MRT = MC
Özel ve kamusal mallar arasındaki marjinal ikame oranları toplamı (EMRS), oylamaya
katılan seçmenler ya da politikacılar için, yine aynı mallar arasındaki marjinal
transformasyon oranına eşit olmalıdır. Denge noktasında marjinal ikame oranı (MRS),
marjinal faydaya, marjinal transformasyon oranı (MRT), marjinal maliyete (MC) eşitliği
yazılabilir. Böylece;
EMB = MC eşitliği elde edilir.
Bu son eşitliğe göre tam oybirliği kuralına uygun olarak kollektif kararların alınması
durumunda, kamusal mallarla ilgili olarak, seçmenlerin marjinal faydalarının toplamı ile
kamusal malın marjinal maliyeti birbirine eşit olmaktadır. Bu ilişkiyi şu şekilde yorumlamak
mümkündür. Seçmenlerin marjinal faydaları'nın (MB) toplamı, kamusal malın marjinal
maliyetine eşit olması durumunda, kişiler gönüllü olarak kamusal malın maliyetine
katılmaktadırlar. Bu nedenle, tam oybirliği kuralına göre karar alınabilmesi durumunda,
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seçmenlerin bedava yararlanma (free rider) motivasyonu ile hareket etmeleri önlenmektedir.
Böylece, Buchanan'm da vurguladığı gibi, tam oybirliği kuralı Pareto Opti-malitesi kriterinin
siyasal karşılığı olmaktadır. Öte yandan, bu kurala uygun olarak karar alınabilmesi durumunda,
azınlıkta kalma sorunu da ortadan kalkar. Çünkü, oylamaya katılanların %100 nün aynı yönde
oy kullanmaları durumunda, hiç bir kimse azınlıkta kalmamaktadır.
Tam oybirliği kuralının diğer bir üstünlüğü ise, çoğunluk kuralı gibi seçim paradoksu denilen,
tutarsızlığa yol açmamasından ileri gelir. Durumu, aşağıdaki örnek yardımıyla, daha açık bir
biçimde görmek mümkündür. A, B ve C adlı seçmen ya da partilerin; a, b ve c bütçe politikalarına ilişkin olarak tercihlerini aşağıdaki tabloda gösterildiği biçimde sıraladıklarını kabul
edelim.
Tablo. Tercihlerin tutarlı biçimde açıklanması
a

B

c

A

1

2

3

B
C

1
1

2
2

3
3

Tabloya göre, bütün seçmenler ya da siyasi partiler (a) politikasını l'nci derecede, (b)
politikasını 2'nci derecede ve (c) politikasını ise, 3'ncü derecede tercih etmektedirler. Seçmen
ya da siyasi partilerin tercihlerini sıralama biçimi ile siyasal karar almayla varılan sonuç
arasındaki ilişki, aşağıdaki grafikde gösterildiği gibi tek uçlu (single peaked) biçiminde tutarlı
olmaktadır.
Grafik. Tek uçlu talep eğrileri

Yukarıdaki tabloya göre, seçmenlerin tercihlerini sıralama biçimini gösteren eğriler, siyasal
seçim sonucu ile tutarlılık nedeniyle, birer düz doğru olarak elde edilmektedir. Gerçekte, bu üç
doğru çakışmakta olup, anlatımda basitliği sağlama amacıyla ayrı ayrı çizilmişlerdir. Seçmen
tercihleriyle, siyasal karar alma sonucu ulaşılan çözüm arasındaki tutarlılık yukarıdaki gibi ya
düz doğrularla ya da tek uçlu (tepeli) eğrilerle gösterilmektedir. Tek uçlu (single peaked)
eğriler seçmenlerin tercihlerini sıralama biçimine uygun olarak, Arrow koşullarını
gerçekleştirecek bir sosyal refah fonksiyonun elde edilmesine olanak verirler. Tam oybirliği
kuralına göre karar alınması durumunda, seçmenlerin alternatif tercihlerini sıralama biçimi ile
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sosyal refah fonksiyonu arasındaki tutarlılık (transivity), yukarıdaki düz eğrilerle gösterildiği
gibi tamdır.

10.1.2. Yaklaşık Oybirliği Kuralı
Tam oybirliği kuralının uygulanma olanağının son derece az olması nedeniyle, uygulamada
genellikle yaklaşık oybirliği kuralına başvurulmaktadır. Yaklaşık oybirliği (approximate
unanimity) kuralına göre siyasal kararın alınabilmesi için, oylamaya katılan seçmen ya da
politikacıların 9/10, 5/6 ve 2/3 gibi önemli bir kısmının olumlu oy vermesi gerekir. Bu kurala,
nisbi oybirliği (relative unanimity) kuralı da denilmektedir.
Yaklaşık oybirliği kuralına başvurmayı gerektiren nedenlerin başında, tam oybirliği için
öngörülen %100 oranında olumlu oy alma koşulunun katılığı gelir. Çünkü, politikacıların veto
(oyu kullanmaları) durumunda olduğu gibi, bir oyun bile, siyasal karar almayı önleyebileceğini
düşünerek, diğerlerini istismar edecek biçimde stratejik davranmaları olasılığının fazlalığı, tam
oybirliği kuralının uygulanma olanağını oldukça azaltmaktadır. Kaldı ki, oylamaya
katılanlardan birisine bile verilen veto hakkı bile haksız kararların alınmasına neden
olabilmektedir. Örneğin, Yunanistan'ın veto hakkını kullanması sonucu, diğer üye ülkelerin
tümünün olumlu oyuna karşın Türkiye Avrupa Birliği'ne katılamamıştır. Bu nedenle, son
yıllarda Avrupa Birliği tam oybirliği yerine yaklaşık oybirliği kuralını benimseme eğilimine
girmiştir. Wicksell, yaklaşık oybirliği kuralını ikinci en iyi (second best) karar alma yöntemi
olarak önermiştir. Gerçekten, bu yöntemle tam oybirliği kuralı dışında kalan diğer oylama
kuralları karşılaştırıldığında, Refah Hududu Eğrisi üzerinde optimumlar optimumunu
gösteren noktaya yaklaşmak daha kolaydır. Bilindiği gibi Refah Hududu Eğrisi üzerindeki söz
konusu noktaya ancak, tam oybirliği kuralına göre karar alınabilmesi durumunda ulaşılabilmektedir.
Öte yandan, yaklaşık oybirliği kuralına göre karar alınması durumunda bedava yararlanma
motivasyonu söz konusu olacağından, siyasal karar alma mekanizması daha etkin
işleyebilmektedir. Buna karşın bu şekilde ulaşılan karar, tam oybirliği ile varılan karardan daha
az adil olmaktadır. Yani, seçmenlerin 1/10, 1/6 ve 1/5 gibi bir kısmı azınlıkta kalmaktadır.
Ancak, çoğunluk oylamasıyla karşılaştırıldığında, yaklaşık oybirliği kuralı daha az sayıda
seçmen ya da politikacının azınlıkta kalmasına yol açmaktadır.
Günümüzde, yaklaşık oybirliği kuralı bir dereceye kadar ABD'nde bazı yerel yönetimlerde
uygulanmaktadır. Bu lokaller, oy verme sırasında genellikle vergi-harcama tekliflerini
birbirleriyle bağdaştırmaya çalışırlar. Mahalli hizmetlerin genellikle belli hizmetlere tahsis
edilen vergilerle (earmarked taxes) finanse edilebilmesi ve faydasının ölçülebilmesi nedeniyle
kararlar yaklaşık oybirliği kuralına uygun olarak alınabilmektedir. Ancak, uygulama yine de
Wicksell'in önerdiği gibi katı değildir.
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10.1.3. Oybirliği Kuralının Uygulanmasına İlişkin Wicksell'in Önerileri
Wicksell, bütçenin hazırlaması sırasında oybirliği kuralının uygulanmasına ilişkin olarak, bazı
önerilerde bulunmuş olup, bu önerilerini kısaca şu biçimde özetleyebiliriz.
Bütçenin kabulü sırasında, her harcama planı ile vergi planı ya da programı birlikte oylamaya
konulmalıdır. Böylece, harcama programlarının seçmenlerin kamusal maldan elde edecekleri
faydayı; vergi programlarının ise, kamusal malın maliyetini tutarlı olarak göstermesi sağlanmaktadır. Harcama ve vergi programlarının bu biçimde oylamaya konulması, Pareto
kriterine uygunluğu sağlama yönünden de gerekli bulunmaktadır.
Wicksell'e göre, çeşitli vergi ve harcama programlarının oylanması sırasında şöyle bir prosedür
izlenmelidir. Önce, belli bir amacı gerçekleştirecek, herhangi bir vergi-harcama programı
oylamaya konulur. Söz-konusu, vergi-harcama programı oybirliğini gerçekleştirecek biçimde
oy alırsa seçilir. Eğer, oybirliğine göre seçilemezse, aynı amacı gerçekleştirecek olan başka
vergi-harcama programları oylamaya konulur. Bu programlardan, oybirliği kuralına uygun
olarak oy alanı seçilmiş olur.
Bütçede herhangi bir indirime yol açan vergi ve harcama programlarının oya konulması
sırasında ise, daha farklı bir prosedür izlenmelidir. Bu durumda, önce basit çoğunluk kuralına
uygun olarak harcamaları azaltmayı öngören bir karar alınır. Bundan sonra ise, reddedilecek
olan vergi-harcama programının seçimine geçilir. Çeşitli vergi-harcama bileşimlerinden oluşan
programlardan, oybirliği kuralına uygun olarak seçileni bütçeden çıkarılır. Ancak, reddedilecek
olan vergi-harcama programının oybirliğiyle seçimi olanağı yoksa, bu durumda, toplam oyların
1/10, 1/9, 1/8.... gibi bir kısmını alan programlar bütçeden dışlanır.
Oybirliği kuralının uygulanmasına ilişkin olarak önerilerini yukarıda kısaca özetlediğimiz gibi,
Wicksell, bütçenin oylamaya konulması sırasında tam oybirliği kuralının katı bir biçimde
uygulanması görüşünü savunmamıştır. Bütçenin oybirliği kuralına uygun olarak kabulünü kolaylaştırmak için, ayrıca yaklaşık oybirliği kuralının da uygulanmasını önermiştir. Yukarıda
açıkladığımız gibi, Wicksell'in bu konudaki duyarlılığı, azınlıkların haklarının korunmasına
duyduğu derin saygıya dayanmaktadır. Ne var ki, ileride de göreceğimiz gibi bütçenin oybirliği
kuralına uygun olarak kabul edilmesi olanağı pek olmadığından, başka oylama yöntemlerine
başvurulmaktadır.
10.2. Çoğunluk Kuralı
En adil oylama yöntemi olan oybirliği kuralının uygulanma olanaklarının oldukça sınırlı olması
nedeniyle, siyasal karar alma sırasında genellikle, çoğunluk kuralına başvurulmaktadır.
Çoğunluk kuralına (majority rule) uygun olarak siyasal kararların alınması için, oylamaya katılanların yarısından bir fazla oy alınması gerekir. Ancak, bu kuralın değişik biçimlerde
uygulanması nedeniyle, gerekli oy sayısı ile oylamaya katılanlarının sayıları arasındaki ilişki
de değişmektedir. Öte yandan, çoğunluk kuralına uygun olarak seçilen politikaların ya da
adayların önemli bir kısmı, oylamaya katılanların çok önemli bir oranının tercihini
yansıtmamaktadır.
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Bunlar çoğunluk kuralı ve kollektif rasyonelliği sağlamaya yönelik diğer oylama yöntemleri
olarak aşağıda ele alınmaktadır.
Siyasal kararların daha pratik ve ivedi olarak alınabilmesini sağlamak için, çoğunluk kuralı
farklı biçimlerde uygulanmaktadır. Bunlar, çeşitli çoğunluk kuralları ve kollektif rasyonelliği
sağlama yönelik oylama yöntemleri olarak aşağıda ele alınmaktadır.
10.2.1. Nisbi Çoğunluk Kuralı (proportionate majority rule)
Oylamaya katılan seçmen ya da politikacıların çeşitli politika ya da adaylara verdikleri oylar
oranlandığında (nisbet edildiğinde), en fazla oy alan politikacı ya da siyasi partinin ya da
alternatif politikanın seçilmesidir. Bu yönteme azınlık hükümetlerinin kurulması sırasında
başvurulmaktadır. Örneğin, 500 temsilciden oluşan bir mecliste, alternatif bütçe politikalarında,
A, 150; B, 200 ve C, 150 oy almışlarsa, alman oylar nisbet edildiğine (150/500, 200/500 ve
150/500), bunlardan en yüksek olan B politikası seçilir. Bu örneğe göre, oylamaya katılan
seçmen ya da politikacıların 300/500 gibi çok önemli bir bölümünün tercihleri, siyasal karar
alma sırasında hesaba katılmamaktadır. Buna karşılık, siyasal kararlar için temel alınacak olan
oran, yukarıdakiler gibi düşük olmayabilir. Ancak, siyasal karar almada kolaylığı sağlamak
amacıyla bu kurala başvurulması nedeniyle, alman kararlar genellikle çoğunluğun tercihlerine
aykırı bulunmaktadır.

10.2.2. Basit Çoğunluk Kuralı (simple majority rule)
Bu kurala göre, siyasal kararın alınabilmesi için, oylamaya katılanların sayısı olan (N)'in
yarısından bir fazlasının ya da (N/2)+1’in olumlu oy vermesi yeterli olmaktadır. Basit çoğunluk
kuralına uygun olarak karar alınması durumunda, oylamaya katılanların yarısından bir
noksanının ya da (N/2)-1 kadar seçmen ya da politikacının azınlıkta kalmalarına neden
olunmaktadır. İleride de göreceğimiz gibi bu kural, bazı tutarsız sonuçlara ulaşılmasına da yol
açmaktadır. Örneğin, Türkiye'deki güven oylaması ve hükümet kuruluşu aşamalarında, bu kural
milletvekili transferlerini teşvik edici bir rol oynamaktadır. Böylece, çoğunluğu oluşturan bir
grup bir milletvekilinin bile karşı partiye geçmesiyle azınlığa düşerken; azınlıktaki parti ise,
kolayca hükümeti kurabilmektedir. Bu tür istikrarsızlık ise, milletvekili transferi sonucu olarak
ortaya çıkmaktadır.

10.2.3. Kaliteli Çoğunluk Kuralı (qualified majority rule)
Bu kurala uygun olarak siyasal kararın alınabilmesi için ise, oylamaya katılanların 2/3 gibi
önemli bir kısmının olumlu oy vermesi gerekir. Siyasal karar alma ile ilgili olarak bu kurala
uygun siyasal kararın alınabilmesi için ise, oylamaya katılanların 2/3 gibi önemli bir kısmının
olumlu oy vermesi zorunludur. Ancak, karar alma ile ilgili olarak bu kurala, sınırlı bir şekilde
başvurulmaktadır. Genellikle, anayasal değişikliklerde ve Cumhurbaşkanı seçimi ile azli
sırasında, kaliteli (mevsuf) çoğunluk kuralına uygun olarak %66 ya da 2/3 oranında oy alınması
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öngörülmektedir. Kaliteli çoğunluk kuralına göre azınlıkta kalanlann sayıları oldukça azaldığından, bu kurala uygun olarak siyasal karar alınması durumunda, Wicksell'in nisbi oybirliği
(relative unanimity) yöntemi ile ulaşılan noktaya yaklaşılmaktadır.

Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde oy birliği ve çoğunluk kuralları türleri ile birlikte karşılaştırılmalı olarak
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Siyasal karar almada, oylamaya katılanların %100 ünün aynı konu üzerinde olumlu oy
kullanmaları nasıl ifade edilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Tam oy birliği kuralı
Yaklaşık oy birliği kuralı
Kaliteli çoğunluk kuralı
Nisbi çoğunluk kuralı
Basit çoğunluk kuralı

2. Siyasal kararın alınabilmesi için, oylamaya katılan seçmen ya da politikacıların 9/10, 5/6 ve
2/3 gibi önemli bir kısmının olumlu oy vermesi nasıl ifade edilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Tam oy birliği
Yaklaşık oy birliği
Basit çoğunluk
Nitelikli azınlık
Nisbi azınlık

3. Siyasal kararın alınabilmesi için, oylamaya katılanların sayısı olan (N)'in yarısından bir
fazlasının ya da (N/2)+1’in olumlu oy vermesi nasıl ifade edilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Tam oy birliği kuralı
Yaklaşık oy birliği kuralı
Kaliteli çoğunluk kuralı
Nisbi çoğunluk kuralı
Basit çoğunluk kuralı

4. Tek uçlu talep eğrileri hangi oylama kuralında ortaya çıkmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Tam oy birliği kuralı
Yaklaşık oy birliği kuralı
Kaliteli çoğunluk kuralı
Nisbi çoğunluk kuralı
Basit çoğunluk kuralı

5. Oylama kuralları arasında “ikinci en iyi” olarak nitelendirilen kural hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Tam oy birliği kuralı
Yaklaşık oy birliği kuralı
Kaliteli çoğunluk kuralı
Nisbi çoğunluk kuralı
Basit çoğunluk kuralı

Cevaplar: 1-A, 2-B, 3-E, 4-A, 5-B
168

169

11. KOLLEKTİF RASYONELLİĞİ SAĞLAYACAK OYLAMA KURALLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

11.

KOLLEKTİF RASYONELLİĞİ SAĞLAYACAK OYLAMA KURALLARI
11.1. Kollektif Rasyonelliği Sağlayacak Oylama Kuralları
11.1.1. Çoğulcu Oylaması
11.1.2. Puan Verme Kuralı
11.2. Oy Çoğunluğuna Alternatif Kurallar
11.2.1. Condorcet Kuralı
11.2.2. Borda Kuralı
11.3. Optimal Oy Oranı
11.4. Çoğunluk Kuralının Uygulanmasıyla İlgili Diğer Siyasal Karar Alma Modelleri
11.4.1. Politikada Rekabet Modeli
11.4.2. Kollektif Karar Almaya İlişkin Modeller
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Çoğulcu oylaması kavramını açıklayınız.
2. Puan verme kuralı nedir?
3. Oy çoğunluğuna alternatif kuralları anlatınız.
4. Optimal oy oranı ne demektir?
5. Çoğunluk kuralının uygulanmasıyla ilgili diğer siyasal karar alma modellerini anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

verme kuralı

Çoğulcu oylaması ve puan
verme kuralının öğrenilmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Oy çoğunluğuna alternatif
kurallar

Oy çoğunluğuna alternatif
kurallarının anlaşılması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Optimal oy oranı

Optimal oy oranı kavramının
öğrenilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Çoğunluk kuralının
uygulanmasıyla ilgili diğer
siyasal karar alma modelleri

Çoğunluk kuralının
uygulanmasıyla ilgili diğer
siyasal karar alma
modellerinin anlaşılması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Konu
Çoğulcu oylaması ve puan
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Anahtar Kavramlar
çoğulcu oylama, puan verme kuralı, Condorcet kuralı, Borda kuralı, Coleman yaklaşımı
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Giriş
11.1. Kollektif Rasyonelliği Sağlayacak Oylama Kuralları
Uygulamada çoğunluk kuralı kadar başvurulmamakla birlikte, kollektif rasyonelliği sağladığı
için önerilen başlıca iki oylama kuralı daha vardır. Bu yöntemler seçmen ya da politikacıların
birden çok oy kullanmalarını gerektirir. Böylece, azınlıkta kalanların tercihlerini daha kolay bir
biçimde açıklamalarına olanak verilmektedir. Kollektif rasyonelliği sağlamak için önerilen bu
yöntemler, Çoğulcu ve Puan Oylaması kurallarıdır.
11.1.1. Çoğulcu Oylaması
Oylamada kollektif rasyonelliği önemli ölçüde sağlayan bir oylama yöntemidir. Çoğulcu
oylamasına (plurality voting) göre, oylamaya katılanlar alternatif bütçe politikalarını verdikleri
öneme göre sıraladıklarında, en çok tercih edileni seçilir. Uygulamada en çok tercih edilen
politika 1 ve en az tercih edilen politika ise, alternatif politikaya aday sayısına eşit bir rakam
verilerek sıralanır. Örneğin, A, B ve C siyasi partileri t, x, y ve z bütçe politikalınn 1 ve 4 sayılan
arasında, aşağıdaki biçimde sıralasınlar. Böylece, en çok tercih edilen politikaya 1; 2 nci
derecede tercih edilene 2; ve en az tercih edilene 4 rakamı verilerek, aşağıdaki tablo düzenlenir.
Tablo. Çoğulcu Oylaması
t

x

y

z

A

1

2

4

3

B

2

1

3

4

C

1

3

4

2

Toplam

4

6

11

9

Çoğulcu oylaması kuralına göre, oylamaya katılanların en çok önem verdikleri ya da toplam
olarak en az sayıyı alan (t) politikası seçilmektedir. Böylece sosyal sıralama
t>x>z>y
tercih sıralamasına göre (t) politikasının (adayın) seçimine olanak verir. Bu yöntemle Pareto
Optimalitesine, çoğunluk kuralına göre daha fazla yaklaşılmaktadır. Ayrıca, azınlıkta kalma
sorunu da kendiliğinden çözüme kavuşturulduğundan, daha demokratik bir yöntemdir. Çoğulcu
oylaması ayrıca temsili demokrasinin en önemli sorunu olan, delege oylarıyla milletvekili
adaylarının sıralarının saptanmasına olanak veren çarpık uygulamalara da çözüm
getirebilmektedir. Bilindiği gibi, Türkiye uygulamasında delegeler genellikle kendilerine en
çok çıkar sağlayacağını düşündükleri adayları desteklerler. Parti başkanlarını delegeleri ve
delegelerin de parti başkanını seçtiği Türkiye uygulamasına göre; seçmenlerin önemli bir
bölümü istemedikleri adaylara oy verme zorunda kalırlar. Bu durum ise, seçmenlerin
demokrasiye olan güvenlerinin sarsılmasına yol açar. Sorun, seçmenlerin bir karma listeden
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istedikleri adayları yukarıdaki örnekte olduğu gibi sıralamalarıyla çözüme kavuşturulabilir.
Milletvekillerinin çoğulcu oylamasıyla seçimi ile temsili demokrasi kendiliğinden
gerçekleşmektedir. Çünkü, böyle bir oylama yöntemi uygulandığında seçmenlerin tercihlerine
uygun adaylar kolayca seçilebilirken; ayrıca, parti başkanları ve delegelerin belirledikleri
adaylara oy verme zorunda bırakılmaları biçimindeki sorunlar da ortadan kalkmaktadır.
Çoğulcu oylaması uygulanmasında alternatif politika ya da adayların sayısının az olduğu
durumlarda, eşit oy alma gibi bir sorun ortaya çıkabilmektedir. Bu sorun ise, aşağıda anlatılan
Puan oylamasıyla kolayca çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu tür bir oylamaya katılanların
sayısı arttıkça, eşit oy alma durumunun ortaya çıkma olasılığı da son derece azalmaktadır.

11.1.2. Puan Verme Kuralı
Oylama ile kollektif rasyonelliği daha da artırmak için başvurulan diğer bir yöntem, tercihlere
ağırlıklarına göre puan verme ya da nokta oylaması (point voting) kuralıdır. Bu kural, yukarıda
açıkladığımız Çoğulculuk Kuralına oldukça benzer. Puan Verme Kuralı'na (point rule) göre
oylama sırasında, seçmenler ya da politikacılar kendilerine verilen ve toplamı sabit olan
puanlan, alternatif politikalara verdikleri ağırlığa göre dağıtırlar. Bu biçimiyle Puan Oylaması
(point voting), çoğulculuk kuralına oldukça benzemektedir. Ancak, puan oylaması durumunda
alternatif politikalara verilen önem daha iyi yansıtılmaktadır. Şöyle ki, çoğulculuk kuralında
alternatiflere verilen oylar tercihlerin önem sırasını gösterdiği halde; Puan Oylamasında,
alternatiflere verilen puanlar, tercihlere verilen ağırlığı tam olarak yansıtabilmektedir. Bu
yöntemin uygulanması, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi açıklanabilir. Tablodaki örneğimizde, oylamaya katılan A, B ve C adlı seçmen ya da politikacıya 100'er puan
verilmektedir. Seçmenler ellerindeki toplam 100'er puanı çeşitli bütçe politikalarına aşağıdaki
biçimde dağıtsınlar. Bu yönteme göre, seçilmesi arzu edilmeyen bir adaya sıfır puan
verilebilmektedir.
Tablo. Puan verme kuralının uygulanışı
Bütçe Politikaları

Verilen puanlar

t bütçe politikası
x "

Toplam

A

B

C

Puan

40
30

12
28

15
10

67
68

y

"

20

50

60

130

z

"

10

10

15

65

Toplam 100

100

100

300

Tablo incelendiğinde, (y) bütçe politikasının seçilmekte olduğunu görürüz. Ancak, oylamaya
katılanların tercihlerine verdikleri ağırlık her birisi için değişmekte olduğundan; (x) politikası
2'inci ve (t) politikası ise, 3'üncü derecede seçilmektedirler. Tercihlere verilen ağırlıkları
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(intensity of preferences) daha iyi yansıtması nedeniyle, puan oylaması ile kollektif karar
almada rasyonellik daha iyi bir biçimde sağlanmaktadır. Bu nedenle, azınlıkta kalanların
sayıları minimum düzeye indirilmekte olup, bunların tercihlerini açıklayamamaları gibi bir
durum söz konusu olmamaktadır. Bütün bu üstünlüklerine karşılık, bu yöntemin de bazı zayıf
yönlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü, seçmen ya da politikacılar dan bazıları, tercih
ettikleri alternatifin kazanmasını sağlamak için bütün puanlarını bir adayda
toplayabilmektedirler. Bu şekilde stratejik davranarak, tarafların puanlarının tercihlerinin
ağırlığına göre tahsis edilmesi önlenilmektedir. Ancak, stratejik davranarak gerçek tercihlerin
açıklanmaması, kollektif karar alma sırasında kullanılan bütün oylama yöntemleri için de
geçerlidir. Kaldı ki, demokrasi kültürü arttıkça bu sorun da ortadan kalkacaktır. Sosyal
rasyonelliği sağlaması ve azınlıkta kalanların tercihlerinin açıklanmasına olanak vermesi
nedenleriyle çoğulcu ve puan oylamaları geleneksel oylama yöntemlerine göre oldukça
üstündür. Özellikle, milletvekili, komisyon ve belediye başkanı ile cumhurbaşkanı seçimlerinde
başarıyla kullanılabilirler.

11.2. Oy Çoğunluğuna Alternatif Kurallar
11.2.1. Condorcet Kuralı
Elemeye dayalı bir seçim yöntemidir. Bir seçeneğin kazanmasını, tüm öteki seçeneklere karşı
oylamaya sokularak kazanmış olmasına bağlayan kurala “Condorcet Kuralı” adı verilmektedir.
Bu kuralda, kazanan seçenek diğerlerinin hepsine üstün gelmiş olduğu için, oylama paradoksu
ortaya çıkmaz. Aşağıdaki örnekte, Condorcet kuralına göre Y seçeneği diğer seçeneklerin
hepsini elediği için kazanan seçenek olmaktadır.

11.2.2. Borda Kuralı
Tüm seçenekler çifter çifter oylamaya sokularak, her bir seçeneğin diğerlerine karşı aldığı oy
bir oylama matrisi üzerinde gösterilir. Bu ikili karşılaştırma sonucunda en çok oy alan seçenek
kazanır.
27 kişilik bir toplulukta x, y ve z seçenekleri arasındaki tercihler şu şekildedir:
10 kişi x>y>z
9 kişi z>y>x
8 kişi y>x>z
Bu örnekte görüldüğü gibi,
x’i, y’ye tercih eden 10 kişi, z’ye tercih eden 18 kişi vardır. (1. satır)
y’i, x’e tercih eden 17 kişi, z’ye tercih eden 18 kişi vardır. (2. satır)
z’yi, x’e tercih eden 9 kişi, y’ye tercih eden 9 kişi vardır. (3. satır)
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Bu durumda basit oy çoğunluğuna göre X kazandığı halde, Borda kuralına göre, diğer
seçeneklere göre tek tek oylandığında, en yüksek oyu Y kazanmaktadır.
Condorcet ve Borda Kuralları
X

Y

Z

X

0

(10,17)

(18,9)

BORDA
SAYISI
28

Y

(17,10)

0

(18,9)

35

Z

(9,18)

(9,18)

0

18

11.3. Optimal Oy Oranı
Yukarıda anlatılan çeşitli oylama yöntemleri, kamu ekonomisinin fonksiyonlarını yerine
getirme yönünden etkinliği sağlayamamaktadır. Çoğunluk kuralı, bütçelemeye ilişkin
kararların kısa zamanda alınmasına olanak vermesine karşın, büyük bir seçmen kitlesinin
tercihlerine aykırı düşmektedir. Örneğin, %20-23 oranlarıyla belediye başkanlarının seçildiği
bir seçimin sonuçlarına göre, seçmenlerin yaklaşık %80'inin istemediği adaylar kolayca başkan
seçilebilmişlerdir, böylece, alınan kararlar seçmenlerin %20'sinin tercihlerini yansıtırken;
geriye kalan büyük çoğunluğun tercihlerini açıklamalarına olanak vermemiştir. Bu durumda,
seçmenlerin %80'i, istemedikleri türden kamusal mal ve hizmet tüketmek zorunda bırakılmaları
nedeniyle, seçmenlere yüklenen dışsal maliyet (voter externality cost) le karşılaşırlar. Aşandaki grafikte gösterildiği gibi, siyasal karar alma için gerekli oy oranı CN eğrisiyle belirtilen
biçimde azaldıkça, seçmenlere yüklenen dışsal maliyetler giderek azalarak N noktasına

0
20
N%50+1
N
sıfırlanır. Çünkü, N noktasında oybirliği yöntemiyle karar alındığından, alınan karar
seçmenlerin bütününün tercihlerine uygun düşmektedir. Bu durumda alınan karardan memnun
olmayan seçmen kalmadığından, seçmenlere yüklenen dışsal maliyetler sıfır olmaktadır. Buna
karşın siyasal kararların bir diktatör tarafından alındığı durumda ise, seçmenlere yüklenen karar
almanın dışsal maliyeti maksimum düzeye çıkmaktadır.
Grafiğe göre, %20 nisbi çoğunluk yöntemiyle belediye başkanı seçimi durumunda, diğer
seçmenlere yüklenen dışsal maliyet (a) kadar olup, seçimin anti-demokratik niteliği %80'e
yükselmektedir. Bir diktatörün karar alması durumunda ise her iki olumsuzluk maksimum
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düzeye çıkmaktadır. Böylece, CN eğrisi aynı zamanda alınan kararın çeşitli oylama
yöntemlerine göre, anti-demokratiklik derecesini de göstermektedir.
Y eksenleri ayrıca karar almaya ilişkin olarak, anlaşma ya da ikna etmenin pazarlık maliyetini
de gösterir. Şöyle ki, X ekseniyle gösterilen oylamaya katılanların sayıları arttıkça, anlaşma
olanağı da, giderek azalmakta ya da OD eğrisiyle belirtildiği biçimde anlaşmanın maliyeti
artmaktadır. Siyasal karar almada oylamaya katılanların birbirini etkileyerek ya da karşılıklı
olarak taviz vererek, anlaşmaya ulaşmaları olanağı çeşitli oylama yöntemlerine göre
değişmektedir. Örneğin, O noktasında yer alan bir diktatörün, başkalarının onayını alması
gerekmediğinden, ikna etme maliyeti (political interaction cost) sıfırdır. Buna karşın, N
noktasında bir kişinin bile ikna edilmemesi durumunda, oy birliğine göre karar almanın maliyeti
maksimum düzeydedir. Gerçekten, oybirliği kuralının bedava yararlanma (free rider)
motivasyonuna yol açması nedeniyle, oylamaya katılanlardan tek bir kişi bile, kararın alınmasını kolayca önleyebilmektedir. Böylece, oylamaya katılanların sayılarının artmasına bağlı
olarak, siyasal ikna maliyetinin OD eğrisiyle gösterildiği gibi artacağını söyleyebiliriz.
Siyasal karar almanın maliyeti (political decision making cost) ise, seçmenlere yüklenen
karar almanın dışsal maliyeti (CN) ve karar almaya katılanların birbirini ikna etmeleriyle ilgili
(OD) maliyetini gösteren eğrinin dikey olarak toplanmasıyla, (C+D) eğrisi olarak elde edilir.
Alınan kararlar kamusal mallarla ilgili olduğundan, bu eğrinin çiziminde dikey toplama
yönteminden yararlanılmaktadır. Böylece, siyasal karar almanın ya da konsensüse varmanın
maliyetini gösteren (C+D) eğrisinin en düşük olduğu nokta optimal oylama oranını
vermektedir. Şekle göre OM/ON oranı optimal oylama oranını göstermektedir. Bu orana göre
siyasal kararların alındığı durumda, çoğunluk kuralının yol açtığı azınlık ta kalanların
tercihlerinin yansıtılmaması sorunu bir dereceye kadar çözüme kavuşturulmaktadır. Bilindiği
gibi, yukarıdaki belediye başkanı seçimine ilişkin örneğimizde vurguladığımız gibi, çoğunluğu
oluşturan seçmenlerin tercihlerini açıklayabilmelerine olanak sağlamak için Batı Ülkelerinde
çoğu seçimler iki turlu yapılarak %50+1 çoğunluğu elde edilmektedir. Oybirliği kuralının yol
açtığı sorunlar nedeniyle de, azınlıkta kalan seçmenlerin tercihlerini yansıtmaya olanak veren,
aşağıdaki oylama yöntemleri temsilde adalet ve yönetimde istikrarı kolayca sağlayabilmektedir.
11.4. Çoğunluk Kuralının Uygulanmasıyla İlgili Diğer Siyasal Karar Alma Modelleri
Bu kısımda önce, seçmen ve politikacıların siyasal karar alma sırasındaki davranışlarını
açıkladıktan sonra, çoğunluk kuralının uygulanmasını kolaylaştıracak olan bazı modelleri
inceleyeceğiz.

11.4.1. Politikada Rekabet Modeli
Anthony Downs tarafından geliştirilen "Rekabet Modeli", siyasal karar alma sırasında
seçmenlerin ve politikacıların davranışlarını açıklama yönünden oldukça yararlı olmaktadır.
Politikada Rekabet Modeli ayrıca, kişisel tercihlerin siyasal karar alma mekanizmasıyla nasıl
yansıtılmakta olduğunu da açıklamaktadır. Aynı konu, Schumpeter tarafından da ele
alınmıştır. Schumpeter'e göre; tüketici tercihleri nasıl ki üreticileri üretim yapmaya
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sevkediyorsa, siyasal alanda da seçmenlerin çıkarları politikacıları aralarında rekabet yapmaya
yöneltmektedir.
Downs ise, seçmenler ile politikacılar arasındaki ilişkiyi, daha açık bir biçimde ortaya
koymaktadır. Downs'a göre; seçmenler ödedikleri vergiye kıyasla elde edecekleri faydayı;
politikacılar ise, elde edebilecekleri oy sayısını maksimize etmeye çalışırlar14. Bu nedenle,
seçmenler çıkarlarını en iyi şekilde sağlayacak olan adaylara oylannı verirlerken; politikacılar
da, seçmenlerin fayda maksimizasyonunu gerçekleştirecek harcama programlarını hazırlarlar.
Yani, piyasa karar alma mekanizmasında önemli bir unsur olan "kâr" elde etme motifinin yerini,
siyasal karar alma mekanizmasında, "oy" sayısını artırma motifi almaktadır.
Downs, yukarıda kısaca açıkladığımız görüşlerini marjinal terimlerle şu biçimde anlatmaktadır.
Baştaki hükümet kamu harcamalarındaki marjinal artışın neden olduğu oy artışı ile,
vergilerdeki marjinal artışın yol açtığı oy azalışının eşit olduğu durumda oy sayısını maksimize
edebilmektedir. Bu duruma göre, mevcut vergi oranlarında herhangi bir değişiklik yapmadan,
kamu harcamalarını artırmakla baştaki parti, oy artışını hızlandırabilmektedir, buna karşın,
vergi oranlarını artıran hükümet ise, oy kaybı ile karşılacaktır. Seçmen ve politikacıların
kollektif karar alma sırasında hangi motiflerle davrandıklarını açıkladıktan sonra, şimdi
oylamaya ilişkin davranışlarını şöyle sıralayabiliriz.
1. Seçmenlerin davranışları: Downs, seçmenlerin çeşitli koşullar altında ve oylama
sırasında nasıl oy kullandıklarını aşağıdaki biçimde anlatmaktadır.
(a) Seçmen, baştaki parti ile muhalefetteki partilerden (opposition parties) hangisinin,
devletten beklediği gelir akımını maksimize edeceğini gözönünde bulundurarak
oyunu kullanır.
(b) Hükümeti kurmak için rekabet eden partilerin sayısı iki ise, bunlardan tercih ettiğine
oyunu verecektir. Eğer ikiden fazla siyasi parti rekabet ediyorsa, diğer seçmenlerin
tercihlerini de gözönünde bulundurarak; eğer partisinin kazanma şansı varsa, partisine;
hiç kazanma şansı yoksa, tutmadığı partinin kazanmasını önleyecek olan başka bir
partiye oyunu verecektir.
(c) Eğer, seçmen ileriye dönük (future oriented) bir kimse ise, gelecek seçimde kazanma
şansını arttırmak için, şimdiki seçimde kazanma şansı olmasa bile, tutmakta olduğu
partiye oyunu verecektir.
(d) Eğer seçmen, partilerin parti programlarının benzerliği nedeniyle, kendi tercihleriyle
uyuşan herhangi bir partiyi seçemezse, bu durumda;
-

ya oyunu kullanmaktan vazgeçer ya da,

-

programları birbirine benzeyen partilerin geçmişteki performanslarını değerlendirerek,
ona göre bu partilerden birisine oyunu verir, ya da çekimser kalabilir.

2. Politikacıların davranışları: Oylama sırasında iktidar partisi governing party) ile
muhalefetteki partiler (opposition), yeniden seçilme olasılığını maksimize edecek
biçimde davranırlar. Bu nedenle, politikacılar da seçilebilme olasılıklarını arttıracak
biçimde hareket ederler. Ancak, herhangi bir politikacının fayda fonksiyonunda yer alan
parametreler, seçmenlerinkinden oldukça farklıdır. Çünkü, seçmenler genellikle
devletten umdukları gelir akımını maksimize edecek olan politikacılara oylarını verirler.
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Politikacıların fayda fonksiyonu ise, şu faktörleri kapsamaktadır: parasal çıkarlar,
iktidar hırsı, tarihin kendisine yüklendiğine inandığı görev, ideal sayılan kişisel
görüşler, kamu yararı hakkındaki kişisel yaklaşımları ve bunların dışında kalıp ta her
politikacıya özgü olan ve değişik değer yargılarını yansıtan idealler olarak sayılabilir.
11.4.2. Kollektif Karar Almaya İlişkin Modeller
Yukarıda açıkladığımız biçimde, politikacıların fayda fonksiyonlarında yer alan faktörlerin
farklılığı, kollektif karar almada rasyonelliği sağlamak için, politikacıların birbirini
desteklemesine yol açmaktadır. Yani, piyasa karar alma mekanizmasındaki para mal
değişiminde olduğu gibi kollektif kararların alınması sırasında da, oy-politika (program)
değiştirilmektedir.
Böylece, politikacılar oy-politika değişimiyle beklenen faydalarını maksimize edebilmektedirler. Ne var ki, politikacıların bu biçimde fayda maksimizasyonlarını
gerçekleştirmeleri, çoğu kez seçmenlerin çıkarlarıyla çatışmaktadır.
Siyasal karar alma sırasında rasyonelliği sağlamak için oylamaya katılanların davranışlarıyla
ilgili olarak iki model geliştirilmiştir.
1. Coleman Yaklaşımı: Coleman, Arrow'un kişisel tercihleri yansıtacak herhangi bir
sosyal refah fonksiyonunun elde edilemeyeceği biçiminde formüle ettiği görüşüne itiraz
ederek, özellikle 3'üncü koşulu realiteye uygun bulmaz. Coleman bireylerin risk altında
fayda maksimizasyonu motifi ile hareket ederek, siyasal karar alma sırasında rasyonel
davranacakları görüşünü ileri sürmektedir. Coleman'ın Risk Altında Fayda
Maksimizasyonu Yaklaşımı'na (utility maximization under risk) göre, kişiler alternatif
politikalar hakkındaki bilgi yetersizliği nedeniyle, bu politikalarla ilgili olarak alınacak
kararlardan elde edecekleri faydaları sübjektif değer yargılarına göre değerlendirirler.
Bu değerlendirmelerine uygun olarak, alternatif politikalarla ilgili kararlardan elde
edeceği veya umduğu faydayı (expected utility) maksimize edecek biçimde davranırlar.
Böylece, belirlilik durumlarında olduğu gibi, alternatif politikalar arasında bir sıralama
yapılmaktadır. Bu sıralamadan sonra, çeşitli politikalardan elde edeceği faydaları
karşılaştırarak kararını verecektir. Coleman, oylamaya katılanların risk altında fayda
maksimizasyonunu gerçekleştirmek amacıyla, nasıl davranmakta olduklarını aşağıdaki
örnekte olduğu gibi açıklamaktadır. Aşağıdaki tabloda, A, B, C adlı politikacıların X, Y
ve Z bütçe politikalarına verdikleri önem gösterilmektedir. Öte yandan, stratejik
davranarak parti programına sonradan eklenen X', Y' ve Z' politikaları nedeniyle,
politikacıların yaptıkları ayarlamalar ayrıca gösterilmektedir. Kollektif karar alma
mekanizmasına sonradan giren bu son üç politika, Coleman'a göre, altı alternatif politika
arasında bir sıralama yapmayı gerektirmektedir.
Tablo. Coleman Modeline göre oylama

Beklenen Faydalar
Politikacı

X

Y

Z

X'

Y'

Z'

A

10

5

1

10

9

8
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B

8

10

9

C

9

8

10

9

8

10

6

10

9

Yapılan sıralamaya göre, B politikacısının tercih sıralaması değişmediği halde, A ve C'ninki
değişmektedir. A'nın diğer politikacıların sıralama biçimini bildiğini varsaydığımızda, bu
politikacı kollektif karar alma sırasında C politikacısını desteklemek isteyecektir. Çünkü,
kendisi en fazla önem verdiği X politikasının kazanmasını istediğinden, C'nin Z' politikasını
desteklemesi durumunda bu politika gerekli çoğunluğu sağlayabilmektedir. Gerçekten, A
için X ve Z politikaları; arasında bir seçim yapıldığında; A, X politikasının kazanması
amacıyla, C'nin Z' politikasının kazanmasını destekleyerek X politikasının kazanması
olasılığını artırmaktadır. A nın kendi X ve Z politikaları arasındaki fayda farkı büyük
olduğundan C nin Z politikasını desteklemekle, X in yeterli oyu almasını sağlamaktadır.
Kollektif karar alma sırasında politikacıların birbirlerini desteklemeleriyle, oylamaya
katılanlar bir yandan beklenen faydalarını maksimize ederlerken, diğer taraftan da Arrow'un
imkansızlık hipotezi tutarlı bir çözüme ulaşabilmektedir.

2. Azınlık Hükümeti Modeli: Buchanan tarafından geliştirilen bu model, koalisyon
hükümetlerinin nasıl karar aldıklarını açıklama yönünden oldukça yararlıdır.
Günümüzde, bir çok ülkede siyasi partilerin üye sayısı, çoğunluk kuralına göre siyasal
karar almayı sağlayacak sayıya ulaşamamaktadır. Bu nedenle, birçok demokratik ülkede
siyasal kararlar çoğu kez azınlık hükümetleri tarafından alınmaktadır. Son yıllara kadar
Danimarka, İsveç, Norveç ve İngiltere'de azınlık hükümetleri iş başında kalmışlardır.
Bu durumda, siyasal kararlar alınırken, azınlık tercihleri çoğunluk tercihlerine üstün
tutulur gibi görülmektedir. Ancak, kollektif kararların alınması için, çoğunluğu
sağlayacak biçimde azınlık hükümetinin meclisin başka üyeleri tarafından da
desteklenmesi gerekmektedir. Uygulamada bu desteklenme işi, azınlık hükümetinin
bazı siyasi partilerce dışarıdan desteklenmesi biçiminde olmaktadır. Bu biçimde alman
kararların seçmenlerin tercihlerini en zayıf biçiminde yansıttıkları kesin olduğu halde,
rejim bunalımını önlemek için azınlık hükümetlerine başvurulmaktadır.
3. Taraf Tutma Modeli: Genel seçimlerden sonra, siyasi partilerden herhangi birisinin
gerekli çoğunluğu sağlayamadan meclise gelmesi durumunda, siyasal kararların
alınabilmesi için başvurulan diğer bir yöntem ise, koalisyon hükümetleridir. Bu
durumda, birden çok parti aralarında bir protokolü imzalayarak, hükümeti kurma
yönünden anlaşmaya varırlar. Böylece, çoğunluk kuralına uygun olarak siyasal
kararların alınabilmesi sağlanmaktadır. Günümüzde Batı demokrasilerinde ve Türkiye'de genellikle koalisyon hükümetleri iş başında bulunmaktadırlar. Koalisyon
hükümetlerinde siyasal kararlar sonraki bölümde açıklandığı gibi taraf tutma ya da oy
ticareti (logrolling) modeline uygun bir biçimde alınmaktadır. Bu amaçla, Coleman
Modelinde olduğu gibi, siyasi partiler çeşitli bütçe politikalarını önem derecelerine göre
sıralarlar. Koalisyona girecek partiler, ayrıca hükümetin kurulması sırasında şu stratejiyi
izlerler. Her parti, en az tercih ettiği bütçe politikası ile ilgili oyunu, diğer partilerin en
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çok tercih ettikleri bütçe politikasının kazanması için bu partilerle değiştirmeye
çalışırlar. Böylece, partiler oy değişimi ile diğer partilerin önemsiz olan politikalarını
parti programlarından çıkarmaları sağlanarak, beklenen faydalarını maksimize
edebilmektedirler.

Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kollektif rasyonelliği sağlayacak oylama kuralları incelenmiş,
karşılaştırmalı olarak örnekleriyle birlikte öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Bir seçeneğin kazanmasını, tüm öteki seçeneklere karşı oylamaya sokularak kazanmış
olmasına bağlayan kural aşağıdakilerden hangisidir?
a) Oylama kuralı
b) Condorcet kuralı
c) Borda kuralı
d) Çoğunluk kuralı
e) Çoğulcu kuralı
2. Tüm seçenekler çifter çifter oylamaya sokularak, her bir seçeneğin diğerlerine karşı
aldığı oy bir oylama matrisi üzerinde gösterilerek, en çok oy alanın kazandığı kural
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Oylama kuralı
b) Condorcet kuralı
c) Borda kuralı
d) Çoğunluk kuralı
e) Çoğulcu kuralı
3. Bireylerin risk altında fayda maksimizasyonu motifi ile hareket ederek, siyasal karar
alma sırasında rasyonel davranacakları görüşünü aşağıdakilerden hangisi ileri
sürmektedir?
a) Coleman yaklaşımı
b) Politikada rekabet modeli
c) Condorcet kuralı
d) Borda kuralı
e) Optimal oy oranı
4. “Seçmenler ödedikleri vergiye kıyasla elde edecekleri faydayı; politikacılar ise, elde
edebilecekleri oy sayısını maksimize etmeye çalışırlar” görüşü aşağıdakilerden
hangisine aittir?
a) Coleman yaklaşımı
b) Politikada rekabet modeli
c) Condorcet kuralı
d) Borda kuralı
e) Optimal oy oranı
5. Arrow'un kişisel tercihleri yansıtacak herhangi bir sosyal refah fonksiyonunun elde
edilemeyeceği biçiminde formüle ettiği görüşüne itiraz eden görüş aşağıdakilerden
hanisidir?
a) Coleman yaklaşımı
b) Politikada rekabet modeli
c) Condorcet kuralı
d) Borda kuralı
e) Optimal oy oranı
Cevaplar: 1-B, 2-C, 3-A, 4- B, 5-A
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12. SİYASAL KARAR ALMADA ETKİNLİĞİ AZALTICI FAKTÖRLER

186

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

12. SİYASAL KARAR ALMADA ETKİNLİĞİ AZALTICI FAKTÖRLER
12.1. Rasyonel Seçmenin İlgisizliği
12.2. Politikacı ve Bürokrat Davranışları
12.3. Oydeğiştokuşu (Logrolling)
12.4. Rant Kollama
12.5. Mali Yanılsama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Siyasal karar almada etkinliği azaltıcı faktörleri sıralayınız.
2. Oy değiştokuşu kavramını açıklayınız.
3. Rant kollama kavramını anlatınız.
4. Mali yanılsama kavramını açıklayınız.
5. Mali yanılsama ile kamu ekonomisi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Siyasal karar almada
etkinliği azaltıcı faktörler

Siyasal karar almada
etkinliği azaltıcı faktörlerin
açıklanması

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Oy değiştokuşu

Oy değiştokuşu kavramının
öğrenilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Rant kollama

Rant kollama kavramının
öğrenilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Mali yanılsama

Mali yanılsama kavramının
anlaşılması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
oy değiştokuşu, rant, rant kollama, mali yanılsama
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Giriş

12.1. Rasyonel Seçmenin İlgisizliği
Bildiğimiz gibi, siyasi piyasada seçmenler tercihlerini oy verme yoluyla bildirirler. Bu oylar
belirli kurallara göre toplanarak toplumun tercihini oluşturmaktadır. Ancak her şeyden önce şu
soru sorulmaktadır: Rasyonel bir seçmen neden oy verir? Burada seçmenin rasyonel olması ile
kastedilen bireysel faydasını en üst düzeyde tutmaktır. Eğer seçmen, kendi bir oyunun, sonucu
etkileme ihtimali son derece küçük, hatta sıfır ise, neden oy verme maliyetine katlanır?
Kamusal seçiş varsayımlarına göre, aynı faydasını maksimum kılan bir tüketici gibi davranan
seçmen, aşağıdaki koşul yerine geldiği takdirde oy verecektir (Mueller, 1989: 354-355).
pB – C > 0
Burada,
pB

: seçmenin desteklediği adayın (veya partinin) kazanması durumunda beklenen fayda

p

: faydanın gerçekleşme ihtimali

C

: oy verme maliyeti

Bu modelde seçmen davranışları bütünüyle maddi faydaya bağlı olarak değerlendirilmektedir.
Oysa, seçmenlerin oy verme kararlarında etkili olan, vatandaşlık bilinci, ulusal duygular gibi
maddi olmayan unsurlar da geçerli olmaktadır. Riker-Ordeshook(1968), yukarıdaki denklemi,
PB + D - C > 0 olarak yeniden göstermişlerdir (D: oy vermenin sağladığı maddi olmayan
faydalar). Tabii, bu büyüklükler ölçülebilir büyüklükler olmadığı için, bu kavramsal analizi test
edilebilir bir hipotez haline getirmek mümkün değildir.

12.2. Politikacı ve Bürokrat Davranışları
Daha önce açıkladığımız gibi, kamusal seçiş teorisinin temel ayırıcı özelliği, kamusal karar
alma sürecinin arz yanını oluşturan politikacı ve bürokratların davranış modelleridir. Oy
maksimizasyonu hedefiyle davranan politikacılar ve siyasi partiler, özellikle seçim
dönemlerinde, seçmen tabanlarının tercihlerine yönelik harcamaları artırırlar. Seçim ekonomisi
olarak incelenen bu alan, kamusal seçiş teorisine göre, önemli bir devlet aksaklığı yaratmaktadır. Diğer yandan, bürokratların hedef fonksiyonları olan etki alanlarını genişletmek
için çalışmaları, devlet aksaklığı yaratan unsurlardan bir tanesidir.

12.3. Oydeğiştokuşu (Logrolling)
Oydeğiştokuşu, farklı tercihleri olan seçmenlerin, birbirlerinin tercihlerine oy vererek kendi
faydalarını sağlayacak olan projelerin kabul edilmesini sağlamalarıdır. Bu durum, seçmenlerin
gerçek tercihlerinden ayrılmalarına ve kaynakların Pareto etkin dağılımından sapmasına yol
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açar. Tercih yoğunluklarının ifade edildiği bir sistemde, yani bazı seçmenler bazı tercih konularından diğerlerine göre daha fazla fayda sağlıyorsa ve bunu açıklayabiliyorsa, seçmenler
arasında oy değiş tokuşu (logrolling) yapmak için daha fazla motivasyon vardır. Oy değiştokuşu
hipotezine göre, eğer oy çoğunluğu kuralı geçerli olduğu durumda hiçbir seçenek tek başına
kazanamıyorsa, herhangi iki birey oy değiş tokuşu yaparak, yani birbirlerinin projelerine oy
vererek, faydalarını yükselteceklerdir. Oy değiştokuşu, öngörülebileceği gibi, daha fazla sayıda
kamu projesinin kabul edilmesine neden olacağı için kamu harcamalarını artıran bir
uygulamadır.
Aşağıdaki örnekte, X, Y ve Z projelerinin herbiri sırasıyla A, B ve C kişilerine fayda
sağlamaktadır ve her bir projenin maliyeti tüm bireyler arasında paylaşılmaktadır. Diyelim ki
her üç projenin de maliyeti 300'er lira olsun ve her bir kişinin sağladığı faydalar eşit olsun (500
lira).
Eğer, kabul edilen oylama kuralı 'oybirliği' ise, her üç proje de gerçekleşecektir. Çünkü herkes
fayda sağladığı için kimse söz konusu projeleri veto etmeyecektir. Ancak, eğer oy çoğunluğu
kuralı geçerli ise, oy değiştokuşu olmadan hiçbir proje tek başına kabul edilmeyecektir.
Tablo: Oybirliği Durumu

A
B
C

X
500-300
0
0

Y
0
500-300
0

z
0
0
500-300

Bu durumda herhangi 2 bireyin koalisyon yaparak birbirlerinin projelerini oylamaları (maliyeti
tüm topluma yayarak) mümkündür. Örneğin, Ave B bireylerinin koalisyonu sonucunda X ve Y
projeleri yapılacak ve maliyet (300 + 300 = 600) 3'e bölünecektir (kişi başına 200). Bu durumda
net faydaları aşağıdaki gibi olur:
Tablo: Oy Çoğunluğu Durumu
X
A

500 – 200

B

-200 500 - 300

C

-200

Y

Z

-200

---------

-200

........

Net Fayda
100
100
-400

Aynı şekilde, A ve C bireyleri koalisyon yaparsa maliyet B bireyi üzerine; veya B ve C bireyleri
koalisyon yaparlarsa maliyet A bireyi üzerine aktarılacaktır.
Yukarıdaki bütün örneklerde koalisyon dışında kalan birey, oy çoğunluğunu oluşturmak için
yapılan koalisyonlardan zarar görmektedir4. Bu örnek çerçevesinde bunun nedeni, maliyetlerin,
faydalanma ilkesine dayanmaksızın tüm topluma yayılmasıdır. İşte, bu durumda, kamusal seçiş
yaklaşımına göre, azınlıklara zarar verici oy değiş tokuşunun anayasa ile engellenmesi gerekmektedir (örneğin, vergilerin faydalanma ilkesine bağlanması gibi)
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Çünkü çoğunluğun azınlık üzerindeki hakimiyeti ancak anayasal düzeyde engellenebilir. Daha
ileride ele alacağımız gibi, Anayasal İktisat öğretisi, bu temel üzerinde, hangi kararların
anayasal düzeyde (yani oybirliği kuralı ile) alınması gerektiğini incelemektedir.

12.4. Rant Kollama
Kamusal seçiş yaklaşımı içinde devletin aksamasına ve kamu kesiminin etkinsizlik yaratmasına
neden olarak gösterilen durumlardan bir tanesi de 'rant kollama' davranışlarıdır. Rantlar özel
ekonomide olduğu gibi kamu ekonomisinde de kıtlıklardan doğmaktadır. Ancak burada,
rantların doğal değil, hükümet tarafından suni olarak yaratılmış olması sözkonusudur.
Neoklasik iktisat teorisinde Ricardo'cu rant kavramı doğal bir rant olarak kabul edilmektedir,
çünkü toprak kullanımı arttıkça giderek daha az verimli topraklar tarıma açılmaya başlanacak
ve verimli toprakların sahipleri bundan bir rant elde etmeye başlayacaklardır. Oysa, hükümetin
bazı faaliyet alanlarına girişi sınırlandırarak bu alanlarda bir tekel hakkı yaratması ve sonra bu
hakkı dağıtması, yapay olarak yaratılmış bir ranttır. Firmalar bu rantı elde edebilmek için
hükümet nezdinde (politikacılar ve bürokratlar üzerinde) faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bu
faaliyetler rant kollama faaliyetleri olarak adlandırılmakta ve kamu ekonomisinde etkin kaynak
dağılımını saptırıcı bir etki olarak ortaya çıkmaktadır.
Klasik rant kollama teorisi, tekelin sosyal maliyetlerine rant kollama maliyetlerini de ilave
edilmesi fikrine dayanmaktadır. Tullock'un rant kollama maliyetleri analizine göre, bir tekelin
uyguladığı fiyatlama dolayısıyla R kadar tekelci rant elde etmesi ve bunun S kadar tüketiciler
üzerinde sosyal kayıp yaratması yanında bir de bu rantı elde edebilmek için politikacılar ve
bürokratlar üzerinde yaptığı rant kollama faaliyetlerinin (rüşvet vermek, lobicilik gibi) yarattığı
maliyetler (fırsat maliyetleri olarak) vardır (Mueller, 1989:230).

Fiyat

Pm
R
Pc

S
Marjinal Maliyet

Miktar
Buchanan, rant kollama faaliyetlerinin 3 yoldan sosyal israf yaratacağını belirtmiştir. 1. Tekelin
potansiyel sahiplerinin gösterdikleri çaba ve yaptıkları harcamalar 2. Devlet görevlilerinin bu
harcamalara karşı gösterdikleri tepki sonucu yaptıkları harcamalar 3. Her iki tarafın rant
kollama davranışlarının üçüncü taraflarda yarattığı saptırıcı davranışlar. Bunlara örnek olarak
sırasıyla şu durumlar gösterilebilir: 1. Bir havayolu şirketi bazı hatlarda tekel olmak için
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hükümet görevlilerine rüşvet vermeleri 2. Hükümet görevlilerinin potansiyel tekellerin
harcamalanna tepki vermek için çabalan, örneğin böyle rüşvet alıcı pozisyonlara atanmak için
yaptıkları faaliyetler 3. Diğer sektörlerin kendilerine yönelik vergi indirimi veya sübvansiyon
taleplerinin artması (Mueller, 1989:230).
Bir ekonomide kaynakların verimli yatırımlar yerine böyle israf yaratan faaliyetlere harcanması
büyümeyi de yavaşlatan bir etken olarak ortaya çıkmaktadır.

12.5. Mali Yanılsama
Mali yanılsama hipotezi, vergi ödeyicilerin, kamu kesiminin büyüklüğünü, ödedikleri vergiye
göre değerlendirdiklerini ve bazı vergileri alternatiflerine göre daha düşük (yüksek)
algıladıkları için kamu kesimini de olduğundan daha küçük (büyük) olarak değerlendirdikleri
fikrine dayanmaktadır. Buna göre, vergi ödeyeciler bazı vergileri yeterince algılayamazlar ve
kamu harcamalarının fiyatını daha düşük olarak görürler; bunun sonucunda kamu hizmet talebi
artar. Mali yanılsamanın kaynakları arasında şu hususlar sayılabilir: (1) Vergi sisteminin
karmaşıklığı (2) Vergilerin artan oranlılığı (3) Vergilerdeki otomatik artışlar (4) Vergileme
yerine borçlanma veya para basmanın tercih edilmesi.
(l)Vergi sistemi ne kadar karmaşıksa, vergi ödeyiciler tarafından o kadar az hissedilir ve bu
durum kamu harcamalarının artmasına yol açar. Dolaylı vergiler doğrudan vergilere göre daha
fazla yanılsama yaratırlar. Ayrıca, çok sayıda ve küçük küçük verginin yaratacağı yük, aynı
hasılatı sağlasa bile, az sayıdaki büyük verginin yaratacağından daha düşük olarak
algılanacaktır.
(2) Vergi tarifesinin artan oranlı olması da mali yanılsamayı artıran bir faktör olarak
nitelendirilmektedir. Mali yanılsama hipotezine göre, vergi ödeyiciler, marjinal vergi oranlarına
karşı daha çok duyarlıdırlar ve marjinal vergi oranlarının ortalama vergi oranlarından yüksek
olduğu artan oranlı tarifelerde, ödedikleri vergiyi daha yüksek olarak algılamaktadırlar. Oysa,
bir kişinin gelirinin ne kadarını devlete vergi olarak ödediği 'ortalama vergi oranı' ile belirlenir.
Bu durumda da kamu hizmetlerinin fiyatı daha yüksek olarak algılanacağı için kamu malı talebi
düşecektir.
(3) Bazı konjonktürel dönemlerde vergi gelirlerinde otomatik artışlar olur. Örneğin, enflasyon
dönemlerinde nominal gelir dilimlerinin enflasyona göre düzeltilmediği durumlarda, gelirler
daha yüksek dilimlerden vergiye tâbi olmaya başlayacaklardır. Ancak vergi ödeyiciler bu
durumun farkında olmayabilirler ve vergi yüklerini daha düşük olarak algılarlar.
(4) Kamu harcamalarının finansmanı vergileme yerine, gelecek nesillere yük aktaran borçlanma
veya enflasyon yaratan para basımı ile sağlanıyorsa bu durum, bugünkü vergi ödeyiciler
tarafından bir fiyat olarak algılanmayacak ve kamu hizmetlerinin talebi artacaktır. Kamusal
Seçiş iktisatçıları, kamu kesiminin aşırı büyümesine yol açan etkenlerin başında, 1950'li yıllardan sonra yaygın olarak kullanılan Keynesyen açık bütçe politikalarının da etkisiyle giderek
büyüyen kamu borçlanmasının geldiği görüşünü birçok çalışmalarında ileri sürmektedirler.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde siyasal karar almada etkinliği azaltıcı faktörler, seçmen ilgisizliği,
oydeğiştokuşu, rant kollama mali yanılsama ekseninde anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi siyasal karar almada etkinliği azaltıcı faktörlerden biri
değildir?
a) Rasyonel seçmenin ilgisizliği
b) Piyasa başarısızlığı
c) Oydeğiştokuşu (logrolling)
d) Rant kollama
e) Mali yanılsama
2. Oy maksimizasyonu hedefiyle davranan politikacılar ve siyasi partiler, özellikle seçim
dönemlerinde, seçmen tabanlarının tercihlerine yönelik harcamaları artırmaları
aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?
a) Oy ticareti
b) Sosyal harcama politikası
c) Seçim ekonomisi
d) Mali yanılsama
e) Rant kollama
3. Farklı tercihleri olan seçmenlerin, birbirlerinin tercihlerine oy vererek kendi
faydalarını sağlayacak olan projelerin kabul edilmesini sağlamalarına ne denir?
a) Oy ticareti
b) Sosyal harcama politikası
c) Seçim ekonomisi
d) Mali yanılsama
e) Rant kollama
4. Hükümetin bazı faaliyet alanlarına girişi sınırlandırarak bu alanlarda bir tekel hakkı
yaratması ve sonra bu hakkı dağıtması aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?
a) Oy ticareti
b) Mali yanılsama
c) Doğal rant
d) Suni (yapay) rant
e) Torak rantı
5. Vergi ödeyicilerin, kamu kesiminin büyüklüğünü, ödedikleri vergiye göre
değerlendirdiklerini ve bazı vergileri alternatiflerine göre daha düşük (yüksek)
algıladıkları için kamu kesimini de olduğundan daha küçük (büyük) olarak
değerlendirmeleri aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?
a) Rasyonel seçmenin ilgisizliği
b) Piyasa başarısızlığı
c) Oydeğiştokuşu (logrolling)
d) Rant kollama
e) Mali yanılsama
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Cevaplar: 1-B, 2-C, 3-A, 4-D, 5-E
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13. KAMU EKONOMİSİ ALANINDA ÇIKAR GRUPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. KAMU EKONOMİSİ ALANINDA ÇIKAR GRUPLARI
13.1. Çıkar Grupları Kavramı
13.2. Baskı Grubu
13.3. Çıkar Grupları Türleri
13.3.1. Ölçek açısından çıkar grupları
13.3.2. Ortak menfaatlere ve ortak tutumlara dayalı çıkar grupları
13.3.3. Amaçları yününden çıkar grupları
13.3.4. Teşkilatlanmaları açısından çıkar grupları
13.3.5. Kurumsal çıkar grupları
13.4. Çıkar Gruplarının Özellikleri
13.5. Çıkar Gruplarının Amaç ve Fonksiyonları
13.6. Çıkar Gruplarının Siyasal Süreci Etkileme Yöntemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Çıkar grubu nasıl tanımlanır, açıklayınız.
2. Çıkar grubu türlerini açıklayınız.
3. Baskı grubunu tanımlayınız.
4. Çıkar gruplarının ortak özellikleri nelerdir?
5. Çıkar gruplarının siyasal karar alma sürecini etkileme yöntemleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Çıkar grubu kavramı

Çıkar grubu kavramının
anlaşılması

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Çıkar grubu türleri

Çıkar grubu türlerinin
öğrenilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Çıkar gruplarının ortak
özellikleri

Çıkar gruplarının ortak
özelliklerinin tanımlanması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Çıkar gruplarının siyasal
karar alma sürecini etkileme
yöntemleri

Çıkar gruplarının siyasal
karar alma sürecini etkileme
yöntemlerinin öğrenilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
çıkar grubu, baskı grubu, lobicilik, kollektif rüşvet
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Giriş
Çıkar grupları, adından da anlaşılacağı üzere çıkar amacıyla oluşmuş ve/veya oluşturulmuş
grupları ifade eder. Çıkar grupları kavramını daha iyi anlayabilmek için öncelikle grup kavramı
ve türlerini özetlemekte yarar vardır.

Kategorik gruplar: Toplumdaki kesimlerin ortak bazı karakteristik özellikleri ile oluşan
gruplardır. Örneğin, zenginler ve yoksullar kategorik gruplara bir örnektir.
Mesleki gruplar: Toplum içindeki muhtelif mesleklere göre bazı gruplar oluşabilir. Tüccarlar,
esnaflar, doktorlar, mühendisler vs.
Formel gruplar: Rasyonel olarak organize edilmiş, bilinçli çaba ve girişimlerle oluşturulmuş
olan gruplardır. Bunların bir kısmı bireylerin gönüllü girişimleri ile oluşturulmuştur, bazıları
ise yasal prosedürlere ve zorlamalara uyum sağlamak amacıyla oluşturulmuşlardır.
İnformel gruplar: Önceden planlanmamış, fakat zaman içerisinde kendiliğinden oluşmuş olan
gruplardır.
Komünal gruplar: Kan bağı, hısımlık, etnik köken, inanç birlikteliği ve saire nedenlerle
oluşmuş ve/veya oluşturulmuş olan gruplardır. Kabileler, aileler, etnik gruplar bu konuda örnek
verilebilir.
Kurumsal gruplar: Bunlar kamusal alandaki kurumlan içerir. Tam bir otonomi (özerklik) ve
bağımsızlığa sahip değillerdir. Bürokrasi ve askeri kuramlar bu konuda örnek verilebilir.
Sadece devlet kuruluşları değil, geleneksel kurumlar da buna dahildir. Örneğin kilise, sinagog,
cami vs.
Anomik gruplar (kendiliğinden oluşan gruplar): Belirli konularda birbirinden bağımsız
kişilerin bir amaç uğruna bir araya gelerek oluşturdukları gruplardır.
Koruyucu gruplar: Bunlara "fonksiyonel gruplar" da denir. Üyelerinin çıkarlarını korumak için
oluşturulmuştur. İşçi sendikaları, mesleki bitlikler bu konuda örnek verilebilir.
Tutum grupları: Paylaşılan değerler ve amaçlar, idealler uğruna oluşturulmuş olan gruplardır.
Çevrenin korunması, kürtajla mücadele, sivil özgürlükler için mücadele, televizyonda seks ve
şiddete karşı olma vs. amaçlarla oluşturulmuş olan gruplar bu konuda örnek gösterilebilir.
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Hemşehri grupları: Aynı köy, kasaba ya da beldede doğmuş ve büyümüş kişilerin bir araya
gelmesi ile oluşturulmuş olan gruplardır.
Okuldaşlık grupları: Aynı okuldan mezun olanların bir araya gelerek oluşturdukları gruplardır.
Entellektüel gruplar: Aynı veya benzer düşünceleri ve ideolojileri paylaşan insanların bir araya
gelmesi ile oluşturulmuş olan gruplardır. Bunlara "ideolojik gruplar" da denilebilir.
Cinsiyet grupları: Aynı cinsten olan kişilerin oluşturdukları gruplardır. Kadın ve erkeklerin
cinsiyet temeline bağlı olarak oluşturdukları gruplar olabileceği gibi.
İnanç grupları (Din ve mezhep grupları): Aynı inancı paylaşan din ve mezhep mensuplarının
bir araya gelerek oluşturdukları gruplardır.
Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan anlaşılacağı üzere insanlar; yaş, dil, din, ırk, cinsiyet,
doğdukları yer. mezun oldukları okul, yaptıkları meslek, paylaştıkları düşünce ya da ideoloji ve
saire nedenlerle bir araya gelerek gruplar oluşturabilirler.

13.1. Çıkar Grupları Kavramı
Çıkar gruplarının tanımını yapmadan önce şu kilit öneme sahip soruyu sormamız lazım: Acaba
her grup, bir çıkar grubu mudur? Bu soruya şu cevabı verebiliriz: Bir grup ancak, toplumda
belirli amaçlar ya da tutumlar etrafında birleşerek çıkar grubuna dönüşür. Dolayısıyla, her grup
çıkar grubu değildir. Örneğin, belirli sayıda kız ya da erkek çocuğu bir araya gelerek bir
"arkadaş grubu" oluşur. Bu arkadaş grubunu, çıkar grubu olarak nitelemek mümkün değildir.
Ya da aynı topraklarda büyümüş ve yetişmiş insanların daha sonra şehirlerde bir araya gelerek
bir "hemşehri grubu" oluşturmaları da özünde "çıkar grubu" olarak nitelendirilemez.
Siyaset bilimi literatüründe çıkar gruplarının tanımlanmasına ilişkin farklı yaklaşımlar ortaya
konulmaktadır. Siyaset bilimciler, siyasal partileri ve bununla beraber tüm siyasi arenayı
derinden etkileyen çıkar gruplarını bazen farklı tanımlamalar içinde, bazen de birbiri ile aynı
tanımlamalar içinde değerlendirmektedirler.
Çıkar gruplarına ilişkin tanımlamalarda farklı vurgu noktalarının olduğu açıktır. Maddi ve
manevi çıkarlar etrafında bütünleşmeleri, uzmanlığa dayalı bir girip olmaları ve siyasi
yönetimden maddi ve/veya manevi çıkarları doğrultusunda bazı talepleri olması çıkar
gruplarının tanımlamalarında vurgulanan farklı özelliklerdir.
Özet bir tanım yapmak gerekirse; çıkar grupları, ortak maddi ve/veya manevi çıkarlar etrafında
bütünleşmiş ve bu çıkarlar çerçevesinde uzmanlığa dayalı olarak örgütlenmiş, ortak çıkarları
doğrultusunda siyasi yönetimden talepte bulunan toplumsal gruplardır.
Çıkar grupları, teşkilatlı veya teşkilatsız bir grup niteliği taşımalarının yanında, siyasi olan veya
olmayan bir takım amaçlar takip edebilmektedirler. (Abadan. 1959:233)
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13.2. Baskı Grubu
Çıkar grupları konusunu ele alırken terminoloji açısından "baskı grubu" kavramını da
açıklamak ve "çıkar grupları" kavramı ile benzerlik ve farklılıklarını özetlemekte yarar
bulunmaktadır. Esasen çıkar grupları ile baskı grupları arasında çok küçük nüanslar dışında
önemli sayılabilecek bir fark yoktur. Baskı grupları siyasal karar alma sürecinde siyasal iktidar
ve bürokrasi üzerinde çeşitli yöntem ve araçlarla doğrudan etkili olmaya ve dahası baskı
kurmaya çalışan organizasyonlardır. Burada çıkar gruplarından farklı olarak vurgulanan siyasal
otoriteleri etkilemeye çalışma niteliği, çoğu siyaset bilimci tarafından baskı gruplarını çıkar
gruplarından ayıran en önemli fark olarak kabul edilmektedir.
Özetle, ne zaman ki, bir çıkar grubu, faaliyetleri ile organize olarak siyasal karar alma sürecini
doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkileme ve menfaat elde etme çabası içine girerse o zaman, o
grubu "baskı grubu" olarak adlandırabiliriz. Bu son cümlede kilit öneme sahip olan üç unsur
vardır:
•

Organize olma

•

Etkileme

•

Menfaat beklentisi ve menfaat elde etme çabası

Daha genel anlamda, baskı gruplarının özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
•

Baskı grupları, siyasi sisteme yönelik olarak, kendi menfaatlerini olumlu
etkileyecek taleplere sahiptirler.

•

Baskı grubunun en önemli niteliği "etkileme" ve "baskı kurma" faktörleridir. Baskı
grupları, siyasal katar alma merkezleri üzerinde çeşitli araçlar yardımıyla sistemli
bir etkileme çabası içerisindedir (Kapanı. 1989:194).

• Baskı grupları, üyeleri arasında tam bir birlik bilincinin, şuurunun oluştuğu, siyasi karar alma
merkezleri üzerindeki çalışmalarını teşkilatlı bir örgütlenme içinde yürüten gruplardır. Esasen
grup taleplerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak siyasal otoriteyi etkileme çalışmaları, belli
düzeyde bir birlik bilincini, çalışma disiplinini ve iyi bir teşkilatlanmayı gerekli kılmaktadır.
Bu sayılan özellikler dışında, baskı gruplarının çıkar gruplarını tanımlayan temel özelliklere
(belli maddi ve manevi menfaatlere sahip olması, uzmanlığa dayalı bir örgütlenme olması, grup
üyelerim birleştirici bir niteliğe sahip olması) aynen sahip olduğunu söyleyebiliriz.

13.3. Çıkar Grupları Türleri
Çıkar grupları yukarıda da tanımlandığı üzere maddi ve manevi menfaatler etrafında oluşan
örgütlenmelerdir. Bu grupların sahip olduğu ortak menfaatler, grubun mekansal boyutunu, üye
sayısını, iktisadi anlamdaki gücünü, siyasi iktidar ile olan ilişkisinin biçimini ve kullandığı
araçları farklılaştırmakta ve belli bir tipolojiyi zorunlu kılmaktadır.
Çıkar grupları her geçen gün mesuliyetlerini ve etkililiklerini hacim, etki ve yapısal anlamda
genişletmektedirler. İşçi ve işveren sendikaları, ordu, çiftçi birlikleri gibi köklü bir tarihe sahip
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çıkar gruplarının yanında, zaman içinde teknolojideki ve siyası yaşamdaki gelişmelerle birlikte
ortaya çıkmış medya gibi yeni fakat etkin çıkar grupları da bulunmaktadır.
Çıkar grupları, üyelerinin toplum içindeki konumlarına, grubun üye sayısı ve nitelikleri
bakımından durumuna, grubun ekonomik gücüne, grubun ortak çıkarlarının ne tür çıkarlar
olduğuna, grubun içinde bulunduğu siyasal rejime göre farklı şekillerde sınıflandırılabilirler.
Çıkar gruplarını şu şekilde sınıflandırmamız mümkündür.

13.3.1. Ölçek açısından çıkar grupları
Bu sınıflandırma içinde yer alan çıkar gruplarını, "kitle çıkar grupları" ve "kadro çıkar
grupları" olarak ikiye ayırmak mümkündür. Çıkar grupları, iktidar üzerindeki etkinlik güçlerini
farklı kaynaklardan almaktadırlar. Kitle çıkar gruptan üye sayısı itibariyle çok büyük ve aynı
zamanda mekan açısından son derece yaygın bir konuma sahiptirler. Ekonomik bakımdan
güçsüz toplum kesimlerinin oluşturdukları bu gruplar, güçlerini üyelerinin sayısal anlamdaki
büyüklüsünden ve teşkilatlanma düzeylerinin genişliğinden alırlar. Üyelerinin sayısal
anlamdaki çokluğu ve mekansal anlamdaki yaygınlığı disiplinli bir örgütlenmeyi ve belirli bir
bürokratik yapılanmayı zorunlu kılmaktadır (Kışlalı. 1990:222). İşçi sendikaları, esnaf ve çiftçi
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örgütlen kitlesel çıkar gruplarının en iyi örneklerini oluşturmaktadır Bu mesleki örgütlerin
yatımda sayısal ve mekansal anlamda toplumsal tabanı oldukça geniş olan çeşitli örgütlenmeler
de kitle baskı grupları içinde yer almaktadır.
Öte yandan kadro çıkar gruptanım üye sayısı çok az ve grup içi disiplin esnek olabilmektedir.
Ancak üyelerinin sahip olduğu ekonomik güç, toplumsal saygınlık gibi etkenler, kadro baskı
gruplarının etkinliğini arttırmaktadır (Çanı. 1981: 257). Bu tür çıkar gruplarının basında zengin
işveren birlikleri ve dernekleri ve benzeri örgütler gelmektedir. Bu grupların üyeleri, ekonomik
güçlerinden bağımsız olarak, toplumda oldukça önemli bu etki düzeyine sahiptirler (Kışlalı.
1990:222). Kadro çıkar gruplarının üyeleri medya vb. güç odaklarını kullanarak hükümet
politikalarım etkileme gücüne sahiptirler.

13.3.2. Ortak menfaatlere ve ortak tutumlara dayalı çıkar grupları
Çıkar gruplarım 'ortak menfaatler etrafında toplanan çıkar grupları" ve "ortak tanımlar
etrafında toplanan çıkar grupları" biçiminde genel bir sınıflandırmaya tabi tutabiliriz. Ortak
menfaatler etrafında toplanan gruplar işveren birlikleri, işçi kuruluşları ve benzeri gruplar iken,
ortak tutumlar (fikirler, ideolojiler) etrafında toplanan çıkar gruptan ise fikir dernekleri, vakıflar
ve benzeri kuruluşlardan oluşmaktadır (Kapanı, 19S9:200-2Û1).

13.3.3. Amaçları yününden çıkar grupları
Amaçları yönünden çıkar gruplarını bir kaç başlıkta toplayabiliriz:
•

Üyelerinin menfaatlerini korumayı amaçlayan çıkar grupları (Mesleki çıkar grupları)

•

Sosyal hakları elde etmeye ve genişletmeyi amaçlayan çıkar grupları (işçi sendikaları)

•

Çevrenin ve doğanın korunmasını amaçlayan çıkar grupları

•

Entellektüel çıkar grupları (fikir dernekleri)

•

Sınıfsal çıkan korumayı amaçlayan çıkar grupları

Bu tipoloji içerisindeki çıkar gruplarını da kısaca açıklamaya çalışalım.
Mesleki çıkar grupları, aynı veya benzer meslekteki organizasyonların, mesleklerinin
itibarlarını ve mesleki çıkarlarını korumak için oluşturdukları örgütlenmelerdir. İşveren ve işçi
birlikleri mesleki çıkar gruplarının en yaygın türüdür. İşveren birlikleri, siyasal iktidarı
doğrudan veya dolaylı şekilde etkileyebilecek güce sahiptir. Bu grubun üyeleri ekonomik
açıdan güçlü birliklerdir. Çıkar gruplarının kullandıkları araçlar içinde bahsedileceği üzere, bu
çıkar grupları siyasal partilere yaptıkları dolaylı veya dolaysız maddi yardımlarla karar alma
mekanizması üzerinde büyük baskı oluşturmaktadırlar. İşçi sendikaları ise çok önemli bir üye
sayısına ve mekansal genişliğe sahiptir. İşçi kuruluşları, üyelerinin ekonomik güçlerinin çok
zayıf olması nedeniyle büyük bir ekonomik güç konumuna sahip değillerdir. Üye sayısındaki
artışa bağlı olarak toplanan küçük aidatlar, sahip oldukları ekonomik gücü artırmaktadır. Ancak
sahip oldukları en büyük güç üye sayısının fazla olması ve siyasi mekanizma açısından ciddi
bir oy potansiyeline sahip olmasıdır. Tarım sektöründeki birlikler de mesleki çıkar gruplarına
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örnek teşkil etmektedir. Tarım sektörünün ekonomik ve siyasi etkinliği, ülkenin sanayileşme ve
gelişme düzeyine bağlıdır. Tarım sektörünün milli ekonomiden aldığı pay bu sektörün çıkar
grubu olma niteliğini belirlemektedir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda tarım
sektörünün milli ekonomiden aldığı pay çok düşük kalmakta, bunun yanı sıra istihdam
açısından toplam işgücünün önemli bir kısmı bu sektörde istihdam edilmektedir. Ancak bu
toplumlarda sayısal çokluğa rağmen tanında çalışan nüfus teşkilatlı bir örgütlenme onaya
çıkaramamakta ve siyasi karar mekanizması üzerinde etkin bir baskı grubu niteliğine
kavuşamamaktadır. Tarım sektöründeki teşkilatlanma eksikliğinin temelinde yatan, okumayazma oranının düşüklüğü, dağınık yerleşim alanlarında yaşıyor olmaları, eylem yapma
imkanlarının ve iradelerinin oldukça kısıtlı olmasıdır (Akçalı. 1981:74-75).
Mesleki örgütlenmeler ile ilgili olarak incelediğimiz birlikler dışında, esnaf ve sanatkarların
oluşturdukları birlikler, tüketici kooperatifleri ve benzeri örgütlenmeler de mesleki çıkar
grupları olarak kabul edilmektedir.
Amaçları yönünden çıkar gruplarının bir kısmı "sosyal hakları elde etmeye ve genişletmeyi
amaçlayan çıkar grupları'dır. İşçi sendikaları ve konfederasyonları bu konuda örnek alarak
verilebilir.
Amaç yönünden bir başka sınıflama ise çevrenin ve doğanın korunmasını amaçlayan çıkar
gruplarıdır. Gerçekten de günümüzde hemen her ülkede bu amaçlara yönelik olarak
oluşturulmuş pek çok hükümet-dışı organizasyon ya da sivil toplum kuruluşu faaliyet
göstermektedir. Çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik ortak amaç etrafında toplanan çıkar
grupları aktif bir şekilde kamuoyunu ve siyasi iradeyi etkileme faaliyetlerinde
bulunmaktadırlar. Bu grup için en iyi örnek Greenpeace örgütüdür. Uluslararası düzeyde
örgütlenmiş olan bu çevre koruma örgütü, pek çok ülkede kamuoyunu ve siyasi iktidarı
etkilemeye yönelik eylemlerde bulunmaktadır.
Entellektüel çıkar grupları da amaç yönünden yapılacak olan bu sınıflama içerisinde yer
almaktadır. Bu sınıflamada fikirler etrafında birleşen çıkar grupları yer alır. Grup üyelerini bir
araya getiren güdü maddi ya da mesleki, ekonomik menfaatler değil, gerçekleştirilmesine
çalışılan bir dava, paylaşılan bir amaç veya korunmak istenen bir manevi değerdir. Dolayısıyla
üyeler arasında bu türdeşlik (homojenlik) yoktur (Kapani. 1989:199). Entellektüel çıkar
gruplarının üyeler açısından homojen bir yapıya sahip olmaması, farklı meslek, farklı sosyal
statü ve farklı mekandaki bireylerin bir çıkar grubu altında toplanmasına olanak sağlamaktadır.
Bu gruptaki çıkar gruplarına ilişkin başlıca örnek, fikir dernekleridir. Bu grupların, mesleki
örgütlenmelerde olduğu gibi üyeleri arasında da tam bir ortak çıkarın bulunmayışı, siyası karar
alma mekanizması üzerindeki etkililiğini çok sınırlı düzeylerde tutmaktadır. Ancak belli bir
siyasi partinin gençlik örgütlenmesi şeklinde oluşan entelektüel çıkar gruplarının siyasi karar
alma sürecine etkisinin az olduğunu söylemek olanaksızdır.
Son olarak amaç yönünden, sınıfsal çıkarı korumayı amaçlayan örgütlenmelerden de
sözedebiliriz.
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13.3.4. Teşkilatlanmaları açısından çıkar grupları
Çıkar gruplarının etkinliğine ilişkin en önemli kriterlerden birisi, grubun kurumlaşma düzeyidir.
Çıkar grupları disiplinli, iyi örgütlenmiş teşkilatlı bir yapıda kurulabileceği gibi
teşkilatlanmadan yoksun, dil, akrabalık, hemşehrilik gibi esaslara dayanarak da
kurulabilmektedir. Üyelerinin çıkarlarını gerçekleştirmek ve bu yolda faaliyet göstermek üzere
bir teşkilatın var olduğu gruplar "teşkilatlanmış çıkar grupları", çıkarlarını gerçekleştirmek
üzere bir teşkilata sahip olmamaları nedeniyle siyasetle ilişkileri düzensiz olan, akrabalık,
hemşehrilik benzeri temellere dayanan gruplar ise "teşkilatlanmamış çıkar grupları "dır.

13.3.5. Kurumsal çıkar grupları
Kurumsal çıkar grupları yüksek düzeyde bir disiplin ve teşkilat yapısına sahip kurumların
oluşturdukları örgütlenmelerdir. Bu gruplar ortak bir çıkar etrafında toplanan bireyler
tarafından değil, kamu otoritesi imalından kamu menfaatlerini korumak ve iyileştirmek
amacıyla kurulmuş örgütlenmelerdir.
Bu grupların temel amacı topluma hizmet etmektir. Ancak üyelerinin çıkarlarını ilgilendiren
konularda kendilerine hizmet etmek amacıyla siyasi sistemi kendi lehlerine çevirme gayreti
içinde olmaktadırlar. Bürokrasi ve ordu bu grupların en iyi örneklerini oluşturmaktadır.
Bürokrasi, hükümet veya üst otoritenin belirlediği hedef ve programlar yönünde faaliyetlerini
sürdürse de, sahip oldukları stratejik konum dolayısıyla bürokratlar, kendi çıkarları yönünde
siyasi mekanizmayı etkileyebilirler.
Bürokrasinin çıkar grubu olarak faaliyetleri, özel bir grubun menfaati doğrultusunda siyasi
karar mekanizmasını etkileme amacında değil, ancak belli bir kamu hizmetine ya da idari tutuma
öncelik ve ağırlık verilmesi yönünde olmaktadır. Daha da önemlisi bu yönde yapılacak
faaliyetlerin kamu yararına daha uygun olduğuna ilişkin bürokraside oluşan kanıdır (Kapanı.
1989:202).
Öte yandan çıkar gruplarını, ekonomik, sosyo-kültürel, dini etnik, ekolojik vs. şekiller de
sınıflandırmak mümkündür. Bunlardan örneğin, ekonomik çıkar gruplarının temel amacı
"ekonomik" bir menfaat teminidir. İşveren ve işçi sendikaları, mesleki organizasyonlar bu türe
dahil edilebilir. Hemşehri dernekleri, bir sosyal ya da kültürel çıkar grubu olarak düşünülebilir.
Çevreci demekler ve vakıflar ise ekolojik çıkar grupları sınıflamasına dahildir.
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13.4. Çıkar Gruplarının Özellikleri
Çıkar gruplarının ortak özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
•

Çıkar grupları, belli çıkarlar etrafında toplanmış gruplardır. Söz konusu çıkarlar
maddi çıkarlar (para vb.) olabileceği gibi. manevi çıkarlar (kamuoyu tarafından
tanınma, prestij vb.) şeklinde de olabilir. Çıkar grupları kendi üyelerinin ya da
toplumsal tabanının çıkarlarım maksimize çabası içerisindedirler.

•

Çıkar grupları, belli uzmanlığa dayalı gruplardır Grubun belli bir uzmanlığa dayalı
olması, grup üyelerinin grup çıkarları etrafında odaklanabilmesine imkan sağlar.

•

Formel ve teşkilatlanmış çıkar gruplarında şekilcilik hakimdir. Çıkar gruplarının
işleyişinin belirli uzmanlıklara dayanması nedeniyle karmaşık bir organizasyon
gerekmektedir. Özellikle üye sayısı itibariyle çok geniş olan çıkar gruplarında,
genellikle seçilmiş kişiler grup adına yetkileri kullanmakta ve bu dunun grup içinde
geniş bir hiyerarşinin ve bürokrasinin doğmasına neden olmaktadır. Bunun yanında
çıkar grupları, genellikle ilişkilerin yazılı kurallara bağlı bulunduğu
örgütlenmelerdir (Dönmezer, 1978:228)

•

Çıkar grupları, siyasi karar alma mekanizması içerisinde yer alan parlamento,
hükümet gibi kurumlar üzerinde çeşitli yöntemlerle baskı kurarak kendi gruplarının
çıkarları doğrultusunda karar almasını sağlamayı amaçlarlar. Bu çerçevede çıkar
grupları, "baskı grubu " adını almaktadır. Baskı grupları, siyasi iktidarı veya
muhalefeti tamamen ele geçirmek yerine, bütün siyasi mekanizma üzerinde baskı
kuracak farklı yöntemleri kullanmayı tercih ederler. İktidar ve muhalefet içinde
kendi gruplarına çıkarlarını savunacak üyeler bulunsa dahi, temel amaçları asla
iktidarı tamamen ele geçilmek değildir. Kendi çıkarları doğrultusunda iktidar
üzerinde baskı kurma sürecinde, grubun çıkarlarını savunacak personelin, siyasi
karar alma mekanizması içinde istihdam edilmesine yönelik çaba harcarlar. Öte
yandan, baskı grupları gerektiğinde yargı organları üzerinde baskı kurarak, kendi
çıkarlarına hizmet edecek yargı kararlarının çıkmasını amaç edinirler.

•

Benzer menfaatler etrafında toplanan çıkar grupları arasında liderlik mücadelesi
sözkonusu olabilmektedir. Bu çaba çıkar grupları arasında bir rekabet ortamı
oluşturmaktadır.
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13.5. Çıkar Gruplarının Amaç ve Fonksiyonları
Çıkar gruplarının temelde amacı üyelerinin ortak menfaatlerini siyasal karar organlarına
iletmek ve ortaya çıkacak kararların üyelerin menfaatleri doğrultusunda oluşmasını
sağlamaktır. Çıkar gruplarının nihai amacı karar alma mekanizmasını bizzat ele geçirmek
değildir. Her ne kadar karar mekanizması içinde temsilci ve personel bulundursa bile temelde
amaç kendi toplumsal tabanlımı görüşlerinin ve menfaatlerinin gerçekleştirilmesini
kolaylaştırmak olmaktadır.
Jean Meynaud çıkar gruplarının fonksiyonlarını üç ana başlık altında toplamaktadır (Kışlalı,
1990:225):
•

Karar organlarına, sorunlarına ilişkin olarak ayrıntılı bilgiler vermek

•

Karar organları tarafından alınan kararlan kendi üyelerinin rızasını sağlamak

•

Kendi toplumsal tabanlarındaki genel eğilimler doğrultusunda akılcı çözüm önerileri
oluşturmak

Çıkar gruplarının kendi ortak menfaatleri doğrultusunda karar mekanizmasını ayrıntılı olarak
bilgilendirmesi, siyasal karar alma sürecinde oluşacak hataların minimize edilmesine yardımcı
olur. Çıkar gruplarının karar alma mekanizmasını bilgilendirme işlevi yanında kamuoyunu da
ayrıntılı şekilde bilgilendirme işlevini üstlendiği söylenebilir.
Yukarıdaki açıklamalara ilave olarak çıkar gruplarının fonksiyonlarım maddeler halinde
sıralayabiliriz.
•

Çıkar grupları, siyasal partilerle birlikte, özellikle çoğulcu demokrasilerde birbirini
tamamlayan bir işlev gömlektedir (Kışlalı. 1990:224).

•

Çıkar grupları ve siyasal partiler arasındaki bu işbölümü, siyasi iktidar tarafından alınan
kararların, toplumsal tabanı geniş bir konsensüs içinde kabul edilmesine yardımcı olur.

•

Çıkar grupları farklı toplumsal tabanların istek ve eğilimlerini öğrenme ve bunları karar
alma sürecindeki ilgili birimlere aktarma işlevini gömlektedirler. Bu işlev, siyasi
mekanizmanın işleyişini de kolaylaştırmaktadır (Turan. 1977:151).

•

Günümüzde devlet faaliyetlerinin alanı genişlemiştir. Bu nedenle devletin hizmet
sunduğu her alanda uzmanlaşabilmesi zaman ve ihtisaslaşma açısından mümkün
olmamaktadır. Çıkar grupları, kendi çıkarlarım ilgilendiren konulara ilişkin derin ve
kapsamlı bir bilgiyi oluşturabilmektedirler. Bu bilginin siyasi karar alma mekanizması
ile paylaşılması, hizmet sunumunda en iyiye ulaşabilme adına oldukça önemli bir işlev
görmektedir.

•

Çıkar grupları, kendi çıkarlarını ilgilendiren konularda devlete sağlamış oldukları
bilgiyi aynı zamanda kamuoyu ile paylaşarak kamuoyunu sürekli bilgilendirmektedir.
Özellikle meslek birliği şeklinde oluşan çıkar grupları, üyelerine mesleki bilgi vermek
ve onları dayanışma içinde tutmak bakımından önemli bir işlevi yerine getirmektedir.
(Aybay. 1962:279-280).

•

Çıkar grupları, çoğu kez düzene karşı gibi görünseler de, kendi çıkarlarım ve görüşlerini
yasal yönden savunma imkanı buldukları sürece aslında istemeden düzene hizmet etmiş
olurlar. Bu sayede çıkar grubunun üyelerinin sistemle uyuşmasını kolaylaştırırlar.

•

Günümüz temsili demokrasilerinde çıkar gruplarının karar alma sürecine dahil olması
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demokrasilere yeni bir anlam kazandırmıştır. Bu şekilde çağdaş temsili demokrasilerin
katılım boyutu, sosyal grupları temsil eden çıkar grupları yoluyla genişletilmiştir.
Çıkar gruptan için ortaya konan tüm bu fonksiyonlar, genelde karar alma sürecini kolaylaştıran
ve sürecin sonundaki kararın toplumdaki kabul edilebilirliğini arttıran, demokrasinin katılım
boyutuna işlevsellik kazandıran işlevler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çıkar gruplarının tüm
fonksiyonlarıyla olumlu karakterde bir yapı izlediğini düşünmek yanıltıcıdır. Elbette ki çıkar
gruplarının sayılan tüm süreçler açısından olumsuz işlevler taşıyabildiği muhakkaktır.

13.6. Çıkar Gruplarının Siyasal Süreci Etkileme Yöntemleri
Çıkar gruplarının en önemli amacı, kendi ortak çıkartanın korumak ve genişletmek için siyasi
süreci etkilemektir. Çıkar gruplarının siyasal süreci etkileme yöntemlerini şu şekilde
özetleyebiliriz:
•

Lobicilik (Kanun simsarlığı)

•

İkna

•

Kamuoyunu etkileme

•

Tehdit

•

Kollektif rüşvet

•

Rüşvet

•

Sabotaj

•

Başka partiyi destekleme

•

Doğrudan hareket ve lokavt

Lobicilik: Çıkar grupları siyasal kararların kendi ortak çıkarları doğrultusunda alınmasını
sağlamak amacıyla, siyasal karar alma sürecindeki aktörler üzerinde baskı oluşturmaya
çalışırlar. Bu aktörler hükümet, parlamento, yargı organları üyeleri ve bürokratlardır Çıkar
grupları bu kurumlarla gizli veya açık görüşmeler yaparak, siyasal kararların kendi ortak
çıkarları doğrultusunda alınmasını sağlamaya çalışırlar. Bunun dışında çıkar grupları, bu karar
merkezleri içine kendi çıkarlarına hizmet edecek kişilerin atanmasını sağlayarak, bu kişiler
vasıtasıyla da lobicilik (kanun simsarlığı) yaparlar.

İkna: İkna yöntemi, yasa tasarısının hazırlandığı sırada çıkar gruplarının devreye girerek,
yasadan kendi ortak çıkartan lehine en geniş olanakların sağlanmasına yönelik faaliyetlerdir.
Bu iki türlü olur; ya kanun tasarısı ilgililerce hazırlanır, fakat çıkar gruplarının görüşleri alınır
ve bu süreçte ikna gerçekleşir, ya da kanun tasarı aşamasında iken çıkar gruplarının yetkilileri
de yasanın yazılmasına katkıda bulunur. Çıkar grupları tarafından tercih edilen yol ikincisidir
(Akad. 1976:92). Çıkar grupları, kanun hazırlanma sürecinde etkide bulunarak, ya da kanun
hazırlama sürecine müdahil olarak ikna faaliyetlerini yerine getirmektedir. Bunun yanı sıra
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çıkar grupları, kendi grup menfaatleri doğrultusunda yüksek düzeydeki bürokrattan çeşitli
yollarla bilgilendirerek ve onları ikna ederek grubun menfaatlerini korumaya çalışırlar.

Kamuoyunu etkileme: Özellikle demokratik rejimlerde kamuoyu üzerinde grubun
menfaatlerinin haklılığı konusunda olumlu etki oluşturmak, çıkar grubunun menfaatlerinin
gerçekleştirilmesine katkısı açısından oldukça önemlidir. Çıkar grupları kamuoyunu etkileme
süreci içerisinde temel olarak iki hedefe yönelik faaliyette bulunurlar. Birincisi, kamuoyuna
yeni bilgiler sunmak suretiyle onu aydınlatmak ve kendi menfaatleri doğrultusunda elverişli
bir ortam oluşturmak, diğeri ise temsil ettikleri çıkarların korunması için kanun koyucuya
veya hükümete tesir etmektir.
Çıkar gruplarının kamuoyunu etkilemek için kullandıkları önemli yöntem, basın ve yayın
yoluyla propaganda yapmaktır. Özellikle arkasına büyük medya kuruluşlarını alınış olan çıkar
gruplarının kamuoyunu etkilemede ciddi biçimde başarılı oldukları açıktır. Çıkar grupları ile
medya kuruluşları arasındaki ilişki, çoğu kez karşılıklı menfaatlerin kollanması amacıyla
sistemli bir birlikteliğe kadar ulaşmakta ve hatta çıkar gruptan medya kuruluşu sahibi olma
yoluna dahi gidebilmektedir.

Tehdit: Çıkar grupları, grubun ortak menfaatlerini olumsuz etkileyecek kanunları, lobicilik
yaparak veya ikna yöntemini kullanarak menfaatleri doğrultusundan değiştirmeye çalışırlar.
Gruplar kanunun tasarı aşamasından kanunlaşması aşamasına kadar olan bu süreçte başarılı
olamamaları durumunda tehdit yöntemini kullanırlar.
Gruplar kanunlaşma sonrası süreçte, seçimlerde muhalefeti destekleyecekleri tehdidinde
bulunarak isteklerini kabul ettirmeye çalışırlar (Becker. 1985:329). Gruplar tehdit yöntemini
kullanırken, yayın organları aracılığıyla kendilerine engel olan milletvekillerini ve yöneticileri
kamuoyuna şikayet edebilmekledirler (Akad. 1976:94). Gruplar tarafından zorbaca eylemler
de kullanılmaktadır. Bu eylemler politikacı veya memurun özel yaşamı açısından rahatsızlık
verici durumların kamuoyu ile paylaşılması düzeyinden, meclis kürsülerinin veya
koridorlarının işleyişinin engellenmesi düzeyine kadar ulaşabilmektedir (Meynaud. 1975:6768).

Kollektif rüşvet: Çıkar grupları, karar alma mekanizması üzerindeki etkinliğini arttırmak için
siyasi partilere örtülü biçimde parasal yardımda bulunmakta veya belirli parlamenterlerle
"özel" ilişkiler kurmaktadırlar. Bu ilişkiler bilgi verme amacı taşıyan broşürler basmak, çeşitli
geziler ve ziyafetler düzenlemek, politikacıların çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak
ve benzeri şekillerde olabilmektedir. Bu teknikler yasal baskı yoluyla ikna ile rüşvet
arasındaki yelpazede kalmakta ve kolektif rüşvet olarak isimlendirilmektedir. (Kışlalı.
1990:226).
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Kolektif rüşvet esasen grupların kullanmış olduğu ikna yönteminin araçlarından birini
oluşturmaktadır. Ancak günümüzde çıkar gruplarının partilere yapmış oldukları örtülü
finansman kaynaklarının çeşitlenmesi ve miktarının artması, kolektif rüşvet kavramının ayrı
bir başlık altında belirtilmesini zorunlu kılmaktadır.

Rüşvet: Çıkar grupları hükümet üyelerine, bürokratlara ve diğer kanıtı görevlilerine rüşvet
vererek grubun ortak menfaatlerini korumaya, kollamaya ve geliştirmeye çalışabilirler. Bunun
yanı sıra çıkar grupları basın yayın organlarında grubun menfaatlerinin korunması ve
kamuoyunun grubun menfaatleri doğrultusunda bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla rüşvet
verebilmektedirler.

Sabotaj: Çıkar grupları, hükümetin faaliyetlerini baltalama ve engelleme yoluyla grubun
menfaatlerini koruma yolunu seçebilirler. Gruplar, hükümet faaliyetlerini engelleyerek
hükümeti başarısızlığa uğratma ve bu şekilde hükümet üzerinde baskı kurarak grubun
menfaatlerini korumayı amaçlarlar.

Başka partiyi destekleme: Çıkar grupları siyasal sistem içerisindeki tüm partilerle karşılıklı
menfaat ilişkisi içinde olabilmektedirler. Çıkar grupları, özellikle seçim dönemlerinde ve
sonrasında siyasal partilere parasal ve mali yardımlar yapabilmektedirler. Ancak siyasi iktidarla
ortak menfaatler konusunda çatışan gruplar, diğer partileri destekleyerek siyası iktidarı grubun
menfaatleri doğrultusunda kararlar almaya ilişkin baskı altına alabilmektedirler.
Doğrudan hareket ve lokavt: Çıkar grupları hedeflerine ulaşmak için bazı durumlarda
üyelerini ve taraftarlarını harekete geçirerek grevler ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek
suretiyle siyasal iktidarı baskı altına almaya çalışırlar. Bunun yanı sıra çıkar grupları e-mal,
imza kampanyaları, mektup, telgraf ve telefon yoluyla yetkililere çok geniş bir etki gücüne
sahip oldukları imajını vermek istemektedirler.
Çıkar grupları doğrudan eylem yolunu da seçebilmektedirler. Bu yöntem özellikle gücünü üye
sayısından alan çıkar gruplarının etkin şekilde kullanabileceği bir yöntemdir.
Çıkar grupları tarafından kullanılan yöntemler, grubun üyelerinin niteliğine, grubun gücünün
kaynağına bağlı olarak kullanım farklılığı göstermektedir. Bu şekilde grupları etkileme güçleri
de farklılaşmaktadır.
Çıkar gruplarının etkileme gücünü belirleyen etmenler üye sayısı, sahip oldukları mali
kaynaklar, organizasyon niteliği, sosyal statüler, siyasi ve sistemsel özellik, liderlik şeklinde
sıralanabilir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çıkar ve baskı grupları kavramsal olarak açıklanmış olup, türleri ve siyasal karar
alma sürecini etkileme yöntemleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi çıkar gruplarının özelliklerinden biri değildir?
Maddi ve manevi çıkarlar etrafında bütünleşmeleri
Uzmanlığa dayalı bir grup olmaları
Siyasi yönetimden maddi ve/veya manevi çıkarları doğrultusunda bazı talepleri olması
Herhangi bir grup olması
Ortak çıkarları olması

2.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi çıkar grubu türlerinden biri değildir?
Entelektüel gruplar
Komünal gruplar
Mesleki gruplar
Kategorik gruplar
Arkadaş grupları

3. Belirli konularda birbirinden bağımsız kişilerin bir amaç uğruna bir araya gelerek
oluşturdukları gruplara ne ad verilir?
a) Entelektüel gruplar
b) Anomik gruplar
c) Komünal gruplar
d) Tutum grupları
e) Kategorik gruplar
4. Aşağıdakilerden hangisi çıkar gruplarının siyasal süreci etkileme yöntemlerinden biri
değildir?
a) Lobicilik
b) Kamuoyunu etkileme
c) Siyasal parti kurmak
d) Kollektif rüşvet
e) Doğrudan hareket ve lokavt

5.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi baskı gruplarına ilişkin yanlış bir ifadedir?
Organize olarak faaliyetlerini sürdürürler
Siyasal karar alma mekanizmalarını etkilemeye çalışırlar
Menfaat beklentileri vardır
Siyasi karar alma sürecine baskı kurmaya çalışırlar
Her çıkar grubu bir baskı grubudur

Cevaplar: 1-D, 2-E, 3-B, 4-C, 5-E
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14. YEREL YÖNETİMLER EKONOMİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. YEREL YÖNETİMLER EKONOMİSİ
14.1. Yerinden Yönetimin Ekonomik Faydaları
14.1.1. Yerel Kamu Malları Üretiminin Yerel Talebe Uygun Yapılması
14.1.2. Yerel Seçiş Sürecinin Yarattığı Refah Kazancı
14.1.3. Yönetimlerarası Rekabetin Gelişmesine Yardım Etmesi
14.1.4. Yerinden Yönetimin Yeni Politikalar İçin Pilot Yönetim Uygulamasına
Olması

Uygun

14.2.Yerinden Yönetimin Ekonomik Sakıncaları
14.3. Yerinden Yönetimin Siyasal Faydaları
14.4. Yerinden Yönetimin Siyasal Sakıncaları
14.5. İdarelerarası Mali İlişkiler
Kavramı)

14.5.1. İdarelerarası Mali İlişkilerin Tanımlanması ve Kapsamı (Mali Tevzin

14.5.2. İdarelerarasında Dar ve Geniş Anlamda Mali İlişkilerin
Düzenlenmesinin
Geçerlilik Alanları
14.5.3. İdarelerarası Mali İlişkilerin Düzenlenmesini Gerektiren Sebepler
14.6. Dikey ve Yatay Mali İlişkiler
14.7. Yerinden Yönetimin Mikroekonomik Analizi
14.7.1. Yerel Yönetimlerin Optimal Büyüklüğü
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14.7.2. Tiebout Modeli
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yerel yönetim ve yerinden yönetim kavramlarını anlatınız.
2. Yerinden yönetimin fayda ve sakıncalarını açıklayınız.
3. Mali tevzin, dikey ve yatay mali ilişkiler kavramları ne demektir?
4. Yerinden yönetimin mikroekonomik analizini yapınızı.
5. Tiebout modelini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Yerinden yönetim

Yerinden yönetim
kavramının fayda ve
sakıncalarının anlaşılması

Mali tevzin

Mali tevzin kavramının
öğrenilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

İdarelerarası mali ilişkiler

İdarelerarası mali ilişkilerin
öğrenilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Yerinden yönetimin
mikroekonomik analizi

Yerinden yönetimin
mikroekonomik analizinin
yapılması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

224

Anahtar Kavramlar
yerinden yönetim, mali tevzin, dikey-yatay mali ilişkiler, tiebout modeli
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Giriş
14.1. Yerinden Yönetimin Ekonomik Faydaları
14.1.1. Yerel Kamu Malları Üretiminin Yerel Talebe Uygun Yapılması
Merkezi yönetim, tüm ülkeye yönelik kamu malı üretiminde bulunduğundan, bireysel taleplerin
farklı olduğu gerçeğini gözardı edip, kamu mallarının miktar ve kalite olarak tekdüze olmasına
yolaçacaktır. Bu mal ve hizmet, ulusal ortalama seçmenin tercihlerini yansıtacak ya da
çoğunluğun talebine uygun olacaktır.
Yönetimin boyutu küçüldükçe, karar alma etkinliği artacaktır. Çünkü yerel yönetim, halkın
tercihlerini merkezi yönetime kıyasla daha doğru bir şekilde belirleyecek ve böylece mal ve
hizmet paketinin halkın tercihleriyle örtüşmesi sağlanıp Pareto etkin üretim için önemli bir
adım atılmış olacaktır.
Böylece, seçmenler vergilerin nasıl harcandığını öğrenebileceklerdir. Yerel yönetimlerin halka
yakın olmaları, halkın tercihlerine daha iyi cevap vermelerini sağlamaktadır. Halkın
tercihlerinin merkezi yönetim tarafından belirlenmesinin çok maliyetli olduğu ABD vb. sınırları
çok geniş ülkelerde bu durum çok önemlidir.
Her bölge için aynı düzenleme faydalı değildir. Kamu mallarında yeknesaklık yerine,
yönetimleri kararlarında özgür kılmak daha doğrudur. Bütün ülkeye miktar ve bileşim olarak
tek kamu malı paketi sunulması etkinliği azaltacaktır. Alternatif kamu mallarının sunulmasında
yerinden yönetim sistemleri daha faydalıdır.
Yerinden yönetimin söz konusu faydası, üç yönetimli (A, B, C) ve tek yerel nitelikli kamu malı
(X) bileşimli bir model ile gösterilebilir. Şekil-1.1’deki A1A2, B1B2 ve C1C2 eğrileri her
yönetimin tercih ettiği kamu malı miktarının dağılımını göstermektedir. Kamu malı, merkezi
yönetimce XB düzeyinde gerçekleştirilmektedir.

Şekil-1.1. Kişi sayısı-kişi başına tercih edilen kamu malı miktarı ilişkisi.
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Bu düzey, kendi dağılımlarının ucunda bulunan (A1 ve C2) tercihlerine sahip olan A ve C
yönetimindekiler için tatminkar olmayacaktır. Buna karşılık bağımsız yönetimler söz konusu
olduğunda her yönetim kendi kamu malını üreteceğinden üç farklı üretim düzeyi ortaya
çıkacaktır (XA, XB, XC).
Ancak her yönetimin kendi kamu malını üretmesi de herkesi memnun etmeyebilecektir.
Özellikle A ve C yönetimlerindeki dağılımın A2 ve C1 ucundaki kişiler, XA ve XC üretimi
durumunda XB üretimine göre daha kötü durumda olacaklardır.
Kamu malı üretiminin merkezi yönetim tarafından yeknesak olarak yapıldığı durumdan farklı
olarak, XB’yi XA’dan daha çok tercih eden A yönetimindeki bir kişi (tercihi A2’ye yakın bir
kişi), A yönetiminden B yönetimine geçerek daha iyi duruma gelebilecektir. Aynı olanaktan
diğer yönetimlerdeki bireyler de yararlanabileceklerdir.
Bireylerin yerleşim tercihleri ve kararlarında rol oynayan faktörlerin içerisinde yönetimlerin
uyguladıkları politikaların tatmin edici olmalarının yanı sıra iş imkanları, arkadaşlaraakrabalara yakınlık, iklim vb. diğer unsurlar da yeralmaktadır. Kamu malı ve hizmetleri, yerel
halkın çoğunluk oyları ve tercihlerine göre üretilmektedir.
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Yerel seçmenlerce tercih edilen mal ve hizmetlerin miktar ve türleri bölgeler arasında önemli
ölçüde değişkenlik arzettikleri gibi aynı zamanda ulusal ortalama seçmenin tercihlerinden de
farklılık oluşturabilmektedirler. Yani yerel tercihlerle oluşan mal ve hizmetlerin bileşimi, ulusal
ölçekteki tercihlerden farklı olabilmektedirler.

14.1.2. Yerel Seçiş Sürecinin Yarattığı Refah Kazancı
Şekil-1.2’deki analizde, ülke nüfusunun kamu malı talebi farklı iki ayrı gruba bölündüğü ve her
grup içindeki bireylerin tercih benzerliğinin olduğu varsayılmaktadır. Yani ilk gruptaki her
bireyin D1 talep doğrusuna, ikinci gruptaki her bireyin de D2 talep doğrusuna sahip olduğu
varsayımı yapılmaktadır.
Şekil-1.2. Fiyat-miktar ilişkisi.

Kamu malının kişi başına sabit maliyetle üretildiği, yani marjinal maliyetin sabit olduğu (P)
varsayımı altında ilk grup için denge çıktı düzeyi Q1, ikinci grup için ise Q2 olacaktır. Merkezi
yönetim tek bir çıktı düzeyi üretiyorsa, bu çıktı düzeyi muhtemelen her iki yönetimdeki kişilerin
uzlaşabileceği QC miktarı olacaktır.
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Bu miktar, ilk yönetimdekilerin talep ettiğinden çok, ikinci yönetimdekilerin talep ettiğinden
azdır. Dolayısıyla iki grup da refah kaybına uğrayacaktır. İlk grubun refah kaybı ABC alanıdır.
Bu alan, her bireyin Q1QC miktarına biçtiği değerin üzerindeki aşırı maliyeti göstermektedir.
Grup, Q1QC miktarı için Q1QCAB kadar ödemeye razı iken Q1QCAC kadar ödemek zorunda
kalmaktadır. CDE alanı da ikinci grubun refah kaybını göstermektedir. Q2QC miktarı için
DEQCQ2 tutarını ödemeye razı iken sadece CEQ2QC kadar ödemesi yetecektir. Üretim QC’de
kesilince, tüketici rantından mahrum kalınacaktır.
Q1 ve Q2 birbirlerine ne kadar yakın olurlarsa, QC üretim düzeyi her iki grubun taleplerini
daha çok karşılayacaklardır. Tercihlerdeki farklılık arttıkça refah kaybı da artacaktır. Refah
kaybı, bireysel tercihlerdeki homojenlik derecesine bağlıdır. Merkezi üretimden kaynaklanan
refah kaybı, heterojenlikle birlikte artacaktır.
Refah kaybı, talebin fiyat elastikiyetine de bağlıdır. Talep doğrusu dikleştikçe refah kaybı
artacaktır. Talep dikleşince, bu durum o yerel topluluk için zorunlu malın oluştuğu anlamına
gelmektedir. Dolayısıyla bir malın gerektiği gibi üretilememesi (eksik ya da fazla üretilmesi),
refahı o ölçüde azaltacaktır.

14.1.3. Yönetimlerarası Rekabetin Gelişmesine Yardım Etmesi
Yerel idareler arasındaki rekabet, rekabetçi piyasalara benzer şekilde etkinliği arttıracaktır.
İdarelerarası göç, söz konusu mekanizmanın işleyebilmesi için önemli bir unsur olarak ortaya
çıkmaktadır. Şöyle ki her idarenin, örneğin Anayasa tarafından belirli bir hizmet düzeyini
üretmekle yükümlü tutulduğu varsayıldığında idarelerin kamusal hizmet bakımından homojen
olmaları sağlanacaktır. Buna bir de yerel idarelerin herhangi bir gelir paylaşım mekanizmasıyla
değil kendi öz kaynaklarından gelir sağladıkları varsayımı eklendiğinde, böyle bir ortamda
idarelerarası göç yerel idareleri üretim etkinliğine ya da maliyet minimizasyonuna
sevkedecektir. Maliyet (dolayısı ile vergi ) minimizasyonunu başaramayan idareler, mükellef
tüketicileri daha etkin idarelere kaptıracaklardır. Bireyler ne kadar hareketli iseler idarelerin
üzerlerindeki maliyet minimizasyonu baskısı da o kadar artacaktır. İdarelerin küçüklüğü bu
hareketliliği artıracağından, buna paralel olarak üretim etkinliği de artacaktır. Ancak buradaki
hareketlilik, Tiebout modelindeki gibi kamu malına ilişkin taleplerin açığa vurulmasının bir
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aracı olarak görülmemelidir. Aksine üretilebilecek kamu malı veri iken idarelerarası fiyat
rekabetini sağlamak için kullanılmaktadır. Yani idareler arası göç kaynak tahsisindeki
etkinlikten çok üretimde etkinliği sağlayan bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bireylerin göç
olanakları homojen değilse (bireylerin karşılaştıkları göç maliyeti farklı ise ) alt yönetim
birimleri vergileme yoluyla yeniden bölüşüm mekanizmasını gerçekleştirebileceklerdir.
Örneğin arazi mülkiyeti üzerine konan yüksek bir vergi, idarede yaşayan göreceli olarak
hareketli kesimin faydalarını yükseltmek veya vergileri düşürmek için kullanabilecektir.
Üretimde etkinliği sağlayamayan özel sektör yöneticileri için işlerini kaybetme riski söz konusu
iken genellikle minimum maliyetle üretim yapamayan yerel yöneticiler için böyle bir tehdit
unsuru yoktur. Eğer bireyler idareler arası seçim yapabilme olanağına sahipseler, önemli bir
idari hata, bireyleri başka yerlerde yaşamaya sevkedebilcektir.
Bu tehdit, yerel idare yöneticilerini, halkın tercihlerine daha iyi cevap veren etkin bir üretime
teşvik edecektir.

14.1.4. Yerinden Yönetimin Yeni Politikalar İçin Pilot Yönetim Uygulamasına Uygun
Olması
Yerinden yönetim yapısının en önemli yararlarından biri de, tek bir idarenin yerleşenlerinin
tercihleriyle, ülkenin geri kalan kısmını riske sokmadan, ekonomik ve sosyal deneyleri
gerçekleştirip adeta bir laboratuvar gibi hizmet verebilmesidir. Yani, yeni bir politika bir
idarede başarısız olursa diğerleri bundan kaçınabilmektedir. Ancak, idarelerin yapıları farklı
olduğundan, bir idarede başarılı olan bir uygulama, başka bir idarenin yapısına uymayabilecek
ve başarısız olabilecektir. Pilot yerel idare öyle seçilmeli ki ekonomik, sosyal ve kültürel
açılardan ülke genelinin karakteristik özelliklerini yansıtsın. Aksi halde fakir bir ülkede pilot
idare olarak ülkenin en zengin yerel idaresini seçer ve politika deneyini o idarede yaparsanız
alacağınız sonuç ülke geneli açısından fazla bir şey ifade etmeyecektir.
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14.2.Yerinden Yönetimin Ekonomik Sakıncaları
Yerinden yönetim, yukarıda saydığımız birçok avantajına karşılık bazı ekonomik sakıncaları
da bünyesinde barındırmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır;
Yerel idarelerin birbirleri üzerinde pozitif veya negatif dışsallıkları olabilmektedir. Her idare
sadece kendi sınırları içinde ikamet edenleri dikkate alacağından bu dışsallıkları göz ardı
edilecek ve etkin olmayan kaynak tahsisi ortaya çıkacaktır. Bu tür dışsallıklar ilgili hizmetlere
optimal kaynak tahsisini olanaksız kılacaktır.
Bağımsız faliyet gösteren yerel yönetim birimleri, bazı hizmetleri diğer idarelerle işbirliği
halinde ortak üretip maliyet tasarrufundan yararlanamayacaklardır. (yerel idare birlikleri veya
bölge idareleri dışında ). Bazı kamu mallarında kullanan sayısının artması kişi başına maliyeti
düşürmektedir. Bu tür mal ve hizmetlerin, diğer yerel idareler ile işbirliği halinde ortaklaşa
üretilmeleri maliyetleri düşürecektir. Oysa, bağımsız faaliyet gösteren idareler bu maliyet
tasarrufundan yararlanamayacaklardır.
Vergileme açısından konuya bakılacak olursa, yerel ölçekte etkin olan bir vergi politikası ulusal
ölçekte ters sonuçlar verebilecektir. Bir ülkede sermaye sabit ve idareler arasında tam hareketli
ise rasyonel davranan bir alt yönetim birimi sermayeyi çok düşük vergilendirecektir. Buna
karşılık ulusal ölçekte bakıldığında inelastik sermaye arzı yüksek oranda vergilemeyi
gerektirecektir. Yerel idareler, genellikle vergi yükünü başka yerel yönetim birimlerine
yansıtabilecekleri vergileri tercih edeceklerinden, aşırı kamu malı üretimine yol açıp etkinliği
azaltacaklardır. Ayrıca, tek tek yerel idareler vergi tahsilatında ölçek ekonomilerinden
yararlanamayabileceklerdir.
Birbirlerinden bağımsız kararlar alabilen kamu kuruluşlarının sayılarının artması, kamu
kesiminde koordinasyon ve denetimin güçlenmesine yol açmaktadır. Farklı yönetim birimleri
birbirlerine zıt uygulamalarda bulunarak, etkinlik kaybına yol açabilmektedir.
Ülkedeki kalifiye elemanların, genellikle merkezi idare kadrolarında çalışmayı tercih etmeleri,
yerel bürokrasinin gerek nitel, gerekse nicel olarak yetersiz kalmasına yol açmaktadır. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerde verimsiz çalışan yerel bürokrasi, idari maliyetlerin artmasına yol
açmıştır.

231

Sonuç olarak, merkezi ve yerinden yönetime dayalı yapılanmanın kendilerine göre avantaj ve
dezavantajları bulunmaktadır. Mutlaka iki sistemden birini seçmek gerekmemektedir. Önemli
olan hangi fonksiyonların hangi idare tarafından etkin şekilde yerine getirildiğinin
saptanmasıdır. Optimal sistem, her iki idarenin de en etkin ürettikleri hizmetleri üstlendikleri
sistemdir.

14.3. Yerinden Yönetimin Siyasal Faydaları
Yerinden yönetim ile demokrasi arasında güçlü bir ilişki olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir.
Demokrasinin beşiği sayılan İngiltere’nin aynı zamanda yerel yönetim geleneğinin en güçlü
olduğu ülkelerden birisi olması bir rastlantı değildir.
Yerinden yönetimde yerel kamu hizmetleri, seçilmiş özerk kuruluşlar tarafından yerine seçilmiş
özerk kuruluşlar tarafından yerine getirilirler ve böylece halkın kamusal hizmetlerin üretim ve
idari işlerine katılımı sağlamış olur. Görüldüğü gibi, yerinden yönetimler, bir ülkedeki
demokrasinin aşağıdan yukarı doğru kökleşip yaygınlaşması bakımından son derece önemli
kurumlardır. Halk demokratik yaşama düzenini, demokrasi için en kuvvetli güvencelerden biri
olan yerel idarelerde öğrenmektedir. Yerel yönetimlerde halk, idarecilerin performansını
yakından takip yapılan icraatları kolaylıkla değerlendirebildiği ve dolayısı ile yerel düzeyde
kamusal karar alma mekanizmalarına katılabildiği için, idareciler üzerinde bir denetim baskısı
oluşturarak onları daha etkin çalışmaya zorlamaktadır. Yerel idarelerde halkın uygulanan yerel
politikalara siyasal katılımı üst düzeydedir.
Günümüzde bir çok ülkede yürürlükte olan hakim rejim temsili demokrasidir. Ulusal ölçekteki
temsili demokrasi, artık günümüzde halkın kamusal kamusal taleplerini tam olarak
yansıtmadıkları ve azınlıkta kalanların çoğunluğun taleplerine boyun eğmek zorunda kaldıkları
bir rejim haline gelmiştir. Kamusal karar alma süreci yerel düzeye indirgenirse, ulusal ölçekli
temsili demokraside azınlıkta kalan kitlelerin de seslerini duyurabilecekleri demokratik kanallar
devreye sokulmuş olacaktır. Yani ulusal demokrasiden gerçek demokrasiye doğru atılmış
önemli bir adım olacaktır.
Bu konuda yapılmış bir ekonometrik çalışmada, içinde Türkiye’nin de bulunduğu 98 ülke için
yerinden yönetimin, ekonomik büyüme ve demokrasi üzerindeki etkileri incelenmiş ve
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yerinden yönetimin büyüme üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur. Yani,
bir ülke yerinden yönetime önem verdiği ölçüde, demokrasinin gelişmesi için gerekli ortamı
yaratabilmektedir.
Ancak, yerinden yönetimin büyüme üzerinde etkisi olmamakla birlikte, ülkenin gelişmişlik
düzeyi arttıkça ( kişi başına geliri ve kentleşme oranı arttıkça ) buna paralel olarak yerel
idarelerin önemi ve gücü de artmaktadır.
Sanayileşmiş ülkelerde yerel harcamaların toplam kamu harcamaları içindeki payı ortalama
%17,5 iken gelişmekte olan ülkelerde ortalama %13 tür.

14.4. Yerinden Yönetimin Siyasal Sakıncaları
Yerel idarelerin güçlenmesi mutlaka yerel demokrasinin güçleneceği anlamına gelmez. Bunun
için yerel sosyo – ekonomik yapının benzer statü ve gelir düzeyindeki kişilerden oluşması
gerekmektedir. Yerel idarede, diğer bireylere göre her bakımdan daha güçlü bir grup mevcutsa
merkezden devredilen yetki ve güç bu grubun eline geçecek ve yerel demokrasi zedelenip
eskisinden daha kötü bir hale gelebilecektir. Yani yerel idareler, demokrasinin ülke çapında
yaygınlaşması ve kökleşmesi açısından hayati önem taşısalar da, demokratik yozlaşma riskini
de beraberlerinde getirmektedir. Çünkü yerel yöneticiler, merkezi politikacılara göre, alacakları
kararlarda ve uygulayacakları politikalarda, yakın ilişki içinde bulundukları çıkar gruplarının
baskılarını daha fazla hissedeceklerdir

14.5. İdarelerarası Mali İlişkiler
Yerel yönetimler de merkezi yönetim yanında, devlet faaliyetlerinin görülmesi açısından kamu
ekonomisi üretici birimidirler. Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki mali ilişkilerin
çözümlenmesi, uzun yıllar maliye ilminin çözülmesi zor problemlerinden birini oluşturmuştur.
Özellikle federal yapılı ülkelerde, araya Federe Devletlerin de dahil olduğu birden çok kademe
girmesiyle, daha da güçlüklerle karşılaşılmaktadır.
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Bu noktada idarelerarası mali ilişkiler, mali denge, mali uyum, mali tevzin ve mali federalizm
kavramlarıyla açıklanmaktadır.

Genel olarak bakıldığında idareler arası mali ilişkiler

düzenlenirken bölüşüm önceliğinin görevlerin bölüşümüne verildiği gözlenmektedir.

14.5.1. İdarelerarası Mali İlişkilerin Tanımlanması ve Kapsamı (Mali Tevzin Kavramı)
Kamu hizmetlerinin, merkezi idare ile daha alt düzeydeki idareler arasında bölünmüş olması,
bunların görülmesi için gerekli olan mali kaynakların da paylaşılmasına ihtiyaç gösterir.
Merkezi yönetim ile diğer kamu ekonomisi üretici birimleri (Federe Devletler ile yerel
yönetimler) arasında bir taraftan hizmetlerin ve dolayısıyla bunun sonucu ortaya çıkan
giderlerin, diğer taraftan da bu hizmetlerin gerektirdiği gelirlerin paylaşılması veya
paylaştırılması, idarelerarası mali ilişkileri (mali tevzini) ifade eder.
Ancak idarelerarası mali ilişkiler, her zaman geniş anlamda ele alınmamıştır. Bazı yaklaşımlar,
sorunun birinci yönü olan idarelerin görevlerinin düzenlenmesi konusunu, esasen maliye
ilminin konusu dışında bulduklarından, değinilen düzenlemeyi sadece gelirlerin bölüşülmesi
anlamında ele almışlardır.
Bu görüşün dayandırıldığı gerekçeler, başlıca iki noktada toplanabilir: Birincisi, hizmetlerin
tahsisi meselesi, maliye ilminden çok idare hukukunun bir konusu olduğu, ikincisi de
hizmetlerin gelirlere tabi bulunduğu ve dolayısıyla gelir bölüşümünün sağlanmasıyla soruna
çözüm getirilebileceği, iddialarıdır.
Diğer bir kısım yaklaşımlar da idarelerarası mali ilişkilerin iki yönünün de beraberce ele
alınmasını savunmuşlardır. Bunlara göre, malî ilişkilerin düzenlenmesinde esas kural, idarelerin
malî ihtiyaçlarına göre kaynakların dağıtımıdır.
Belirtilen iki yön arasında, organik bir bağımlılık söz konusudur. Aksi halde, bazı idareler
ihtiyaçlarından fazla gelir elde ederlerken, diğer bazıları gelir yetersizlikleri içerisinde
kalabilirler. Sonuç olarak, bu iki durumun beraberce ele alınması idarelerarası mali ilişkilerin
düzenlenmesi açısından önemli bir zorunluluktur.
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14.5.2. İdarelerarasında Dar ve Geniş Anlamda Mali İlişkilerin Düzenlenmesinin
Geçerlilik Alanları
Söz konusu düzenleme, üniter devlet sistemlerinden çok federal devletlerde daha fazla önem
kazanmaktadır. Çünkü üniter devletlerde, hakimiyet doğrudan doğruya merkezi yönetimin
elinde toplanmış, yetkilerin devrî yönetsel gereksinmelerden kaynaklanmıştır.
Konu, federal devletlerde ise daha çok bir Anayasa sorunu olup, hizmetlerin ve gelirlerin
düzenlenmesi işlemi, tarihi oluşum içerisinde zaman zaman siyasal tartışmalara yol açmıştır.
Geniş anlamdaki mali düzenleme her iki sistemde de esas kural olmakla beraber, dar anlamdaki
uygulamaya üniter esaslı ve İdarî merkeziyet eğilimi yüksek olan Devletlerde daha çok
rastlanmaktadır.

14.5.3. İdarelerarası Mali İlişkilerin Düzenlenmesini Gerektiren Sebepler
İdarelerin Gelirlerini Esas İtibariyle Tek Yerden Sağlama Zorunluluğu: İdareler,
yapacakları hizmetleri yerine getirebilmek için gelire ihtiyaç duyarlar. Belirli bir bölgede
yerleşen birey, çeşitli idarelerin malî etki sahasında kalmaktadır. Gerçekten devlet, bu bireyin
bulunduğu bölgeden çoğunlukla vergiler yoluyla gelir temin ederken, yerel yönetimler de yine
aynı şekilde gelir sağlayacaklardır. Sözü edilen idareler ayrı ayrı bu bölgeye belli hizmetler
arzedeceklerdir.
Bu bakımdan idarelerin bütün bu faaliyetlerinin, sınırı, şekilleri ve miktarı kesin olarak belli
olacak biçimde düzenlenmesi gereklidir. Özellikle federal yapılı ülkelerde bu ihtiyaç kendisini
daha da hissettirmektedir. Zira federal devlet kadar federe devletlerin de vergilendirme yetkileri
vardır.
Değişik İdare Alanı İçinde Yaşayan Bireyler Arasındaki Mali Eşitliğin Sağlanması
Açısından: Vergi yükü kavramı, sadece ödenen verginin gelire oranı şeklinde alınmayıp,
bireyin ödediği vergi ile o bireyin (hizmet olarak) sağladığı fayda açısından değerlenecek
olursa, ortaya klasik mali eşitlik kavramından daha değişik sonuçlar çıkacaktır.
Kamu maliyesinin temel prensiplerinden birisi de “eşitlere eşit muamele” etmektir. Eşitlere eşit
muamele nasıl gerçekleştirilecektir? Buna klasik cevap, sadece vergi yönü esas alınarak
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verilmektedir. Eğer benzer durumda olan bireylerin, ödedikleri verginin gelirlerine oranı aynı
olduğu zaman, klasik ölçülerde kural gerçekleşmiş sayılır. Ancak bunların kamu hizmetlerinden
sağladıkları fayda analize dahil edilecek olursa, değerlendirme farklı sonuçlara ulaşacaktır.
Gerçekten kişilerin ödedikleri vergiler ile kamu hizmetlerinden sağladıkları faydalar
(ölçülebildiği varsayımı altında) bir bilançoya konulduğunda, ortaya bir mali bakiye çıkacaktır.
Hakkaniyet, eşit durumda olanların eşit mali bakiyelere sahip olması ile gerçekleşecektir.
Belirli bir bölgede yerleşmiş bulunan bir bireye bir yandan devlet diğer yandan o bölge yerel
yönetimleri tarafından vergi veya benzerleri tarzında bazı malî külfetler yüklenmekte ve tahsil
edilmektedir. Buna paralel olarak da, aynı idareler tarafından o bireye belirli hizmetler
arzedilmektedir.
Bu bakımdan, merkezi yönetim kendi açısından kuralı gerçekleştirse dahi, yerel yönetimlerden
birinin diğerlerinden bağımsız olarak fazla malî külfetler getirmesi veya zengin bir bölge
idaresinin öbürlerine kıyasla lüks hizmetler arzetmesi “eşitlere eşit muamele” prensibinden
uzaklaştırır ve vergi yükü hakkaniyeti bölgeler arasında bozulur.
Bireyin bu durum karşısında kendisine "en az malî külfet yüklenecek yere kaymasıyla dengenin
kendiliğinden sağlanacağı fikri akla geliyorsa da bu her zaman mümkün değildir. Şüphesiz malî
faktörler dışında pek çok etken bireye yerleşim yeri seçimi bakımından tesir etmektedir. Ancak
kabul etmek gerekir ki, bölgeler arasındaki kaynak sapmalarında malî olayların payı büyüktür.
Bu sebeple bütün olarak malî yapı, coğrafi anlamda tarafsız olmalıdır. Bu durumun
gerçekleşmesi ise, idarelerarası malî ilişkilerin düzenlenmesi ile sağlanır.

14.6. Dikey ve Yatay Mali İlişkiler
1) Dikey Mali İlişkiler: Dikey mali ilişkiler; federal sistemli devletlerde, federal devlet-federe
devlet-yerel yönetimler arasındaki ilişkileri; üniter sistemli devletlerde ise merkezi yönetim ve
yerel yönetimler arasındaki yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya doğru olan ilişkileri ifade
eder.
Bu yöndeki ilişkilerin ortaya çıkmasındaki en önemli neden, temel gelir kaynaklarının merkezi
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yönetim tarafından daha etkin yönetilmesine karşın, hizmet arzında yerel yönetimlerin daha
üstün olmasıdır.

2) Yatay Mali İlişkiler: Aynı düzeydeki yönetim birim veya kademeleri arasındaki ilişkileri
ifade eder. Yüksek gelirli birimlerde yaşayanlar daha yüksek kalitede birçok hizmetlerden
yararlanırken, düşük gelirli birimlerde yaşayanlar ise daha düşük hizmet kalitesiyle veya
üretilemeyen hizmetlerle yetinmek zorunda kalmaktadır. Ortaya çıkan bu dengesizlikleri aşmak
veya kısmen gidermek için de düşük gelirli yönetim birimlerine aktarılacak kaynaklarla,
birimler arasında kamu hizmeti dengesizlikleri kısmen giderilebilir.

14.7. Yerinden Yönetimin Mikroekonomik Analizi
Bu bölümde, mikroekonomik araçlar kullanılarak yerinden yönetimin ekonomik analizi
yapılacaktır.

14.7.1. Yerel Yönetimlerin Optimal Büyüklüğü
Yerel yönetimlerin optimal büyüklüğünün ne olması gerektiği sorusuna cevap arayan ilk
iktisatçılardan birisi Tiebout’dur. Modelinde kamu mallarına ilişkin idarelerarası Pareto etkin
kaynak dağılımının sağlanabilmesi sorununa piyasa benzeri bir çözüm getirmiştir.

14.7.2. Tiebout Modeli
Bireylerin yerleşecekleri yerel yönetimi nasıl seçeceklerini belirlemek son derece önemlidir.
Tiebout, 1956 yılında yazdığı ünlü makalesi ile yerinden yönetim sistemlerinde kamu
harcamaları teorisine değişik bir anlayış getirmiştir. Modelini kendi içinde tutarlı hale
getirebilmek için Tiebout bir çok sınırlayıcı ve pek gerçekçi olmayan varsayımlarda bulunmuş
olsa da günümüzde bile, bu konuda yapılan çalışmalarda, Tiebout’un makalesine atıf
yapılmaktadır.
Bireyler, merkezi hükümetin uyguladığı politikalardan memnun olmadıkları zaman genellikle
kamusal karar alma mekanizmalarından yararlanarak uygulanan bu politikaları değiştirmeye
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çalışmaktadırlar. Ortaya çıkaracağı parasal ve psikolojik maliyetler nedeniyle ülkelerini
terketmeleri pek görülmüş bir şey değildir.
Buna karşılık, bireylerin sınırları içinde yaşadıkları yerel yönetimlere bu derece bağlı
olduklarını söylemek pek mümkün değildir. Yani bireyler yaşadıkları yerel yönetimin
kendilerine sunduğu kamu malı ve vergi paketinin tercihlerine uymadığını düşünmeleri halinde
bulundukları yerel yönetimi terketmeleri (yer değiştirmeleri) daha kolaydır.

Bireylerin sunulan kamu programlarının fayda ve maliyet değerlemelerini yapabilmeleri için,
harcamalar ile vergiler arasında açık bir bağ olmalıdır. Yerel yönetim ihtiyacı olan fonlarını
yaratamayıp, merkezi yönetimden yardım alıyorsa, programın idareye maliyeti muhtemelen
sıfıra yakın olacağından, hemen hemen bütün kamu programlarına girişilecektir.
Bu nedenle, gelir yaratma sorumluluğunun merkezi yönetime verilmesi, kamu kesiminde etkin
kaynak kullanımını engelleyecektir. Bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırabilmek için yerel
yönetimlere, kendi gelirlerini yaratabilme imkanı verilmeli ve yerel hizmetlerin finansmanında
harcamalar ile mali yükümlülükler arasındaki bağı güçlendirebilmek için özellikle faydalanma
ilkesini ön plana çıkaran mali yükümlülüklere ağırlık verilmelidir.
Tiebout Modeli, yerel vergileri, yerel kamu hizmetlerinin fiyatı olarak görmektedir. Yüksek
kalite ve miktarda kamu malı talep eden bireyler, yüksek vergi oranı uygulayan idareleri tercih
etmektedirler. Ancak, dışsallıkların söz konusu olduğu bir ortamda, yerel vergilerin fiyatları
doğru olarak yansıttıklarını söylemek pek mümkün değildir. O halde dışsallıklar, vergileri göz
önüne alarak alınan yerleşim kararlarını etkin olmayan kararlar haline getirmektedirler.
Kamu mallarının özelliğinden kaynaklanan bedavacılık imkanı, seçmen-tüketicileri tercihlerini
açıklamamaya sevketmektedir. Rasyonel birey, kamu malı için ne kadar bedel ödemeye razı
olduğunu gizlemek ve mümkün olduğu kadar az vergi ödemek eğilimindedir. Bu da kamu
malının optimal miktarda üretilmesini engellemektedir.
Tiebout, ayaklar ile oy verme modelinde, tercihlerin açıklanmaması problemini ortadan
kaldırarak, yerinden yönetime dayalı bir karar ile yerel kamu malları için Pareto optimalitesini
sağlamaya çalışmaktadır. Tiebout, yerel kamu mallarıyla ilgili olarak tercihlerin açıklanmaması
problemine piyasa benzeri bir çözüm getirmektedir.
Denge durumunda, bireyler kamu malı taleplerine göre yerel yönetimlere dağılmaktadırlar. Her
birey, tercihlerine en uygun kamu malı ve vergi demetini sunan yerel yönetime yerleşmekte ve
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idarelerarası yer değiştirerek daha iyi duruma gelememektedir. Etkinliği sağlamak için merkezi
bir müdahaleye gerek yoktur.
D.Mueller, Tiebout Modeli’nin her zaman Pareto optimalitesini sağlayamayacağını
göstermiştir. Pareto optimalitesi, bireyin katıldığı idaredeki net fayda değişikliğinin, ayrıldığı
idaredeki kayba eşit olmasını gerektirmektedir. Yani; bireylerin

idarelerarası

yer

değiştirmesiyle, toplumsal refahta bir artış meydana gelmez.
Bireyin A idaresine katılmasının faydasında yarattığı değişiklik, A’da bulunmaktan sağladığı
toplam faydadır. B idaresini terketmesinin yarattığı kayıp ise, B idaresindeki toplam faydasıdır.
Yani; tam rekabet altında (her faktörün tüm alanlardaki marjinal ürününün aynı olduğu),
dışsallıkların ve diğer piyasa bozukluklarının olmadığı durumda, bir bireyin herhangi bir
idareye yerleşmesi diğerlerinin refahını etkilemeyecektir.
Kamu malının mevcudiyeti durumunda, idareye yeni bir bireyin katılması ile kamu malının
toplam maliyeti daha çok birey arasında dağıtılacağı için, yerel kamu malı üreten idare için yeni
birey pozitif dışsallık yaratacaktır.
Bunun dışında, yeni katılan birey, optimal büyüklüğünü aşmış idare için kalabalıklaşma
maliyeti yani negatif dışsallık yaratacaktır. Her iki durumda da, yer değiştiren birey, sadece her
iki idaredeki kendi fayda düzeylerini mukayese edeceği ve yer değiştirmesinin diğerleri
üzerindeki marjinal etkisini gözardı edeceğinden, kamu malları ve dışsallıkların mevcudiyeti
halinde, ayağı ile oy verme genellikle Pareto optimalitesini sağlayamayacaktır.
Tiebout, modelini yedi varsayıma dayandırmaktadır:
a. Seçmen-tüketiciler, tam olarak hareketlidirler ve tercihlerini en iyi şekilde tatmin eden
idareye maliyetsiz bir şekilde gidebilmektedirler. Hangi yerel yönetimde yerleşileceği, sadece
vergisel şartlara bağlıdır. Yani bireyler işleri ya da arkadaş ve aile bağları nedeniyle belirli bir
yerel yönetimde yaşamakla kısıtlanmamışlardır.
Bu varsayım, modeli gerçekten uzaklaştırmaktadır. Çünkü, yerleşim yeri seçiminde, yerel kamu
harcamaları ile ilgili politik tercih (mali ortam) yanında, iş imkanları, arkadaşlık ve aile bağları
gibi faktörler de önemli rol oynamaktadırlar. Bireyler, artan ulaşım kolaylıkları sayesinde, iş
yerlerini, ikametgahlarının yakınındaki bir idarede kurabilmektedirler.
Federal bir sistemde, yer değiştirme belirli bir maliyeti gerektiriyorsa, ya da bireyler bölgeler
arası kayıtsız değillerse ayaklar ile yapılan oylama etkisini yitirecek ve eyalet düzeyindeki
siyasal iktidarlar mali istismara başvurabileceklerdir. O halde, böyle bir durumda merkezi
239

yönetim ile birlikte vergilendirme yetkisine sahip alt yönetim birimlerinin de bu yetkilerinin,
konusu ve oranı önceden belirlenmiş dar bir çerçeveye oturtulmaları gerekecektir.
b. Seçmen tüketiciler, her yerel yönetimde sunulan kamu mal ve hizmeti ile ödeyecekleri
vergiler konusunda tam bilgiye sahiptirler. Yani her birey, yerel vergiler ve harcamalar
konusunda tam bilgiye sahiptirler. Yerel yönetimlerin harcama ve vergi farklılıklarından
haberdardırlar.
c. Seçmen-tüketicilerin kendi talep yapılarına uygun bir idare bulabilmeleri için, çok sayıda
yerel yönetim bulunmaktadır. Bu varsayım, kamu malı üretiminde olası ölçek ekonomilerini ve
maliyet paylaşımından sağlanacak faydaları gözardı etmektedir. Zaten gerçek hayatta da,
bireylerin tercih sayısına göre nisbeten az sayıda idare bulunmaktadır.
Federal bir sistemde, alt yönetim birimlerinin (eyaletler) sayıları ne kadar az ve aralarındaki
mesafe de ne kadar büyükse, yer değiştirmenin ekonomik ve psikolojik maliyeti, dolayısıyla
bireylerin mali sömürüye (kamu mallarından sağladıkları fayda ile ödedikleri vergiler
arasındaki fark) maruz kalma olasılıkları da o kadar artmaktadır. Ayrıca, alt yönetim
birimlerinin sayılarının az olması tıpkı oligopol piyasasında olduğu gibi, bunların aralarında
anlaşarak vergileme güçlerini artırmalarına yol açabilmektedir.
d. İstihdam imkanlarından kaynaklanan kısıtlama, dikkate alınmamıştır. Bütün bireylerin tahvil
geliriyle geçindiği varsayılmıştır.
e. Arz edilen kamu hizmetlerinin idarelerarasında, dışsal ekonomiler ve eksi ekonomiler
yaratmadıkları varsayılmıştır. İdarelerarası dışsallık varsa, kaynak tahsisi etkin olmayacaktır.
Refahı maksimize eden denge durumunda, Tiebout mekanizmasının bireylerin idare
değiştirerek faydalarını artıramayacakları bir durum yaratması gerekmektedir. Dışsallık varsa,
idarelerarası maliyetsiz hareket olanağı bile, bu sonucu sağlamada yetersiz kalacaktır. Bireyler
göç ettikçe, yerel yönetimde önceden oturanlar için dışsallıklar ortaya çıkacaktır.
f. Her hizmet için optimal idare büyüklüğü vardır. Bu optimal büyüklük, söz konusu hizmetin
minimum ortalama maliyetle üretilebileceği kişi sayısı olarak tanımlanmaktadır. Bu minimum
ortalama maliyet koşulu, bazı faktör ya da kaynakların sabit olmasının bir sonucudur. Böyle
olmasa klüp büyüklüğünü sınırlamanın bir mantığı olmayacaktır.
g. Optimum büyüklüğün altındaki idareler, ortalama maliyeti düşürmek için bireyleri
kendilerine çekmeye çalışırlarken, optimumun üzerinde büyüklüğe sahip idareler, bunun tam
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tersini yaparlar. Optimum büyüklükte olanlar ise, nüfuslarını sabit tutmaya çalışırlar.
Optimalden büyük olan idarelerden optimalden küçük olan idarelere doğru göç olacaktır.

Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yerinden yönetim kavramı fayda ve sakıncalarıyla birlikte değerlendirilmiş,
mali tevzin, dikey-yatay mali ilişkiler kavramları açıklanmış ve Tiebout Modeli anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin ekonomik faydaları arasında sayılamaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Yerel kamu malları üretiminin yerel talebe uygun yapılması
Yerel seçiş sürecinin yarattığı refah kazancı
Yönetimlerarası rekabetin gelişmesine yardım etmesi
Yerel demokrasinin gelişmesi
Yerinden yönetimin yeni politikalar için pilot yönetim uygulamasına uygun olması

2. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin ekonomik etkilerine ilişkin yanlış bir ifadedir?
a) Yönetimin boyutu küçüldükçe, karar alma etkinliği artacaktır.
b) Yerel idarelerin birbirleri üzerinde pozitif veya negatif dışsallıkları olabilmektedir.
c) Birbirlerinden bağımsız kararlar alabilen kamu kuruluşlarının sayılarının artması,
kamu kesiminde koordinasyon ve denetimin güçlenmesine yol açabilmektedir.
d) Bir yerel yönetimde uygulanan başarılı bir program tüm yerel birimlerde başarılı
olacaktır.
e) Yerel idareler arasındaki rekabet, rekabetçi piyasalara benzer şekilde etkinliği
arttıracaktır.
3. Aşağıdakilerden hangisi idarelerarası mali ilişkilerde gelirlerin ve giderlerin birimler
arasındaki paylaşımını ifade eder?
a)
b)
c)
d)
e)

Mali anestezi
Mali fonksiyon
Mali tevzin
Gelir dağılımı
Yerel bölüşüm

4. Aşağıdakilerden hangisi idarelerarası mali ilişkilerle ilgili kavramlar arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Mali denge
Mali anayasa
Mali uyum
Mali tevzin
Mali federalizm

5. Bireyler yaşadıkları yerel yönetimin kendilerine sunduğu kamu malı ve vergi paketinin
tercihlerine uymadığını düşünmeleri halinde bulundukları yerel yönetimi terketmeleri hangi
model ile açıklanmaktadır?
a)
b)
c)
d)

Tiebout modeli
Samuelson modeli
Lindahl yaklaşımı
Coase teoremi
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e) Pareto optimumu
Cevaplar: 1-D, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

244

KAYNAKÇA
Akdoğan, A., Kamu Maliyesi, 13. Bs., Gazi Kitabevi, 2009, Ankara.
AÖF Yayınları, Kamu Maliyesi, 2007, Eskişehir.
Aksoy, Ş., Kamu Maliyesi, 3.Bs., Filiz Kitabevi, 1998, İstanbul.
Aktan, Coşkun Can (2000) “Kamu Tercihi Teorisi” , Politik İktisat, Anadolu Matbaacılık
Aktan, Coşkun Can , “Ekonomik Anayasa” , TİSK İnceleme Yayınları, Sayı: 19
Aktan, Coşkun Can (2002) “Anayasal İktisat”, Siyasal Kitapevi, Ankara
Aktan, Coşkun Can (2008) “Yeni İktisat Okulları”, Seçkin Yayınları, Ankara
Buchanan, James M.; (1987 b), Economics, Between Predictive Science and Moral
Philosophy, College Station: Texas A-M University Pres; Alıntı: Finans Politik & Ekonomik
Yorumlar (2007) , Cilt: 44, Sayı: 514
Buchanan, James M.; (1986) Liberty, Market and State: Political Economy in the 1980s, New
York University Press, Brighton, Wheatsheaf Books Pub. , Alıntı: Finans Politik &
Ekonomik Yorumlar (2007) , Cilt: 44, Sayı: 514
Bulutoğlu, K. (2008). Kamu Ekonomisine Giriş.
Çetinkaya, Ö. (2009). Mahalli İdareler Maliyesi.
Dalton, Hugh. (1954) , Principles Of Public Finance; Alıntı: “Yeni İktisat Okulları”, Seçkin
Yayınları, Ankara
Eker, Aytaç; Ören, Enver (1992) “Ekonomik Anayasa Sempozyumu” , Konuşma Metni,
Taka Matbaası, Ankara; Alıntı: “ İktisat Okulları ” , İkinci Sayfa Yayınları (2010)
Güneş, İ., Kamu Maliyesi Ders Notları, , http://idari.cu.edu.tr/igunes/econ.htm.
Hayek, Friedrich A.; (1952), Individualism and Economic; Alıntı: Finans Politik &
Ekonomik Yorumlar , Cilt: 44, Sayı: 514
Hepaksaz, Engin (2007) “Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Teorisi Perspektifinden Anayasal
Mali Reform” , Finans Politik & Ekonomik Yorumlar ,Cilt: 44, Sayı: 514
Holcombe, Randall G.; (1994), The Economic Foundations of Government, The Macmillan
Press Ltd, Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 2XS and London; Alıntı: Finans
Politik & Ekonomik Yorumlar (2007) , Cilt: 44, Sayı: 514
Kayabaşı, Yetkin (2005) “Politik Yozlaşmaya Çözüm Olarak Anayasal İktisat” ,Doktora Tezi,
Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
Kesik A., M.K. Mutluer, E. Öner, Bütçe Hukuku, 2007, İstanbul.
Kesik A., M.K. Mutluer, E. Öner, Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi, 2007, İstanbul.
Kirmanoğlu, Hülya (2011) Kamu Ekonomisi Analizi, Beta Yayıncılık, İstanbul.
Rosen Harvey S. and Ted Gayer, Public Finance, Eighth Edition, McGraw Hill International
Edition, 2008.
245

Rowley, Charles Kershaw-Schneider, Friedrich (Editor). (2003). Introduction. Encyclopedia
of Public Choice, Volume 1, Hingham, MA, USA: Kluwer Academic Publishers.
Savaş, Vural (1997), “Anayasal İktisat” , Avcıol Basım Yayım, İstanbul; Alıntı: “ İktisat
Okulları ” , İkinci Sayfa Yayınları (2010)
Ueller, Dennis C. (1993 a), “James M.Buchanan: Economist Cum Contractarian”, in: The
Public Choice Approach to Politics, Economist of The Twentieth Century, Edward Elgar;
Alıntı: Finans Politik & Ekonomik Yorumlar , Cilt: 44, Sayı: 514
Uluatam, Ö., Kamu Maliyesi, 7.Bs., İmaj Yayıncılık, 2001,Ankara.
Uzun, Turgay ve Tok, Seher (2009) “Kamu Tercihi Kuramı ve Anayasal İktisat Yaklaşımı
Üzerine Bir Değerlendirme” , Doktora Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, Sayı: 23

246

